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یهوژپ نید 
: هدنسیون

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یپاچ رشان 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

یهوژپ 90نید 

باتک 90تاصخشم 

90تایلک

دیدج مالک  نید و  90هفسلف 

نید 90یتسیچ 

؟  تسین فوصت  سفن و  نافرع  نامه  نید  90ایآ 

90شسرپ

90خساپ

؟ هچ ینعی  90نید 

90شسرپ

90خساپ

؟ تسیچ 91نید 

91شسرپ

91خساپ

؟ دنمادک نید  فلتخم  حوطس  91لحارم و 

91شسرپ

92خساپ

؟ دراد يراگتسر  يارب  صاخ  يا  هخسن  دارفا  زا  یهورگ  ای  درف ، ره  يارب  دنوادخ  تسا و  ددعتم  يرمالا  سفن  نید  92ایآ 

92شسرپ

92خساپ

؟ دراد دوجو  زین  صاخ  تیعقوم  ناکم و  نامز و  هب  هتسباو  یتیعقوم ، رصانع  اهنآ  نیب  رد  ای  دنتسه ؟ ییاج  همه  ینامز و  همه  تیعقوم و  هب  هتسباو  ریغ  لومش و  ناهج  یگمه  يرمالا  سفن  نید  رصانع  ایآ 

92شسرپ
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92خساپ

؟ دش هاگآ  شخب  افش  هخسن ي  نآ  زا  تفای و  هار  يرمالا  سفن  نید  تحاس  هب  ناوت  یم  93هنوگچ 

93شسرپ

93خساپ

؟ تسیچ لسرم  نید  ياه  93یگژیو 

93شسرپ

93خساپ

؟ تسا يرورض  نید  شقن  ناسنا  یگدنز  يارب  ایآ  تسا ؟ مادک  نآ  فادها  تسیچ ؟ 94نید 

94شسرپ

94خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  95نید 

95شسرپ

96خساپ

؟  تسیچ نایدا  ریاس  ناوریپ  فیلکت  دینک و  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  هدیام  هروس  هیآ 68  تسا  مالسا  ادخ  دزن  نید  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  اب 

96شسرپ

96خساپ

؟ یتاساسحا ای  تسا  ینالقع  ام  نید  97ایآ 

97شسرپ

97خساپ

. دینک نایب  نید  زا  یلک  فیرعت  98کی 

98شسرپ

98خساپ

دنهد ح یم  روبزم  لاوس  هب  یخساپ  کی  ره  ناسانش  نید  نارادنید و  میرمشرب ؟ ار  نید  ياهدرکراک  ای  اه و  یگژیو  میناوت  یم  طقف  هن ،  ای  و  میسرب ؟ نید  زا  يا  هدش  هتفریذپ  امومع  دحاو و  فیرعت  هب  میناوت  یم  ایآ  دینک ؟ یم  فیرعت  هنوگچ  ار  نید  سانش ،  هعماج  ینید و  ملاع  کی  ناونع  هب  امش 

99شسرپ
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99خساپ

؟ دنتسه ییاهیگژیو  هچ  ياراد  هک  دییامرفب  هتشون و  هدرب  مان  اهنآ  زا  نآرق  هک  ار  ینایدا  101ًافطل 

101شسرپ

101خساپ

تسیچ رد  نید  103ۀمه 

103شسرپ

103خساپ

نید 104اشنم 

؟ داد یم  ناشن  ار  نآ  دوجو  ترورض  يزیچ  هچ  تفر  یم  رگا  تفر و  یم  لوسر  ادخ و  نید و  غارس  هب  مه  زاب  ایآ  دمآ  یم  ایند  هب  دوبن ، نید  لوسر و  ادخ ، زا  یتبحص  هنوگ  چیه  هک  یطیحم  رد  ناسنا  رگا 

104شسرپ

104خساپ

؟ ارچ تسا ؟  حیحص  نید  هاگتساخدروم  رد  سرت  لهج و  ءهیرظن  ایآ  تسیچ ؟  حیحص  ءهیرظن  دوش ؟ یم  دقن  هنوگچو  تسیچ  نید  هاگتساخ  دروم  رد  دیورف  رظن 

105شسرپ

105خساپ

؟ میشاب مالسا  نید و  هب  دقتعم  دیاب  ًالصا  106ارچ 

106شسرپ

107خساپ

؟ دنرادن شیارگ  بهذم  ای  ادخ  هب  یهورگ  107ارچ 

107شسرپ

107خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ادخ و  هب  داقتعا  اشنم  يهرابرد  تنک  تسوگآ  109هیرظن 

109شسرپ

109خساپ

؟ دش مدرم  يزیرگ  نید  ببس  هنوگچ  درکیم ، هئارا  اسیلک  هک  ادخ  یناسنا  110ریوصت 

زا 961تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


110شسرپ

110خساپ

؟ تسیچ وا ، يدنبمیسقت  داریا  تسا و  هدرک  میسقت  شخب ، دنچ  هب  ار  یفسلف  یملع و  رکفت  رظن  زا  رشب  یگدنز  راودا  تنک ،» تسوگآ  »110

110شسرپ

111خساپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  ینامز  هچ  زا  ادبم  هب  111داقتعا 

111شسرپ

112خساپ

؟ تسا حیحص  اهنآ  ترطف  هن  تسا ، مدرم  لهج  سرت و  لولعم  ادخ ، هب  نامیا  شیادیپ  لماع  هک  نادحلم  داقتعا  112ایآ 

112شسرپ

112خساپ

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » 113دوصقم

113شسرپ

113خساپ

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » 114دوصقم

115شسرپ

115خساپ

؟ يرکف نایرج  کی  ای  دوب  وا  یصخش  ۀیرظن  تنک » تسوگا   » نانخس رد  ادخ  زا  رشب  يزاین  یب  ۀشیدناهیرظن  116ایآ 

116شسرپ

116خساپ

. دییامرف نایب  هدننک  عناق  باوج  اب  هارمه  دنروایب ؟ نامیا  یعقاو  يادخ  هب  دنتساوخیمن  مدرم  میدق  نامز  رد  117ارچ 

117شسرپ

118خساپ

هانپ نابیتشپ و  نتشاد  تهج  هب  هک  تسا  نانآ  تارّوصت  نیا  هتشادن و  دوجو  ادخ  لصا  رد  دنکیم . ادیپ  زاین  دوشیم ، هدیمان  ادخ  هک  يدوجوم  شتسرپ  هب  نیاربانب  تسا و  وا  نابیتشپ  يو ، زا  رتيوق  رتگرزب و  یسک  هک  دنک  سح  لد  رد  هک  تسا  دنمزاین  ناسنا  دیوگیم : فورعم  سانش  ناور  دیورف 
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118شسرپ

118خساپ

؟  تسا حیحص  هتسناد ,  يرادنید  ادخ و  هب  داقتعا  ءاشنم  ار  سرت  هک  دیورف )  ) 120رظن

120شسرپ

120خساپ

؟ تسا هدوب  سانشادخ  شیادیپ ، زاغآ  زا  رشب  121ایآ 

121شسرپ

121خساپ

؟  تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  121ارچ 

121شسرپ

121خساپ

نید 122ورملق 

؟ تسا تلاخد  تلاسر و  یعّدم  ییاه  هزوح  هچ  رد  مالسا  تعیرش  نید ، هفسلف  رظنم  زا  دییام : رفب  و  هداد ، تسد  هب  نید  زا  عنام  عماج و  122فیرعت 

123شسرپ

123خساپ

؟ تسا حیحص  دراد  لح  هار  یگدنز  نوئش  همه  رد  مالسا  هک  نخس  نیا  124ایآ 

124شسرپ

124خساپ

عیبط طیحم  بسانت  هب  هک  تسا  يرشب  يراک  نیناوق  ما و  ـکـ حا ـن  یود تـ دیامن .  یم  زیهرپ  ناسنا  يداصتقا  یسایس ,  تاررقمو  نیناوق  ماکحا ,  میظنت  نیودت و  زا  دزادرپ و  یم  ـی بـشـر  گد ـ نز رب  مکاح  ياهشزرا  نایب  هب  اهنت  نید  هک  دنا  هتفرگ  انعم  نیا  هب  ار  نآ  لامک  نید و  تیمتاخ  یهور  گـ

125شسرپ

( لوا تمسق  ) 125خساپ

( مود تمسق  ) 128خساپ

طاشن دنمزاین  لامک  دشر و  اریز  دنام .  زاب  لامک  دشر و  زا  هدش ,  يدومخ  دوکر و  راچد  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  همزال   , دنادب یفتنم  زین  ار  هدیقع  يدازآ  دشاب و  هتفرگ  رظ  رد نـ ار  نا  ـسـ نا تداعس  يارب  مزال  تاهج  همه  دشاب و  عماج  لماک و  هدش  اعدا  هکنانچ  مالسا  یعامتجا  ما  ـر نـظـ گا

130شسرپ
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130خساپ

؟ دومن هیارا  یمالسا  هشیدنا ي  تیعماج  هرابرد ي  ناوت  یم  یلدتعم  حرط  131ارچ 

131شسرپ

131خساپ

؟ تسا طوبرم  زین  اهناسنا  يویند  یگدنز  هب  هکنیا  ای  تسا و  ترخآ  رما  هب  طوبرم  لسر  ءایبنا و  لاسرا  فده  نآرق  رظن  زا  133ایآ 

133شسرپ

133خساپ

؟ تسا اجک  اترشب  یگدنز  رد  نید  134ورملق 

134شسرپ

134خساپ

؟  تسا دح  هچ  ات  یگدنز  رد  نید  134ورملق 

134شسرپ

134خساپ

؟  مینازیرگ نید  زا  زورما  ام  یلو  درک  ناملسم  ار  لهاج  برع  ص )   ) مرکا ربمایپ  135ارچ 

135شسرپ

135خساپ

؟ دنک افیا  یناهج  هدکهد  يرشب و  یگدنز  رد  دناوتیم  یشقن  هچ  نآرق  يرشب ، تایبرجت  تاعالطا و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  هتفرشیپ  ناهج  135رد 

135شسرپ

135خساپ

تسا هدومرف  نایب  ار  هدش  دای  تاعوضوم  دحاو ، فده  کی  نمض  میرک  نآرق  هک  نیا  ای  هدش  نایب  نآ  رد  هناگادج  تاعوضوم  نیا  ایآ  دشابیم ; لمتشم  یسایس و ... یعامتجا  لئاسم  یعرش  ماکحا  رب  میرک  نآرق  دوشیم  هتفگ  هک  نیا 

137شسرپ

137خساپ

؟ هچ ینعی  نید  ندش  138يدام 

138شسرپ
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138خساپ

؟ تساجک ات  نید  139ورملق 

139شسرپ

139خساپ

؟ تسیچ يرثکا  یّلقا و  نید  زا  140دوصقم 

140شسرپ

140خساپ

؟ درک باختنا  ار  مالسا  نید  دیاب  امتح  141ارچ 

141شسرپ

142خساپ

143نامیا

؟ درک ادیپ  یعقاو  نامیا  ناوتیم  143هنوگچ 

143شسرپ

143خساپ

؟  هچ ینعی  143نامیا 

143شسرپ

144خساپ

. دیراد لاسرا  بناجنیا  يارب  ار  نامیا  ۀجرد  هد  مدنمشهاوخ  دنام . یم  یقاب  رگید  يات  شش  دشاب . یم  نیقی  اوقت و  نامیا ، مالسا ، بیترت : هب  نآ  لوا  يات  راهچ  هک  دنا  هتسناد  دروم  ار  نامیا  تاجرد 

144شسرپ

144خساپ

. دیهد لماک  حرش  دیما ؛ اب  مأوت  هتفای و  فیطلت  یکش  هتبلا  تسا ، ماوت  کش  اب  يدح  ات  نامیا  اما  تسا ؛ رظن  دروم  قلطم  نیقی  مزاج و  هدیقع  دنیوگیم : داقتعا  دروم  رد  هک  ار  نخس  نیا 

145شسرپ

145خساپ

؟ دراد يراثآ  هچ  ادخ »  » هب 145نامیا 
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145شسرپ

145خساپ

؟  دییامرف هئارا  یتاحیضوت  فاصوا  نآ و  دیاوف  نامیا و  147يهرابرد 

147شسرپ

147خساپ

؟  تسا هنوگچ  مالسا  نامیا و  149هطبار 

149شسرپ

149خساپ

؟ تسیچ اهنآ  للع  هتفر و  راک  هب  نآرق  ددعتم  تایآ  رد  هک  نامیا  قافن و  كرش ، رفک ، زا  150دوصقم 

150شسرپ

( لوا تمسق  ) 150خساپ

( مود تمسق  ) 153خساپ

؟ تسیچ مالسا  نامیا و  156هطبار 

156شسرپ

156خساپ

؟ دراد نانآ  تایحور  راتفر و  رد  ینوریب  دومن  هچ  نانمؤم ، ناقفانم و  زا  کی  ره  هدیقع  نآرق  هاگدید  157رد 

157شسرپ

157خساپ

؟ تسا هتفگ  هچ  نامیا  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  لسار ،  159دنارترب 

159شسرپ

159خساپ

؟ دروآ تسد  هب  حیحص  داقتعا  ناوت  یم  159هنوگچ 

159شسرپ

159خساپ
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؟ درک دیاب  هچ  نامیا  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  تسیچ ؟ مالسا  اب  نآ  قرف  و  دوش ، یم  هتفگ  يزیچ  هچ  هب  160نامیا 

160شسرپ

160خساپ

؟ تسیچ لماک  نامیا  هناشن  رگید : ترابع  هب  دشاب ، هتشاد  نیقی  دوخ  نتشاد  نامیا  هب  دناوتیم  رفن  کی  روطچ  تسا ، نامیا  نتشاد  ندوب  ناملسم  هناشن  هک  اج  نآ  زا 

161شسرپ

161خساپ

؟ دراد دوجو  نآ  هب  نامیا  عوضوم و  کی  تخانش  نایم  یتوافت  162هچ 

162شسرپ

162خساپ

؟ تسیک یعقاو  نمؤم  تسیچ ؟ رد  ناملسم  اب  نمؤم  162قرف 

162شسرپ

162خساپ

. دینک نایب  دنرادن ، یقرف  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نامیا  داقتعا و  نایم  قرف  163ًالوصا 

163شسرپ

163خساپ

؟ تسا رثؤم  نامیا  شیازفا  رد  هدوب و  یبیغ  روما  زا  تّبحم  قشع و  ایآ  دنکیم ؟ رتناسآ  ار  دنوادخ  هب  نامیا  ای  تسا  دنوادخ  هب  نامیا  همدقم  یبیغ ، روما  هب  نامیا  ایآ 

163شسرپ

163خساپ

؟ تسا یفاک  مینک ، یم  تعاطا  وا  زا  تسه و  ییادخ  هک  میراد  نیقی  مییوگب  هک  نیمه  ایآ  تسیچ ؟ یعقاو  164نامیا 

164شسرپ

164خساپ

؟ تسیچ ینامیا  یب  166راثآ 

166شسرپ

166خساپ
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؟  دیهد حرش  ار  لهج  ملع و  اب  اهنآ  هطبار  رفک و  نامیا و  167تقیقح 

167شسرپ

167خساپ

؟  دراد یمالک  رفک  نامیا و  اب  یتبسن  هچ  یهقف  رفک  168مالسا و 

168شسرپ

168خساپ

؟  تسا بیغ  هب  نانآ  یبایتسد  يانعم  هب  ایآ  دنراد  بیغ  هب  نامیا  نانموم  دیوگ :  یم  نآرق  168هکنیا 

168شسرپ

168خساپ

؟ سکعلاب دشاب و  يدام  ًالمع  یهلا و  ًاداقتعا  یسک  تسا  نکمم  169ایآ 

169شسرپ

169خساپ

؟ دنیرفآیم طاسبنا  تجهب و  هنوگچ  یبهذم  170نامیا 

170شسرپ

170خساپ

؟ دهدیم شهاک  ار  اهیتحاران  هنوگچ  یبهذم  170نامیا 

170شسرپ

170خساپ

؟ درادن لعاف  رفکو  نامیا  هب  یطبر  درب و  یم  هرهب  تعیبط  زا  دوب  دنم  هرهب  یبرجت  مولع  زا  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  دوخ  جنر  ششوک و  هجیتن  دنک  شالت  سک  ره  تیلع ، ریگ  ارف  نوناق  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد  نخس  نیا  ایآ 

171شسرپ

171خساپ

؟ تسا یفاک  يراگتسر  يارب  رادقم  نیمه  ایآ  تسا ، یبلق  داقتعا  نامه  نامیا »  » تقیقح هک  نآ  هب  تیانع  171اب 

171شسرپ

172خساپ

زا 961تسرهف هحفص 14 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دیهد حیضوت  ار  نانموم  ناقفانم و  نارفاک ،  هورگ  هس  172یگژیو 

172شسرپ

( لوا تمسق  ) 172خساپ

( مود تمسق  ) 175خساپ

؟ دراد یلمع  رثا  هچ  ناسنا  یگدنز  رد  یناهن  ياهزار  همه  رب  وا  یهاگآ  هب  داقتعا  ادخ و  هب  داقتعا  تسا . هاگآ  یناهن  ياهزار  همه  زا  178ادخ 

178شسرپ

178خساپ

؟ تسیچ یهاگآ  اب  نامیا  178هطبار 

179شسرپ

179خساپ

؟ تسیچ ناملسم  نمؤم و  نایم  179قرف 

179شسرپ

179خساپ

؟  تسیچ رد  ناملسم  اب  نموم  180توافت 

180شسرپ

180خساپ

؟ هن ای  دشاب  هتشاد  دیاب  مه  ار  لمع  تلاصا  طرش  یتعیرش ،  یلع  رتکد  دانتسا  هتفگ و  قبط  ایآ  ای  ریخ . ای  تسا  نامیا  يارب  یفاک  مزال و  طرش  یلع  تیالو  نتشاد  طرش  ایآ  تسانعم ؟  هچ  هب  تیاده  تسیچ ؟  نامیا 

180شسرپ

180خساپ

. درک صخشم  ای  فیرعت  یتسرد  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هن  هک  ینامیا  تسا  هداد  رارق  نامیا  يانبم  رب  ار  اهناسنا  یتخبدب  ای  یتخبشوخ  ساسا  دنوادخ  ارچ  امش  رظن  هب 

182شسرپ

182خساپ

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26183

184شسرپ
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184خساپ

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  زینک و  184هفسلف 

184شسرپ

184خساپ

؟ دنک یم  نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  185ایآ 

185شسرپ

185خساپ

؟ مینک لمع  هنوگچ  تسیچ و  تلع  دیآ ، یم  دوجوب  کیکشت  ام  رد  هیعدا  ای  و  داعمو ) توبن  دیحوت ،  ) يداقتعا لوصا  رد  عقاوم  185یضعب 

185شسرپ

185خساپ

؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوشیم . عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  186ارچ 

186شسرپ

186خساپ

؟ دنکیم نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  186ایآ 

186شسرپ

187خساپ

قالخا 187نید و 

؟ قلطم ای  تسا  یبسن  187قالخا 

187شسرپ

187خساپ

؟ دنا هدرک  حرطم  یناسک  هچ  تسا ، یبسن  مکح  همه  زیچ و  همه  هک  ار  هلئسم  نیا  188شسرپ :

188شسرپ

188خساپ

؟ میشاب رادنید  ًامسر  هک  تسا  نیا  هب  يزاین  هچ  سپ  دشاب ، یم  قالخا  قالخالا ) مراکم  ممتال  تثعب  ) ربمایپ هدومرف  قبط  نید  یلصا  فده  188رگا 
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188شسرپ

188خساپ

زا جـمـل دنک .  یم  رییغت  زین  عامتجا  نیاربانب  دنک .  یم  رییغت  زین  وا  تاجایتحا  اهزاین و  تسا ,  لماکت  لوحت و  راچد  ناسنا  صخش  هک  اجنآ  زا  دنا .  هدرک  تسرد  اهزاین  نیا  ندش  هدروآرب  يارب  ار  عامتجااه  ناسنا  تسا .  ناسنا  يدوجو  ياهزاین  تاجایتحا و  دولوم  عامتجا  دنا  هتفگ  یخرب 

190شسرپ

190خساپ

 . تسا ملظ  یبرغ  عماوج  رد  اما  تسا  لدع  مالسا  رد  راکانز  ندز  قالش  الثم  دنتوافتمزین .  ملظ  لدع و  لثم  يروما  یتح  دنتسین ,  تباث  قلطم و  حبق  نسح و  هک  دندقتعم  یخرب 

190شسرپ

190خساپ

؟ دراد یشقن  هچ  تدابع ، صالخا و  رد  یلمع » لقع  »190

191شسرپ

191خساپ

؟ داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هثداح  نیا  تاریثأت  هعومجم  ییاهن ، یلک و  تواضق  کی  يارب  دیاب  هکنیا  ای  دشاب ؟ هثداح  کی  ای  دوجوم  کی  ندوب  دب  بوخ و  كالم  دناوت  یم  ام ، نایز  دوس و  اهنت  ایآ 

191شسرپ

191خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  یلمع  لقع  يرظن و  192لقع 

192شسرپ

192خساپ

؟ تسا یبسن  يرما  ملظ  192ایآ 

193شسرپ

193خساپ

؟ دهدیم لیکشت  ار  قالخا  ۀیاپ  بهذم  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ و  بهذم  قالخا و  نیب  193هطبار 

193شسرپ

193خساپ

؟ دراد زین  يرگید  ياههبنج  ای  دنریگ  یم  رارق  نید  ةزوح  رد  ًافرص  یقالخا  لئاسم  193ایآ 
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193شسرپ

194خساپ

؟ تسا هدشن  هنیداهن  نید  رد  یمالسا  قالخا  194ارچ 

194شسرپ

194خساپ

؟  تعیرش نید و  گنت  راصح  رد  ندش  هتسباو  يرادنید و  ياج  هب  یقالخا  یناسنا و  نادجو  هب  لمع  ینیزگیاج  195ناکما 

195شسرپ

195خساپ

؟  درک دقن  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  دننک  یم  دانتسا  نآ  هب  قالخا  ندوب  یبسن  دروم  رد  یضعب  هک  رگنیدورش  هبرگ ي  196شیامزآ 

196شسرپ

196خساپ

؟ تسا یسررب  لباق  هنوگچ  هدیقع  نیا  تسین  نید  هب  يزاین  قالخا  هزوح  رد  سپ  تسا  یهیدب  دنسپان  لامعا  حبق  کین و  لامعا  نسُح  نوچ  دندقتعم  یخرب 

199شسرپ

199خساپ

. دییامرف نایب  حورشم  الماک  تروص  هب  ار  نآ  دقن  هلدا و  رظن و  نیا  حرش  تسیچ . دنک  یم  حرطم  شورس  ياقآ  هک  یقالخا  هعماج  زا  201روظنم 

201شسرپ

201خساپ

؟ ریخ ای  دنقلطم  ناسناو  دنوادخ  يارب  يدبو  بوخ  202ایآ 

202شسرپ

202خساپ

؟ درادن تفلاخم  قالخا  ثحبم  رد  ترطف  هلأسم  اب  يریگهجیتن  نیا  ایآ  و  تسا ؟ تسرد  دوشیمن ، هجیتن  تسه  زا  دیاب  دیوگیم  هک  شزرا  شناد و  باتک  هدنسیون  نخس  نیا  ایآ 

202شسرپ

203خساپ

؟ دشاب ناسنا  یقالخا  لماکت  نماض  دناوت  یم  حیحص ، نید  کی  نتشاد  203ایآ 
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203شسرپ

203خساپ

؟ دوش یم  ینتفریذپ  یقالخا  ياه  شزرا  هیاس  رد  نید  ای  دیآ  یمرب  نید  زا  قالخا  ياه  ناینب  204ایآ 

204شسرپ

204خساپ

؟ تشاد دهاوخ  نید  هب  يزاین  هچ  رشب  تروص  نیا  رد  تساریذپ ؟ ناکما  نیون  یسانش  ناور  قیرط  زا  یقالخا ، تالامک  هب  ندیسر  یقالخا و  204بیذهت 

204شسرپ

204خساپ

ینید 205هبرجت 

؟ دراد دوجو  یحو  یناور و  هبرجت  نیب  یقرف  205هچ 

205شسرپ

205خساپ

؟ تسا نایب  لباق  ینید  هبرجت  206ایآ 

206شسرپ

206خساپ

؟ دشیمن هفاضا  نآرق  هب  دنتشاد  يرتشیب  رمع  (ص ) ربمایپ ترضح  رگا  207ایآ 

207شسرپ

207خساپ

صقن یضرف  تلاح  نآ  هب  تبسن  نآرق  تروص  نیا  رد  دوب ؟ نالا  زا  رتشیب  نآرق  مجح  دشیم و  لزان  يرتشیب  تایآ  داتفایم ، قافتا  يرتشیب  عیاقو  درکیم ، رمع  رتشیبمرکا  ربمایپ  رگا  ایآ  تشگیم  لزان  هدشیم  هدیمان  لوزن  نأش  حالطصا  رد  هک  نوگانوگ  عیاقو  اب  بسانت  نآرق  تایآ 

208شسرپ

208خساپ

؟ دراد دوجو  نامیا  ینید و  هبرجت  نیب  يا  هطبار  209هچ 

209شسرپ

209خساپ
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ینید 211یئارگترثک 

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  ایآ  تسیچ ؟ ینید  211مسیلارولپ 

211شسرپ

211خساپ

؟  تسا تاجن  يهیام  ینییآ  ره  زا  يوریپ  214ایآ 

214شسرپ

214خساپ

؟ میریذپب ار  مالسا  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرایعم  هچ  لوسر  ادخ و  نید و  ترورض  ندش  تباث  تروص  رد  215لاؤس :

215شسرپ

215خساپ

آ اهنآ ، زا  یلیلق  هدع  زج  هب  دنرادن  يداقتعا  دنوادخ  هب  هک  ناملآ و ... هیسور و  اکیرمآ و  لثم  یجراخ  ياهروشک  رتشیب  هک  یتروص  رد  دوریم . تشهب  هب  دنک  تدابع  ار  وا  سک  ره  هک  هدومرف  هدعو  مه  دنوادخ  دنتسرپیم و  ار  وا  دنراد و  داقتعا  دنوادخ  هب  هک  ناملسم  ياهروشک  ناریا و  مدرم 

216شسرپ

217خساپ

؟ دراد دوجو  دنوادخ  هب  لوصو  يارب  يرگید  هار  يولع  عیشت  زجب  مینک  طابنتسا  میناوتیم  ایآ  سفنالا . ددعب  هللا  یلا  لوصولا  قیرطلا  217دنیوگیم 

217هراشا

217شسرپ

217خساپ

؟ دنوش تشهب  دراو  دنناوت  یم  اه  ینس  هلمج  زا  مدرم  رگید  ای  تسا  یماما  نایعیش 12  يارب  طقف  تشهب  218ایآ 

218شسرپ

218خساپ

؟ دنتسه دقتعم  ییارگرثکت  مسیلارولپ و  هب  هک  دریگ  رارق  یناسک  ةدافتساءوس  دروم  دناوتیمن  ثیدح  نیا  ایآ  هدوب و  هچ  ترضح  دوصقم  منادب  متساوخیم  دراد ". دوجو  تقیقح  هب  ندیسر  هار  اهناسنا ، سوفن  دادعت  هب  : " دومرف هک  تسا  هدش  تیاور   6 ربمایپ زا 

219شسرپ

( لوا تمسق  ) 219خساپ

( مود تمسق  ) 221خساپ
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( موس تمسق  ) 223خساپ

؟ دنتسه هارمگ  همه  مدرم  هیقب  میتسه و  هدیزگرب  یعقاو و  ياه  ناسنا  نایعیش  ام  226ایآ 

226شسرپ

226خساپ

؟ دوش یم  اهنآ  لماش  تشهب  دنا  هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  هک  یباتک  لها  227ایآ 

227شسرپ

227خساپ

. دییامرف حیضوت  ههبش  نیا  باوج  نینچمه  درف و  یمالسا  دیاقع  يور  رب  نآ  نتفریذپ  ریثأت  تیققح و  ندوب  یبسن  ههبش  دروم  229رد 

229شسرپ

229خساپ

؟ دشاب حیحص  ینید » مسیلارولپ   » دنشاب و قح  نایدا  همه  هک  دراد  یلاکشا  هچ  درک ؟ تابثا  تیدوهی  تیحیسم و  هب  تبسن  ار  مالسا  تیناقح  اهنت  ناوتیم  هنوگچ 

231شسرپ

231خساپ

؟  دومن تابثا  ناوتیم  ییاههار  هچ  زا  ار  نید  کی  234تیناقح 

234شسرپ

234خساپ

؟ دوش یم  هچ  رگید  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  فیلکت  سپ  دنور  یم  تشهب  هب  مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  نیبحم  نایعیش و  اهنت  237ایآ 

237شسرپ

237خساپ

؟ دنوریم تشهب  هب  ترخآ  رد  هانگ -  یب  هچ  راکهنگ و  هچ  نایعیش -  همه  ایآ  دوریم ؟ تشهب  هب  یسک  زین  يدوهی  یحیسم و  دننام  رگید  نایدا  زا  ایآ  تسا ، دنوادخ  دزن  نید  نیرتهب  مالسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب 

239شسرپ

240خساپ

؟  دنریمب یحیسم  ای  يدوهی  دننکن و  لوبق  ار  مالسا  ناشرمع  لوط  رد  ولو  دننک ،  یم  ادیپ  هار  تشهب  هب  مه  يراصن  دوهی و  هکنیا  ای  دراد  نیملسم  هب  صاصتخا  تشهب  ایآ 

241شسرپ
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241خساپ

؟ دیهد حیضوت  دوخ " نید  هب  یسیع  دوخ ، نید  هب  یسوم   " تسا لقن  هشیمه  242ارچ 

242شسرپ

242خساپ

 ( دوبن مالسا  شنید  هکنیا  رطاخ  هب  دورب  منهج  هب  دنک و  یم  کین  راک  ادخ  رطاخ  هب  دوش و  یم  هتخانش  یبهذم  یسک  رگید  نایدا  رد  هک  دیآ  یمن  رد  روج  قطنم  اب  نیا  نم  رظن  هب  دنرو ( ؟. یم  تشهب  هب  نایدوهی و .....  نایحیسم و  ایآ 

243شسرپ

243خساپ

؟  تسا ینید  مزیلارولپ  نامه  روظنم  ایآ  دننک  مکح  ناشباتک  قبط  دوش  یم  هداد  نامرف  لیجنا  لها  هب  هک  هدئام  هروس  هیآ 27  هب  هجوت  244اب 

244شسرپ

244خساپ

طقف  نآ  رد  هک  هریزج  کی  رد  امش  رگا  دیاش  تسین ؟ روط  نیا  دیداد . یم  جرخ  هب  اهنآ  ندوب  قح  هب  هیجوت  تهج  رد  ار  نات  یعس  مامت  نونکا  دیدمآ  یم  ایند  هب  کیئال  ای  يدوهی  هداوناخ  کی  رد  امش  رگا  دیاش  قح ؟ هبان  نایدا  رگید  تسا و  قح  رب  نید  نیا  هک  دینک  یم  تابثا  هنوگچ 

245شسرپ

245خساپ

؟ دنرفیک قحتسم  دنشاب ، یمن  دقتعم  نآ  هب  یلو  دنا  هدرب  یپ  مالسا  مان  هب  ینییآ  دوجو  هب  هک  یناسک  248ایآ 

248شسرپ

248خساپ

؟ دوش یم  هچ  ترخآ  ناهج  رد  اه  نآ  فیلکت  دنتسه  یتوافتم  دیاقع  نایدا و  ياراد  هک  نیمز  يور  ناسنا  درایلیم  دنچ  دوجو  248اب 

249شسرپ

249خساپ

هاج صاخشا  هنوگ  نیا  ایآ  دنرادن . یعالطا  رگید  بهاذم  زا  یقیقحت  روط  هب  دنتسه و  دوخ  بهذم  هب  مزتلم  يدیلقت ، تروص  هب  يریبعت  هب  یتموکح و  یعامتجا و  تاغیلبت  ریثأت  تحت  یگداوناخ و  تامیلعت  ساسا  رب  کیئال  یّتح  و  هعیش ) یّنس و   ) ناملسم یحیسم ، زا  معا  مدرم  زا  یهجوت  لباق  دادعت 

249شسرپ

250خساپ

(. تسین ناملسم  ریغ  لوبق  دروم  مه  تایاور  تایآ و  ( ؟ تسا لطاب  نایدا  ریاس  تسا و  قح  نید  مالسا  اهنت  لیلد  هچ  250هب 

250شسرپ
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251خساپ

؟ دوب دنهاوخ  ناراکنایز  زا  ایند  نآ  رد  دننکیم ، یگدنز  ایند  رد  هزورما  هک  يدوهی  یحیسم و  همه  نیا  یتسرد  هب  ایآ  تسا " مالسا  ادخ  دزن  نید  : " تسا هدمآ  هیآ 19  نارمعلآ  هروس  رد 

254هراشا

254شسرپ

254خساپ

؟ تسین اهناسنا  لامک  لباقم  رد  يّدس  ایآ  دوش )  یم  اهناسنا  نیب  قافن  بجوم  هک   ) نوگانوگ نایدا  اب  ناربمایپ  255ندمآ 

255شسرپ

255خساپ

؟ دسرب راهطا  همئا  رظن  دروم  تداعس  هب  دناوت  یم  یحیسم  257ایآ 

257شسرپ

257خساپ

؟ تسا هدرک  رادروخرب  تیاده  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادعت  نیمه  رکف  هب  دنوادخ  طقف  ایآ  دنتسه ، ناملسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدیزگرب  ار  مالسا  نید  ام  دیامرف  یم  دنوادخ 

257هراشا

258شسرپ

258خساپ

؟  دنوشاریذپ ار  مالسا  رگید  نایدا  ناوریپ  يراصن و  دوهی و  هک  دراد  یموزل  هچ  سپ  هتسناد  یفاک  ار  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنشاب و  هتشاد  نامیا  ترخآ  اد و  هک بـه خـ ردق  نیمهو  دننک  لمع  دوخ  بهذم  هب  دیاب  یبهذم  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  هک  هرقب  هروس  هیآ 62 

259شسرپ

259خساپ

؟  تسا تاجن  هیام  ینیئآ  ره  زا  يوریپ  259ایآ 

259شسرپ

259خساپ

یحیسم و 000 يدوهی و  نام و  زا مـسـلـ ـم  عا ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خسان  مالسا  هاگر  هـ

262شسرپ

263خساپ
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؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ناناملسم  ریغ  ریخ  لمع  شریذپ   » هنیمز رد  یطیرفت  یطارفا و  رکفت  زرط  264ود 

265شسرپ

265خساپ

؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ  رد  ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  توافت  مدع   » هلئسم نارادفرط  یلقع  265لیلد 

265شسرپ

265خساپ

؟ تسیچ ناناملسم » زا  طقف  دنوادخ ، يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ   » هلئسم نارادفرط  یلقن  یلقع و  266لیلد 

266شسرپ

266خساپ

؟ مینادب یهلا  باذع  منهج و  قحتسم  دنتسین ، ناملسم  هک  لیلد  نیا  هب  ار  اهنآ  یگمه  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا . هدش  ماجنا  ناملسم  ریغ  نادنمشناد  طسوت  تاعارتخا  زا  يرایسب  دنرادرک . تسرد  دنتسه و  یبوخ  ياهناسنا  اما  دنتسین ، هعیش  ای  ناملسم  هک  میسانش  یم  ار  يدارفا  ناهج  رسارس  رد  ام 

267شسرپ

267خساپ

حیحص ینییآ  ره  زا  يوریپ  رد  ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دنهد  ماجنا  کین  لمع  دنروایب و  نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  مادک  ره  نابئاص  نایحیسم و  نایدوهی و  ناناملسم ، دیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتسا  ایآ 

269شسرپ

269خساپ

؟ تسا هدش  مسیلارولپ  رّکفت  شیادیپ  بجوم  ییاه  هزیگنا  ای  هزیگنا  هچ  یّلک  271روطب 

271شسرپ

271خساپ

؟ تسا شریذپ  لباق  ایآ  و  هچ ؟ ینعی  يرظن  دعُب  رد  ینید  ییارگ  272ترثک 

272شسرپ

273خساپ

؟  تشاد داقتعا  دحاو  نید  هب  ناوت  یم  هنوگچ  نید )  یلو  مکنید  مکل  نورفاک (  هیآ 6  و  مالسالا )  هللا  دنع  نیدلا  نا  نارمع (  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوتاب 

273شسرپ

274خساپ
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؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  274روظنم 

274شسرپ

274خساپ

؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  275روظنم 

275شسرپ

275خساپ

؟ دنور یم  تشهب  هب  ناناملسم  طقف  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) متاخ رربمایپ  تثعب  زا  دعب  276ایآ 

276شسرپ

276خساپ

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  276رگا 

276شسرپ

276خساپ

؟ دنور یم  تشهب  هب  نایعیش  طقف  دنتسه و  یمّنهج  یگمه  مالسا  زا  ریغ  بهاذم  نایدا و  نابحاص  اه و  یحیسم  اه و  يدوهی  الثم  مییوگب : هک  تسا  لوقعم  ایآ 

277شسرپ

277خساپ

؟ تسیچ نایدا  تیناقح  هرابرد  يرواد  277ياهکالم 

277شسرپ

277خساپ

؟ دنشاب یم  يدنمتداعس  تقیقح و  هب  ندیسر  يارب  یهار  همه  دنقح و  رب  فلتخم  ياه  شیک  نایدا و  280ایآ 

280شسرپ

280خساپ

؟  دنور یم  اسیلک  هب  هک  یناسک  اب  هن  دنناوخ  یم  زامن  هک  تسا  یناسک  اب  قح  هک  درک  تباث  ناوت  یم  281هنوگچ 

281شسرپ

281خساپ
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نید 281ملع و 

؟ دراد تافانم  ملع  اب  نید  281ایآ 

282شسرپ

282خساپ

؟ تسیچ نید  شقن  مولع ، ةدرتسگ  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  282اب 

282شسرپ

282خساپ

؟ دوشیمن رتراکشآ  نید  ملع و  نیب  ضراعت  یبرجت ، مولع  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  283ایآ 

283شسرپ

283خساپ

؟ تسیچ نآ  باوج  ؟ هچ ینعی  هن » ای  تسا  رالوکس  اتاذ  ملع  285هلمج « 

285شسرپ

285خساپ

؟ دوب دهاوخ  نآ  نتسنادن  زا  رتهب  عوضوم  نیا  نتسناد  ایآ  دشابن  نآ  رد  يدوس  دنچ  ره  میزومایب  ار  نابایب  ياهگیر  ددع  الثم  رگا  ینعی  دراد ؟ هدیاف  ملع  دوخ  ایآ 

285شسرپ

286خساپ

؟  دنراد داضت  رگیدکی  اب  یملع  بلاطم  ینید و  تاداقتعا  یهاگ  287ارچ 

287شسرپ

287خساپ

؟ مینک هچ  ملع  نآرق و  ضراعت  287رد 

287شسرپ

287خساپ

؟ تسا يرتمک  یتحار  شمارآ و  ياراد  رشب  هافر ، لیاسو  ندش  مهارف  مولع و  تفرشیپ  دوجو  اب  290ارچ 

290شسرپ
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290خساپ

؟  تسیچ اهنآ  هطبار  دنراد ؟ ضراعت  نید  اب  لقع  ملع و  291ایآ 

291شسرپ

291خساپ

؟ تسا هنوگچ  نامیا  ملع و  طابترا  ریثأت و  یمالسا  ینیبناهج  292رد 

292شسرپ

292خساپ

؟ تسا هتشاد  یجیاتن  هچ  رگیدکی  زا  نامیا  ملع و  کیکفت  : 292

293شسرپ

293خساپ

؟ تسا هتفگ  هچ  ملع  نامیا و  رنه ،  ثلثم  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  نتراس ،  293جروج 

293شسرپ

293خساپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا  293ایآ 

293شسرپ

293خساپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  نآرق  هاگدید  زا  296ایآ 

296شسرپ

296خساپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  298ایآ 

298شسرپ

298خساپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  299ایآ 

299شسرپ
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299خساپ

؟ درک ادج  مه  زا  ار  نید  ملع و  ناوتیم  299ایآ 

299شسرپ

300خساپ

؟ دینک نایب  ار  نآرق  مالسا و  هاگدید  زا  شهوژپ  قیقحت و  تیمها  300ترورض و 

300شسرپ

300خساپ

؟ تسا هتسباو  نید  هب  يژولونکت  ملع و  301ایآ 

301شسرپ

301خساپ

تسا هدش  نایب  میرک  نآرق  يوس  زا  هتفای  مدقت  نید  رب  هک  يروحم  ملع  302ایآ 

302شسرپ

302خساپ

تسا نینچ  ارچ  دنادیم ، ناسنا  نیتسخن  ار  اوح  مدآ و  نآرق  یلو  دنادیم ، یلماکت  ریس  کی  ار  ناسنا  شیادیپ  نیوراد  دراد ؟ تریاغم  نآرق  ياههیآ  اب  یملع  ياههیرظن  زا  یخرب  ارچ 

303شسرپ

303خساپ

تسیچ ینید  ریغ  ینید و  مولع  نیب  305قرف 

305شسرپ

305خساپ

؟ هن ای  دوش و  هبساحم  ملع  وزج  میناوخ  یم  زین  ام  هک  ییاه  سرد  ایآ  دیهد و  حیضوت  تسیچ ؟ مالسا  رد  ملع  زا  306روظنم 

306شسرپ

306خساپ

؟ دوش یم  هچ  هریغ  یمیش و  کیزیف و  خیرات و  لثم  مولع  هیقب  فیلکت  باسح  نیا  اب  تسا ؟  دیفم  دوش  یم  هللا  تفرعم  بجوم  هک  یملع  طقف  306ایآ 

307شسرپ
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307خساپ

؟ تسا يدراوم  هچ  رد  نید  ملع و  نیب  تاضراعت  307تاکارتشا و 

307شسرپ

307خساپ

؟  دشاب نارق  تایآ  اب  ضراعتم  یملع  ياه  هتفای  هک  دراد  ناکما  الوصا  308ایآ 

308شسرپ

308خساپ

؟  تسیچ دیدج  يژولونکت  ملع و  تفرشیپ  هرابرد  نارق  310رظن 

310شسرپ

310خساپ

؟ تسا نید  زا  يا  هعومجم  ریز  ملع  هک  مییوگب  میناوت  یم  310ایآ 

310شسرپ

310خساپ

ملع رد  فرط  نآ  زا  یلو  تسا ؛ یگنسرگ  نآ  ياود  تسا و  درد  هناخ  هدعم  میراد : ثیدح  رد  تسا و  هدش  دیکأت  رایسب  یگنسرگ  شزرا  رب  مالسا  رد  مینادیم  تسا : نیا  نم  لاؤس  دوش . نشور  میارب  هلأسم  مهاوخیم  یلو  تسین ؛ لباقت  نید  ملع و  نایم  منادیم  هتبلا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  میارب  ياههبش 

311شسرپ

311خساپ

؟ دسرب تداعس  هب  دیدج  کینکت  هار  زا  دناوتیم  رشب  312ایآ 

312شسرپ

312خساپ

؟ دنراد يریثءات  درف  نامیا  تخانش و  رد  مولع  نیا  ایآ  دنراد , ینیدریغ  مولع  هک  یتیمها  313اب 

313شسرپ

313خساپ

؟ درک نیجع  یمالسا  مولع  اب  ار  نآ  درب و  تذل  یبرجت  مولع  زا  دوش  یم  313هنوگچ 

313شسرپ
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313خساپ

؟  دیامن یمن  گنهامه  ار  دوخ  زورما  تاطابترا  زور و  يژلونکت  اب  ار  دوخ  یمالسا ، مولع  ارچ  : 314

314شسرپ

314خساپ

یشور ناوت  یم  تایاور  تایآ و  زا  هک  نیا  ای  هداد  ماجنا  ناشیور  ینومزآ  ای  ریسفت  رثکادح  درک و  عوجر  طبترم  تایآ  ثیداحا و  هب  دیاب  طقف  هتشر  نآ  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  ؟ دراد ییانعم  هچ  یمالسا و )... داصتقا   ، یمالسا یکشزپ  لثم   ) ملع کی  مان  ياهتنا  هب  یمالسا  هملک  ندرک  هفاضا 

314شسرپ

314خساپ

نید جیار  تنس  اب  هک  دراد  روما  نیا  رد  هایس  سابل  یفنم  ریثأت  یناسنا و  ياهتیلاعف  ياقترا  يداش و  طاشن و  رد  نشور ، ياهسابل  تبثم  ریثأت  زا  تیاکح  یملع  ياههتفای  دراد ؟ یهیجوت  هچ  لفاحم  ایاکت و  ندرک  شوپ  هایس  هایس و  سابل  ندیشوپ  رد  یملع  ياههتفای  اب  ینید  ياههزومآ  ضراعت 

315شسرپ

315خساپ

نید 317لقع و 

؟ دنکیم نید  زا  زاینیب  ار  ام  لقع  ایآ  دییوگب  هداد  حیضوت  ار  لقع  بتارم  317ًافطل 

317شسرپ

317خساپ

. دیهد حیضوت  ًافطل  دراد ؟ دوجو  نید  شریذپ  هب  يزاین  هچ  دهد ، هئارا  ار  عرش  عوناق  لثم  نیناوق  دناوتب  دنک و  كرد  لقع  هدروآ ، ص )  ) مرکا ربمایپ  سدقم و  عرش  هک  ار  هچ  نآ  ره  یتقو  ینعی  دراد ؟ دوجو  نید  باختنا  رد  یترورض  هچ  لقع  عرش و  مکح  نیب  مزالت  بسح  رب 

318شسرپ

318خساپ

؟ تسیچ هشیدنا  لقع و  هاگیاج  نوماریپ  نآرق  318هاگدید 

318شسرپ

318خساپ

ثیداحا و ق رابخا و  نآ و  مهف  ياهدیلک  نآرق و  رب  طلست  نودب  دناوتیمن  ملاع  ياج  چیه  رد  سک  چیه  هک  میراد  رگید  ییاج  رد  اما  میسریم . يرهاظ  تجح  هب  ینطاب  تجح  زا  تسا و  ینطاب  تجح  ثیداحا  صن  هب  لقع  هک  اریز  تسا ، يرورض  لقع  هب  دانتسا  دیاقع ، نید و  تخانش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

319شسرپ

319خساپ

نهذ زا  دیدج ، رصع  رد  زورما  هدمآ  یحو  بلاق  رد  زور  نآ  طیارش  رد  لقع  رگا  نیاربانب  دنکیم ; نایب  مه  اب  ار  لقع  نید و  ندوب  لمکم  زین  ربمایپ  تسین  نید  هب  يزاین  رگید  دسرب ، لماکت  ندمت و  هب  رشب  هک  ینامز  دش و  لزان  دندوب ، قلطم  لهج  رد  هک  یمدرم  ياههدوت  تاجن  يارب  مالسا 
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320شسرپ

320خساپ

؟  تسیچ مالسا  رظن  زا  فراعم  Θ نش رد  لقع  رابتعا  شزرا و  322نازیم 

322شسرپ

322خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  مالسا  نآرق و  رد  تینالقع  هوق  زا  323هدافتسا 

323شسرپ

323خساپ

؟ دوش یم  داجیا  ضراعت  لقع  نید و  نیب  ابر  ای  رفاسم و  زامن  لثم  دراوم  یضعب  رد  325ارچ 

325شسرپ

325خساپ

؟ دراد ار  هدش  هتفگ  لئاسم  تلیضف  تیمها و  نامه  ایآ  تسا  ناس  هچ  نآرق » هنع  توکسم   » هرابرد یقطنم  لقعت  326رکفت و 

326شسرپ

326خساپ

؟ تسیچ مالسا  هاگدید  زا  یقوقح  تاررقم  دعاوق و  طابنتسا  رد  لقع  327شقن 

؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  327زا 

327شسرپ

( لوا تمسق  ) 327خساپ

( مود تمسق  ) 329خساپ

؟ تسا نید  هب  تجاح  هچ  رگید  لقع ، دوجو  اب  نیاربانب  دنک ؟ نیمأت  ار  دوخ  ياهزاین  دسانشب و  ار  دوخ  هار  دناوتیمن  دوخ  لقع  اب  ناسنا  رگم  دراد ؟ نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا  ًاساسا 

330شسرپ

331خساپ

؟ تسیچ هفیظو  میسرن ، خساپ  هب  مینک و  شالت  قابطنا  هار  خساپ و  نتفای  يارب  ام  دشاب و  هتشاد  ضقانت  ای  داضت  ام  یلقع  ياهلالدتسا  اب  مالسا  زا  ییاج  رگا 

334شسرپ
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334خساپ

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  336ایآ 

336شسرپ

336خساپ

؟ تسین یفاک  تداعس  يارب  ءالقع  عامتجا  لقع و  337ایآ 

337شسرپ

337خساپ

؟ دنکیم هابتشا  دوخ  ماکحا  رد  لقع ، هک  دوشیم  رایسب  هکنیا  اب  تسین ؟ دودرم  یلقع  لیلد  یحو ، ناهرب  دوجو  اب  337ایآ 

337شسرپ

337خساپ

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  338ایآ 

338شسرپ

339خساپ

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26339

339شسرپ

339خساپ

؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  339زا 

339شسرپ

340خساپ

؟ تسیچ اهیدب  اهیبوخ و  تخانش  343رایعم 

343شسرپ

343خساپ

يژولوئدیا 344نید و 

؟  تسا راگزاس  مالسا  نآرق و  اب  تسا  ینکفا  تریح  نید  تقیقح  هک  شورس  هیرظن  344ایآ 
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344شسرپ

344خساپ

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یتعیرش  رتکد  رظن  تسا ؟ تسرد  نید  ندرک  کیژولوئدیا  ایآ  تسا و  يژولوئدیا  نید ، 346ایآ 

346شسرپ

346خساپ

ینید 348تفرعم 

نیا ایآ  دوش . یم  ضوع  نید  لک  يانعم  دبای , رییغت  ظافلا  نیا  دربراکای  دنک و  هابتشا  فرع  رگا  سپ  میریگ ;  یم  مدرم  ءهماع  فرع و  زا  ار  ظافلا  تاملک و  موهفم  یفرط  زا  تسا .  هتفر  راک  هب  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  یتاملک  ظافلا و  موهفم  كاردا  تفرعم و  رب  ینتبم  نید ,  زا  ام  كرد  مهف و 

349شسرپ

349خساپ

 . تسا یبسن  يرشب  مهف  نوچ  دنرادن  تسادق  ینید  349فراعم 

349شسرپ

( لوا تمسق  ) 350خساپ

( مود تمسق  ) 353خساپ

( موس تمسق  ) 356خساپ

؟ تسیچ ینید  358تفرعم 

358شسرپ

358خساپ

تسیچ ینید  359تفرعم 

359شسرپ

359خساپ

؟ دنراد ینید  تفرعم  تیبسن  هرابرد  یهاگدید  هچ  يرهطم  360دیهش 

360شسرپ

360خساپ

؟ دشاب ناسکی  اه  نامز  مامت  رد  دیاب  نید  زا  مهف  360ایآ 
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360شسرپ

360خساپ

؟ دراد نید  اب  یتبسن  هچ  تسا ؟ نید  اب  نیابتم  ای  تسا  نید  ءزج  ینید  تفرعم  ایآ  هچ ؟ ینعی  ینید  تفرعم  تسیچ ؟  361نید 

361شسرپ

361خساپ

نید 362نابز 

؟ دییامرف نایب  ار  تسوا  تشیعم  هوحن  عبات  یمدآ  تفرعم  دیوگ  یم  نآ  رد  هک  تسا  نیاتشنگتیو  هیرظن  362اههاگدید 

362شسرپ

362خساپ

364کیتونمره

؟ دوش یم  حرطم  ییاه  هزوح  هچ  رد  و  تسا ، انعم  هچ  هب  364کیتونمره 

365شسرپ

365خساپ

؟ تسیچ نآرق  مهف  یسانش  شور  زا  367روظنم 

367شسرپ

367خساپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » 368ۀیرظن « 

368شسرپ

368خساپ

؟ دننکیم حرطم  رادم  رسفم  ای  رادم و  نتم  رادم ، فلؤم  تروص  هب  کیتونمره  ياهباتک  رد  ار  هلأسم  نیا  یهاگ  هک  ییاج  ات  رسفم ؟ مهف  نتم و  دوخ  ای  تسا  نآ  هدنسیون  باتک و  هدنتسرفدصاقم  لیصحت  روحم ، سدقم ، نوتم  زا  یکی  ای  نآرق  ریسفت  رد  ایآ 

370شسرپ

370خساپ

؟ دش حرطم  ناریا  رد  یناونع  هچ  تحت  رد  یسک و  هچ  طسوت  کیتونمره  371ثحب 

371شسرپ
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371خساپ

؟  تسا نید  زا  فلتخم  ياه  تیارق  کیتونمره و  نیب  يا  هطبار  371هچ 

372شسرپ

372خساپ

. دیهد حیضوت  کیتونمره  دروم  رد  372فلا 

372هراشا

372شسرپ

372خساپ

؟  دیهد حیضوت  نآ  نوماریپ  ًافطل  تسیچ  374کیتونمره 

374شسرپ

374خساپ

؟ ریخ ای  تسا ، دراو  اهنآ  رب  يدقن  ایآ  تسا و  مادک  نآ  ینابم  تسیچ ؟ 377کیتونمره 

377شسرپ

377خساپ

 : زا تسا  ترابع  هک  کیتونمره  نتم و  مهف  راک  زاس و  اب  طابترا  رد  شیارگ  هس  هب  هجوت  اب  دییامرف  دقن  کیتونمره  اب  هطبار  رد  رخام  ریالش  هیرظن   ، نید مهف  کیتونمره و 

381شسرپ

381خساپ

؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  382کیتونمره 

382شسرپ

( لوا تمسق  ) 382خساپ

( مود تمسق  ) 385خساپ

نید زا  فلتخم  388ياهتئارق 

؟ تسا چوپ  ساسا و  یب  ای  دراد  یساسا  هیاپ و  رظن  نیا  ایآ  میروآ : یم  شفرح  هب  ام  تسا ، تماص  تعیرش  دنا : هتشون  ناگدنسیون  زا  388یضعب 

388شسرپ
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388خساپ

؟ دنراد رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  لئاسم  زا  یضعب  رد  املع  388ارچ 

388شسرپ

388خساپ

؟  دنراد فالتخا  مه  اب  لئاسم  یضعب  رد  دیلقت  عجارم  389ارچ 

389شسرپ

389خساپ

؟ دوشیم بوسحم  تئارق  مهف و  رد  فالتخا  یعرش ، ماکحا  دروم  رد  اهقف  مهف  391ایآ 

391شسرپ

391خساپ

؟ تسیچ فلتخم  ياهتئارق  دروم  رد  ع )  ) یلع ماما  392هاگدید 

392شسرپ

392خساپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » 393ۀیرظن « 

394شسرپ

394خساپ

؟ دراد یقرف  هچ  لئاسم  زا  یضعب  رد  عجارم  ياوتف  فالتخا  ابو  هچ ؟ ینعی  نیدزا  فلتخم  ياه  395تئارق 

395شسرپ

395خساپ

؟ دنتسه یکی  فلخم  ياهتئارق  اب  ینید  یئارگترثک  395ثحبایآ 

395شسرپ

395خساپ

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  ینید  مزیلارولپ  اواتف و  فالتخا  نیب  397ایآ 

397شسرپ
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397خساپ

؟ لیلد هچ  هب  تسه ؟ نکمم  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  398ایآ 

398شسرپ

399خساپ

؟  هن ای  دنسانش  یم  تیمسر  هب  ار  يار  هب  ریسفت  هیرظن  نید  زا  فلتخم  ياهتئارق  399ایآ 

399شسرپ

400خساپ

تسا هدش  نایب  فلتخم  اههلاسر  رد  یعرش  ماکحا  دنراد و  رظن  فالتخا  مه  اب  عجارم  ارچ  سپ  میتسه  نید  کی  يوریپ  ام  ۀمه  تسا و  مالسا  ام  نید 

400شسرپ

400خساپ

؟  تسا تباث  مالسا  زا  كرد  401ایآ 

402شسرپ

402خساپ

لاح دوش  صاصق  دیاب  هتشک  مدآ  هک  یسک  دیوگ  یم  مالسا  مینک و  ارجا  ار  ... ياو و مکح  دوش  یم  مه  سکیا و  مکح  دوش  یم  مه  تسا  هتشک  مدآ  الثم  هک  یسک  هک  مییوگب  دوش  یمن  ینعی  میراد  مکح  کی  طقف  دحاو  نآ  رد  يا  هلئسم  کی  دروم  رد  هکنیا  ینعی  تسا  یهلا  دحاو  نید  مالسا  هک  میراد  مالسا  رد 

402شسرپ

403خساپ

؟ دراد یمزاول  هچ  دناهدرک ، حرطم  نتم  کی  مهف  يارب  يرتسبش  ياقآ  هک  ياهناگجنپ  تامدقم  404لوبق 

404شسرپ

404خساپ

؟ دنمادک همهافم  رصانع  تسا و  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم ، کی  مهف  405ایآ 

405شسرپ

405خساپ

تسا حیحص  لوبق و  دروم  دوشیم ، نید  زا  هک  ییاهتشادرب  مامت  هک  تفگ  ناوتیم  406ایآ 

406شسرپ
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406خساپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ دوجو  فالتخا  اوتف  رظن  زا  عجارم  نیب  رد  407ارچ 

407شسرپ

408خساپ

؟ دنمادک همهافم  رصانع  و  تسا ؟  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم  کی  مهف  409ایآ 

409شسرپ

409خساپ

؟  میهد صیخشتار  حیحصرظن  هنوگچودشاب  یم  فالتخا  ردق  نیا  ارچ  تسا  مالسارظنرگاو  تسا ,  مالسا  رظن  نامه  يا  هنیمزره  رد  نآ  بوتکم  ای  يوزوح  تیصخشره  تبحص  ایآ 

409شسرپ

410خساپ

نید هب  رشب  410ياهزاین 

؟  تسیچ ناسنا  یگدنز  رد  نید  هب  داقتعا  410راثآ 

410شسرپ

410خساپ

؟ دنک یم  یکمک  هچ  شزاین  ندروآ  رب  يارب  ناسنا  هب  نید  411لاؤس : 

411شسرپ

411خساپ

؟ تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  413ارچ 

413شسرپ

413خساپ

؟ تسا نید  هب  يزاین  هچ  رگید  ناسنا ، یملع  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  414اب 

414شسرپ

415خساپ

؟ دروآ یم  تسد  هب  یعبنم  هچ  زا  ناسنا  ار  اه  لاؤس  نیا  باوج  دهد ، خساپ  دناوت  یمن  ملع  رگا  مور ، یم  اجک  هب  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  متسیک ؟ نم  دهد : خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دناوت  یم  ملع  ایآ 
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415شسرپ

416خساپ

؟ دوب مزال  دندرکیم  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  هک  نامز  نآ  لهاج  بارعا  يارب  ای  تسا  مزال  میهاگآ  زیچ  همه  دب  بوخ و  زا  نالا  هک  ام  يارب  نید  ایآ 

416شسرپ

416خساپ

؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  419ایآ 

419شسرپ

419خساپ

؟  دریگب هدهع  هب  دناوت  یم  ار  یشقن  هچ  نید  ییاهروشک  نینچ  رد  تسا .  رارقرب  نانآ  نایم  رد  مهافت  نسح  تلادع و  دننک ,  یمنزواجت  رگیدکی  قوقح  هب  دنراد و  یبوخ  یعامتجا  طباور  اهنآ  مدرم  ـی کـه  یا ـ هرو رد کـشـ

419شسرپ

419خساپ

؟ تسا هتفگ  هچ  نید  هب  اهناسنا  همه  يدنمزاین  ةرابرد   ، مورف 420کیرا 

420شسرپ

420خساپ

؟ تسا هتفگ  هچ  یبن  تعیرش و  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  420یلعوب ،

420شسرپ

421خساپ

؟ تسا تسرد  دنریگب  ار  نید  ياج  هعماج ـ  روما  هرادا  يارب  دنناوت ـ  یم  يرشب  نیناوق  دنیوگ  یم  هک  يا  هدع  نخس  نیا  421ایآ 

421شسرپ

421خساپ

؟ دینک رکذ  ار  هدش  عضو  ناسنا  ياهیدنمزاین  ترطف و  ساسا  رب  هک  مالسا  نیناوق  زا  421ییاههنومن 

421شسرپ

421خساپ

؟ تسا يرورض  مزال و  يرما  نید ، 423ایآ 
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423شسرپ

423خساپ

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  424ایآ 

424شسرپ

424خساپ

؟ تسیچ ندش  ناملسم  425هدیاف 

425شسرپ

425خساپ

؟  میشاب هتشاد  نید  ام  هک  دراد  یترورض  425هچ 

425شسرپ

425خساپ

؟  نید يارب  ناسنا  ای  تسا  ناسنا  يارب  نید  426ایآ 

426شسرپ

426خساپ

؟ دنک فرطرب  ار  اهناسنا  ياهزاین  تسا  هتسناوت  هزادنا  هچ  ات  مالسا  426نید 

426شسرپ

426خساپ

؟ دراد یگتسب  يروما  هچ  هب  نید  هانپ  رد  يدنمشزرا  427ساسحا 

427شسرپ

427خساپ

؟ تسیچ زورما  رشب  يارب  نید  428دیاوف 

428شسرپ

( لوا تمسق  ) 428خساپ

( مود تمسق  ) 431خساپ
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؟ دشاب راد  نید  دیاب  ناسنا  ًامتح  ارچ  تسیچ ؟ ناسنا  یعامتجا ) يدرف و   ) یگدنز رد  نید  434شقن 

434شسرپ

434خساپ

؟ دشاب ادخ  بناج  زا  دیاب  نید  نیا  ارچ  و  دراد ؟  نید  هب  زاین  زین  يزورما  ناسنا  438ارچ 

438شسرپ

438خساپ

اهاج یضعب  ات  مدروآ  يور  هفسلف  هب  تیاهن  رد  دندرکن  یضار  ارم  یلو  ما  هدناوخ  ای  ما و  هدینش  ار  ییاهزیچ  لاوئس  نیا  خساپ  هب  ندیسر  يارب  . مینک بانتجا  يراددوخ و  یخرب  ماجنا  زا  میهد و  ماجنا  ار  اهراک  یضعب  تسا  مزال  اعقاو  ایآ  میشاب  هتشاد  نید  دیاب  ام  ارچ  دراد و  دوجو  نید  ارچ 

439شسرپ

440خساپ

؟ تشاد دهاوخ  يرمث  هدیاف و  هچ  تسا ، حلسم  هتفرشیپ  يژولونکت  هب  هک  یندمتم  ناسنا  يزورما و  هعماج  رد  443نید 

443شسرپ

443خساپ

؟ ددرگیمن ناسنا  یگدرسفا  هودنا و  مغ و  بجوم  يرادازع  هیرگ و  هب  شرافس  ایآ  لاثم ، يارب  ددرگیمن ؟ ناسنا  ینامداش  يداش و  عنام  ینید  ياهروتسد  یبهذم و  میلاعت  ایآ  دنک ؟ نیمأت  ار  ناسنا  زاین  دروم  يداش  دناوتیم  نید  ایآ 

446شسرپ

447خساپ

؟ دراد نید  هب  يزاین  هچ  449ناسنا 

449شسرپ

449خساپ

؟  تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  449ارچ 

449شسرپ

450خساپ

ترطف 451نید و 

تفگ ك دیاب  سپ  تسا . رالوکس  ًامسر  ام  ناهج  نونکا  دنراد ;و  شیارگ  اهنآ  فالخ  هب  تیرثکا  ارچ  سپ  تسا ، نایمدآ  يرطف  حالطصا  هب  هدش و  هدراذگ  ناسنا  داهن  رد  اهیبوخ  هب  شیارگ  دیحوت و  نید و  رگا  اما  دراد ، یهابت  يدب و  هب  ور  مدرم  تیرثکا  هک  دوش  یم  نشور  نوماریپ  ناهج  هب  یهاگن  اب 

451شسرپ
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451خساپ

؟ تسا هنوگچ  دنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  451لالدتسا 

451شسرپ

452خساپ

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  ار  ههبش  نیا  تسا  راگزاسان  نید  ندوب  يرطف  اب  دنادیم  وا  ندوب  یعامتجا  ترورض  ناسنا و  رهوگ  زا  نوریب  ار  نید  أشنم  هک  هرقب  هروس  هیآ 213  هک  دوش  مهوت  نینچ  تسا  نکمم  دنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  هجوت  اب 

452شسرپ

453خساپ

؟  دنا هدروآ  ینید  سح  دوجو  يارب  یلیلد  هچ  و  تسیچ ؟ ینید  سح  زا  455روظنم 

455شسرپ

455خساپ

؟  تسیچ ترطف  هب  یهجوت  یب  455لماوع 

455شسرپ

455خساپ

؟ دنت ـ سه اد  رک خـ ـ نم يا  هدع  ارچ  تسا  يرطف  يرما  ییوجادخ  456رگا 

456شسرپ

456خساپ

؟ دنوش یم  رفاک  كرشم و  يدارفا  ارچ  دشاب , یم  وجادخ  اترطف  ناسنا  457رگا 

457شسرپ

457خساپ

. درک شومارف  ار  دوخ  كاپ  اترطف  قالخا  لیصا و  ياهشزرا  تیرشب  457ارچ 

457شسرپ

457خساپ

؟ تسا تخس  ردق  نیا  ندوب  راد  نید  ارچ  الوصا  و  تسا ؟ یشومارف  تبرغ و  راچد  ایند  رد  نامدوخ و  هعماج  رد  یمالسا  ياهشزرا  ردق  نیا  ارچ  تسا  راگزاس  اهناسنا  ترطف  اب  مالسا  نییآ  رگا  دیهد  حیضوت  افطل 

458شسرپ
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458خساپ

؟ رگید لماوع  لولعم  ای  تسا  يرطف  ادخ  هب  نامیا  460ایآ 

460شسرپ

461خساپ

؟ دزادرپ یم  ترطف  نییبت  هب  تبحم  هار  زا  نآرق  رد  یتایآ  461هچ 

461شسرپ

461خساپ

؟ تسا یتاکن  هچ  رگنایب  ریهطت ،»  » هیآ رد  رگید ، زیچ  سک و  هن  دنوادخ و  هب  ریهطت  هدارا  میقتسم  463دانسا 

463شسرپ

463خساپ

يریذپاندیلقت 463نید و 

؟ دنراد يریصقت  هچ  دنتسین ، ناملسم  هک  نایدوهی  سپ  میدوب . يدوهی  ًامتح  میدوب ، يدوهی  هداوناخ  کی  رد  رگا  میناملسم و  میاهدش ، گرزب  ناملسم  هداوناخ  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ناناملسم  ام  زا  يرایسب 

463شسرپ

464خساپ

ًانیقی ج مینک و  یم  يوریپ  نامدادجا  ناردپ و  زا  میتفگ  یم  میدوب ، تیلهاج  نامز  رد  ام  رگا  میتسه . هعیش  ای  ناملسم  ارچ  مینادب  میورب و  قیقحت  لابند  هک  دندرکن  تیبرت  يروط  ار  ام  ای  دوبن  نآ  لابند  هاگ  چیه  هدش و  تیبرت  يدیلقت  تروص  هب  هطسوتم  هرود  نایاپ  ات  ییادتبا  هرود  لوا  زا 

464شسرپ

464خساپ

؟ ارچ مدوبن  هعیش  نم  ًاعطق  رگید  ياج  ره  ای  دندرک  یم  یگدنز  اکیرمآ  رد  مردام  ردپ و  رگا  هک  منک  یم  رکف  465نم 

465شسرپ

465خساپ

؟ میریذپب ارچ  نوچ و  نودب  ار  نآ  دیاب  ایآ  و  مینک ؟ قیقحت  مالسا  هرابرد  هک  تسین  مزال  رگید  ایآ  میا ، هدرک  ادیپ  دشر  هدش و  دلوتم  ناملسم  يا  هعماج  هداوناخ و  رد  ام  هک  لاح 

466شسرپ

466خساپ

تشاد یعقاو  نامیا  هعیش  مالسا و  قح  نید  رب  تفای و  ییاهر  اهکش ، اهدیدرت و  زا  ناوتیم  هنوگچ  میرک  نآرق  هاگدید  467زا 
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467شسرپ

467خساپ

؟ دیسر لوصا  نیا  هب  قیقحت  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  نید  لوصا  ندوبن  يدیلقت  زا  468دارم 

468شسرپ

468خساپ

؟  میشاب نامردپ  نید  هب  دیاب  ام  469ارچ 

469شسرپ

469خساپ

؟ دراد یشزرا  ام  مالسا  ایآ  میتسه  ناملسم  میا  هدمآ  ایند  هب  ناملسم  يا  هداوناخ  رد  نوچ  الاح  میدوب و  یحیسم  میدمآ  یم  ایند  هب  یحیسم  هداوناخ  رد  ام  رگا  هک  تشادن  دوجو  لامتحا  نیا  ایآ 

469شسرپ

469خساپ

مناوت یم  هک  ییاهباتک  دروم  رد  ارم  افطل  میشاب ، هتشاد  یتاعلاطم  تسا  مزال  میشاب  هدرواین  مالسا  نامردام  ردپ و  ندوب  ناملسم  رطاخ  هب  طقف  فورعم  لوق  هب  میهد و  شیازفا  هینمز  نیا  رد  ار  دوخ  یهاگآ  شنیب و  ینید  لئاسم  نید و  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  اب  دیاب  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 

471شسرپ

( لوا تمسق  ) 471خساپ

( مود تمسق  ) 473خساپ

؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا  يایند  رد  يریثأت  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  ًانوناق  ًاعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 

475شسرپ

475خساپ

؟ دراد دوجو  نید  ماکحا  رد  دیلقت  هناروکروک و  دیلقت  نایم  یتوافت  478هچ 

478شسرپ

478خساپ

؟ مینک هچ  میوشیم ، گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میسریم . فیلکت  نس  هب  مییآیم و  ایند  هب  ناملسم  مینادیم  ام  دش . دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالسلا ) مهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 

479شسرپ

479خساپ
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؟ منک لمع  یلالدتسا  یقیقحت و  نید  دروم  رد  مدوخ  مشاب و  هتشادن  يدیلقت  مالسا  مناوت  یم  481هنوگچ 

481شسرپ

481خساپ

. دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  درک ؟ ضوع  ای  تخورف  ار  شبهذم  اریز  دوب ، یفیثک  ناسنا  ینالف  دوش : یم  هتفگ  مدرم  نایم  نوچ  تسا ، هانگ  دیآ ، رد  تنس  لصا  بهذم  هب  هعیش  ای  دوش  هعیش  ینس ، ًالثم  بهذم  رییغت  ایآ 

482شسرپ

482خساپ

؟ میروآ يور  عیشت  بهذم  هب  میوش و  ناملسم  میراد ، ادخ  هب  هک  ینامیا  اب  تشاد  ناکما  زاب  یحیسم و ... ای  دندوب  رفاک  ام  ناردام  ناردپ و  483رگا 

483شسرپ

483خساپ

پ) (؟ مینک باختنا  ار  دوخ  بهذم  میناوت  یمن  غولب  نس  رد  ام  483ارچ 

483شسرپ

483خساپ

؟ دنشاب هتشاد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  نید  دیاب  هشیمه  دارفا  484ارچ 

484شسرپ

484خساپ

؟ درک دیلقت  ناوتیم  مالسا  یلوصا  یساسا و  لئاسم  رد  ایآ  - 1485

485شسرپ

485خساپ

؟  تسا قح  نید  بهذم و  مادک  هک  میمهفب  اجک  زا  نید ،  باختنا  486يارب 

486شسرپ

486خساپ

؟ درک دیاب  هچ  حیحص  نید  نتفای  487يارب 

487شسرپ

487خساپ
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؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوش . یم  عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  487ارچ 

487شسرپ

488خساپ

جاو ام  رب  يدح  هچ  ات  هعیش  لئاسم  رد  قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالسا و  نید  هب  اهنآ  توعد  يارب  ایآ  رگید  لئاسم  رد  قیقحت  مینک ؟  قیقحت  زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  هعیش  مالسا و  هرابرد  هک  نیا  زا  ریغ  ایآ 

488شسرپ

488خساپ

؟ درک دیاب  هچ  تلاح  نیا  زا  يریگولج  يارب  دنا ؟ هدروآ  يور  بهاذم  رگید  ای  تیحیسم  نیئآ  هب  شیوخ  ناردپ  زا  يوریپ  هک  میتسین  ییاهنآ  لثم  نونکا  میا  هدروآ  يور  مالسا  نید  هب  شیوخ  هداوناخ  زا  يوریپ  هب  هک  ام 

489شسرپ

489خساپ

تسیچ دنوشیم  دلوتم  نید  یب  ياههداوناخ  رد  تسرپ و  تب  طیحم  رد  هک  یناسک  الاح  میدش  ناملسم  دندوب ، ناملسم  ام  ردام  ردپ و  نوچ  میتشادن و  یشقن  نید  باختنا  رد  هک  ام 

489شسرپ

490خساپ

؟ دنک یم  هچ  دنا  هتفریذپ  هنوگ  نیا  ار  مالسا  هک  یناسک  اب  لاح  دنک , یم  داقتنا  دننک  یم  يوریپ  شیوخ  دادجا  ابآ و  نید  زا  هتسب  شوگ  مشچ  هک  یناسک  زا  دنوادخ 

491شسرپ

491خساپ

؟  مسرب مدوخ  فده  هب  مناوت  یم  یعبانم  هچ  هب  هعجارم  اب  یقیرط و  هچ  زا  منک ,  قیقحت  يداقتعا  روما  رد  مالسا و  رد  491مهاوخیم 

491شسرپ

491خساپ

؟  مسرب لماک  یهاگآ  هب  هنوگچ  دراد  یم  او  دیدرت  هب  ارم  نیا  هدوب و  لماک  یهاگآ  نودب  ما  هتخومآ  نید  عورف  لوصا و  زا  492هچنآ 

492شسرپ

492خساپ

؟ مریذپب شتاروتسد  همه  اب  زین  ار  نید  نیا  لاح  نیا  اب  منک و  رکف  رایتخا ) ربج و   ) مدوخ لامعا  ماجنا  یگنوگچ  تقلخ و  فده  دروم  رد  دیابن  نم  هک  تسا  هنوگچ 

492شسرپ

493خساپ
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رب يدح  هچ  ات  هعیش  لئاسم  رد  قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالسا و  نید  هب  اهنآ  توعد  يارب  ایآ  رگید  لئاسم  رد  قیقحت  مینک ؟  قیقحت  زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  هک  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  هعیش  مالسا و  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ 

494شسرپ

494خساپ

؟ درک تیبرت  یبهذم  نیدتم و  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  ناکدوک  دیاب  ارچ  تسین  يدیلقت  نید  لوصا  هکنیا  هب  هجوت  494اب 

495شسرپ

495خساپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  495دیلقت ،

495شسرپ

495خساپ

دوب دهاوخ  دادترا  يانعم  هب  نآ  زا  تشگرب  .و  درادن دوجو  نآ  زا  تشگرب  ناکما  شریذپ  زا  دعب  تسا و  رکفت  قیقحت و  شا  همزال  مالسا  شریذپ  تخانش و  و  تسین . زیاج  دیلقت  هجو  چیه  هب  نآ  لوصا  ساسا و  رد  تفریذپ و  یساسا  تخانش  اب  دوخ و  یلصا  هیاپ  رب  ار  مالسا  نید  لوصا  قبط  هکنیا  هن  رگم 

496شسرپ

497خساپ

باتک ه هچ  روظنم  نیا  يارب  . تسا یفاک  ناوت  دح  رد  هن  ای  مزادرپب  منید  تایئزج  تخانش  هب  یتسیاب  يرورض  عقاوم  رد  ای  ریخ ؟ ای  دشاب  یم  نم  هفیظو  ینعی  مورب  نآ  لابند  هب  یتسیاب  نم  ایآ  دندرک  لاوئس  وا  نید  دروم  رد  يا  هدع  رگا  ؟ تسیچ مالسا  غیلبت  تخانش و  رد  ناملسم  يوجشناد  کی  هفیظو 

497شسرپ

497خساپ

؟ تسا زیاج  دیلقت  نید  رد  498ایآ 

498شسرپ

498خساپ

. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب  لهاج و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دیلقت 

499شسرپ

499خساپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  499دیلقت ،

499شسرپ

500خساپ
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؟ دراد یپ  رد  ار  يراثآ  هچ  ناگتشذگ  زا  هناروکروک  500دیلقت 

500شسرپ

500خساپ

؟ میدرگب یناملسم  بصعت  نودب  رگید  ياهنید  هرابرد  قیقحت  هب  مینک و  يریگ  هرانک  مالسا  نید  زا  یتدم  میناوت  یم  مینک  ادیپ  روخرد  ینید  نامدوخ  میهاوخب  میتسه  ناملسم  دوخ  ءایلوا  زا  تیعبت  هب  هک  ام  ینعی  دننک  ادیپ  تسد  ناشنید  هب  ناشدوخ  دنهاوخب  نادنزرف  رگا 

501شسرپ

501خساپ

؟  منک هچ  دیآ  یم  دوجوب  میارب  يداقتعا  لئاسم  دروم  رد  هک  یتاهبش  دروم  504رد 

504شسرپ

504خساپ

نید زا  زیرگ  505للع 

؟ دوشیم تدابع  بذج  رتشیب  رتالاب  نینس  زا  ناسنا  ارچ  تسیچ ؟ دنراد  شیارگ  نید  هب  رتمک  ناناوج  هک  نآ  505تلع 

505شسرپ

505خساپ

؟  دیهد حرش  ار  نید  زا  فارحنا  یعامتجا  506للع 

506شسرپ

506خساپ

 . دینک نایب  ار  نآ  ياه  هخاش  نید و  زا  فارحنا  يرکف  506للع 

506شسرپ

506خساپ

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  تیحیسم ، مالسا و  رد  ناصصختم ، ریغ  یبهذم  ینید و  ياهرظن  راهظا  هنوگچ ، : 507

507شسرپ

507خساپ

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  ترخآ ، رد  تداعس  يراگتسر و  هناهب  هب  زیارغ  نتشک  تینابهر و  508هنوگچ 

508شسرپ
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508خساپ

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  509ارچ 

509شسرپ

509خساپ

؟ دنتسین رتراد  نید  ام  زا  دنراد  يراک  نادجو  یلو  دنرادن  نید  هک  اه  ینپاژ  ایآ  تسیک ؟  راد  509نید 

509شسرپ

509خساپ

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگ  نید  509للع 

509شسرپ

510خساپ

؟ دراد دوجو  يزیرگ  نید  هعماج  رد  510ارچ 

510شسرپ

510خساپ

؟ دنمادک يّرگیدام  هب  شیارگ  للِع  زا  511یضعب 

511شسرپ

512خساپ

؟ تسا هدش  نید  زا  زیرگ  هب  ناناوج  شیارگ  ثعاب  یلماوع  للع و  513هچ 

513شسرپ

513خساپ

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگنید  للع  .514

514شسرپ

514خساپ

؟ دنراد هّجوت  رتمک  مالسا  هب  ناناوج  تسا ، تبحص  مالسا  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  515ارچ 

515شسرپ
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515خساپ

؟ دوش راتفر  دیاب  دارفا  نیا  اب  هنوگچ  و  دسانشیم ؟ ار  زیرگ  نید  یسک  هچ  تسیک ؟ زیرگ  516نید 

516شسرپ

516خساپ

؟ دنریگ یم  هلصاف  نید  زا  زور  هب  زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنشاب . یم  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  مه  اهناسنا  هدمآ و  اهناسنا  راگتسر  تیاده و  يارب  نایدا 

517شسرپ

517خساپ

؟ دنریگ یم  هلصاف  نید  زا  زور  هب  زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنشاب . یم  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  مه  اهناسنا  ودنا  هدمآ  اهناسنا  يراگتسر  تیاده و  يارب  نایدا 

518شسرپ

518خساپ

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  518للع و 

518شسرپ

518خساپ

؟ دوشیم یئادز  نید  ثعاب  دننکیم و  نید  ءزج  ار  تافارخ  یهاگ  مدرم  یضعب  518ارچ 

518شسرپ

518خساپ

؟ دننادرگیور مالسا  زا  ناناوج  ارچ  تسامرف  مکح  هعماج  رد  یعقاو  مالسا  رگا  دنکیم ؟ یفرعم  ار  یعقاو  مالسا  ام  یهعماج  519ایآ 

519شسرپ

519خساپ

؟ دوش یم  نید  زا  رارف  رب  یلیلد  یناحور  دنچ  ای  یناحور  کی  دب  درکلمع  ایآ  ( ؟ تسیچ نایوجشناد  يزیرگ  نید  521تلع 

521شسرپ

521خساپ

دیدج مالک  نید و  هفسلف  522تیهام 

؟ تسیچ دیدج  مالک  میدق و  مالک  نیب  522توافت 
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522شسرپ

522خساپ

نید یسانش  522هعماج 

هعماج 522نید و 

؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  522ایآ 

522شسرپ

522خساپ

؟  ار عمج  تداعس  هن  دنک و  یم  نیمات  اردرف  تداعس  هن  هک  تسا  هداتفا  بقع  یماظن  کیتارکومد ,  یعامتجا  ياه  ماظن  لباقم  رد  و  ؟  تسین ارجا  لباق  هزورما  ارچ  تسا ,  لماک  ایوپ و  ماظن  مالسا ,  یعا  ـتـمـ جا ما  ـر نـظـ گا

523شسرپ

523خساپ

؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  523دوصقم 

523شسرپ

524خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  ماظن و  یعامتجا  524دعُب 

524شسرپ

525خساپ

؟ دنادیم ییاهیگژیو  هچ  ياراد  ار  لآهدیا  هعماج  میرک  525نآرق 

525شسرپ

525خساپ

؟  سکعلاب ای  تسا  حجرم  تینما  مظن و  رب  يدازآ  مالسا  رظن  525زا 

525شسرپ

526خساپ

؟ دوش یمن  ءارجا  نامروشک  رد  قیقد  لماک و  روطب  مالسا  نید  526ارچ 

526شسرپ

زا 961تسرهف هحفص 51 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


526خساپ

؟  تسیچ یمالسا  شنیب  رد  یتاقبط  شرگن  528هاگیاج 

528شسرپ

528خساپ

نامزاس ا روهظ  نوچمه  رشب  خیرات  رد  هنایارگ  داینب  ياه  شبنج  روهظ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  متسیب و  نرق  یمالسا  شبنج  ات  یطسو  نورق  خیرات  رد  یحیسم  ناحلصم  هزرابم  زا  تسا . ناهج  رد  بیشن  زارف و  رپ  ینالوط و  یخیرات  رگنایب   ، یعامتجا رگ  حالصا  ناونع  هب  عامتجا ،  هنحص  رد  نید  روضح 

530شسرپ

530خساپ

532مزیرالوکس

؟ تسا یبتکم  هچ  532مسیرالوکس 

532شسرپ

533خساپ

؟ دنا هدومن  تفرشیپ  دنا ، هدرک  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  هک  ییاهروشک  اما  تسین ، ادج  رگیدکی  زا  تسایس  نید و  مالسا ، رد  534ارچ 

534شسرپ

534خساپ

. میامن ضوع  ار  ما  هدش  تخا  نآ  اب  سیردت  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  دوخ  یتسیرالوکس  هاگدید  مهاوخ  535یم 

535شسرپ

535خساپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  536تبسن 

536شسرپ

536خساپ

؟ دروم نیا  رد  مالسا  رظن  مسیرالوکس و  537موهفم 

537شسرپ

537خساپ

نید فورعم  ثحب  اجنیا  رد  تسا . یسایس  ینید  مالسا  هک  تسا  هدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نارظن  بحاص  زا  يا  هدمع  رظن  ماکحا  نیا  تسا . رظن  نیا  يایوگ   ، دنراد نیملسم  هک  مه  یشنک  راتفر و  عون  دراد . دوهی  تیحیسم و  نییآ  هب  تبسن  يرتشیب  یندم  ماکحا   ، مالسا  ، يدیحوت گرزب  نایدا  هسیاقم  رد 
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541شسرپ

541خساپ

دعب کی  دنک . یم  زیامتم  ینید  ریغ  هجو  زا  ار  ینید  هجو  هک  دوش  یم  قالطا  يدعب  هس  ییاهدنیارف  هب  تسا و  یتخانش  هعماج  یموهفم  دندروآ  دوخ  هارمه  رالوکس  نارکفنشور  هک  یسایس  راب  زا  ادج  موهفم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رایسب  اریخا  هک  تسا  يدنیارف   ، مسیرالوکس ای  ندش  يویند 

543شسرپ

544خساپ

؟ دوریمن نیب  زا  یسایس  یعامتجا و  ياههصرع  رد  تلاخد  اب  نید  تسادق  547ایآ 

547شسرپ

547خساپ

؟ دراد یفیرعت  هچ  تسیچ و  548مسیرالوکس 

548شسرپ

548خساپ

؟ دراد يراگزاس  مالسا  اب  دح  هچ  ات  تسایس  زا  نید  ییادج  تسا و  هنوگچ  مسیرالوکس  اب  مالسا  550هطبار 

550شسرپ

550خساپ

دیهد حیضوت  مسیرالوکس  553هرابرد 

553شسرپ

( لوا تمسق  ) 553خساپ

( مود تمسق  ) 556خساپ

؟ دنکن تلاخد  تسایس  رد  نید  تسین  رتهب  ایآ  (ع .) یلع ماما  تموکح  دننام  دراد ، هگن  ینالوط  دروم  رد  ار  تیمکاح  هتسناوتن  هاگ  چیه  تسا و  هدیماجنا  نید  فیعضت  هب  تسایس  رد  نید  تلاخد  هک  تسا  هاوگ  خیرات 

559شسرپ

559خساپ

؟ دنا هدرک  يراک  نینچ  لاح  هب  ات  " ص " ناربمایپ "ع "و  همئا ایآ  درک ؟ لمع  ود  ره  هب  درک و  طولخم  تسا  ینید  رما  کی  هک  مالسا  اب  ار  تسا  يویند  مزیرالوکس و  رما  کی  هک  يروهمج  دوش  یم  ایآ  درک ؟ طولخم  ینید  رما  کی  اب  ار  ییایند  رما  کی  دوش  یم  ایآ 

560شسرپ

560خساپ
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؟ تسیچ تسادج  تسایس  زا  نید  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  خساپ  561دییامرفب 

562شسرپ

562خساپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  564تبسن 

564شسرپ

564خساپ

؟ تسیچ نآ  هرابرد  مالسا  هاگدید  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  565مسیالوکس 

565شسرپ

565خساپ

؟ ارچ تسا و  هدرک  حرط  ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  یسک  هچ  ؟  هچ ینعی  تسایس  زا  نید  ییادج  566هیرظن 

566شسرپ

567خساپ

؟ تسیچ نانآ  باوج  تسا ، هدرک  یفن  ار  (ص ) ربمایپ تموکح  نآرق  دنیوگیم  دننکیم ، عافد  تسایس  زا  نید  ییادج  زت  زا  هک  570یناسک 

570شسرپ

570خساپ

؟ تسیچ یعیش  هشیدنا  رد  ناریا و  رد  رضاح و  رصع  رد  ینید  تموکح  هشیدنا  یطسو و  نورق  رد  اسیلک  هشیدنا  رد  ینید  تموکح  572توافت 

572شسرپ

572خساپ

؟ دوب یمالسا  تموکح  فلاخم  ناشیا  ایآ  تسیچ ؟ ینید  تموکح  هرابرد  ناگرزاب  سدنهم  574هاگدید 

574شسرپ

574خساپ

؟  دراد دنویپ  نیداب  تسایس  ملعایآو  تسیچ  577تسایس 

577شسرپ

( لوا تمسق  ) 577خساپ
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( مود تمسق  ) 579خساپ

؟ داد ناوتیم  یخساپ  هچ  دننکیم ، حرطم  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  هک  یناسک  ربارب  581رد 

581شسرپ

582خساپ

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا ي  ای  583مسیرالوکس 

584شسرپ

584خساپ

؟ تسیچ مسیرالوکس  رب  رالوکس  نادنمشیدنا  584لیلد 

584شسرپ

584خساپ

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  586ایآ 

586شسرپ

586خساپ

؟  تسین ادج  تسایس  زا  نید  مالسا ,  هاگدید  زا  588ایآ 

588شسرپ

588خساپ

دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياه  هزیگنا  و  تایصوصخ ,  590هنیشیپ , 

590شسرپ

590خساپ

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  592ایآ 

592شسرپ

592خساپ

؟ تسا راگزاس  تسایس  اب  نید  593ایآ 

593شسرپ
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593خساپ

؟ تسیچ برغ  رد  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش  ندش  جیار  595تلع 

595شسرپ

595خساپ

؟ تسیچ تسا ، هتخیمآ  تموکح  اب  خیرات  عورف و  لوصا و  رظن  زا  مالسا  دنیوگیم  هک  یناسک  596لیلد 

596شسرپ

596خساپ

؟ دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياهزیگناو  تایصوصخ , 596هنیشیپ ,

596شسرپ

596خساپ

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  تسایس  نید و  597نیب 

597شسرپ

597خساپ

؟  تسا ریذپ  ناکما  ینید  تموکح  598ایآ 

598شسرپ

598خساپ

؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب  نیا  رب  یلیلد  دناوت  یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالسا  هک  نیا 

598شسرپ

598خساپ

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  598رگا 

598شسرپ

599خساپ

؟ مییامن هدایپ  میناوت  یم  هنوگچ  هدیسرام ، تسد  هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دننک و  هدایپ  دنتسناوتن  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما ربمایپ و  هک  ار  یبهذم 

599شسرپ
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599خساپ

؟ درک ادج  نید  زا  ار  تسایس  ای  تسایس و  زا  ار  نید  ناوتیم  599ایآ 

600شسرپ

600خساپ

؟  درک دیاب  هچ  لاح  هدشن  هراشا  اهنآ  هب  نید  رد  میدنمزاین و  مولع  هب  دوخ , يویندروما  ریبدت  يارب  ام  هکنآ  لاح  تسا  ناسنا  ترخآ  نیمات  نید  فده 

601شسرپ

601خساپ

؟ دینک نایب  تسایس  زا  نید  ییادج  مدع  يارب  نآرق  زا  لیلد  602دنچ 

602شسرپ

602خساپ

؟  تسیچ رد  مه  اب  مسیرالوکس  مسیئال و  603قرف 

603شسرپ

603خساپ

؟  تسا نید  یساسا  فادها  زا  يویند  روما  ایند و  هب  نداد  ناماس  603ایآ 

603شسرپ

603خساپ

؟ درپس ناسنا  تسد  هب  امامت  ار  ادخ  اب  هطبار  میظنت  یگنوگچ  ناوت  یم  604ایآ 

604شسرپ

604خساپ

. دیهد حیضوت  مسیرالوکس  هرابرد  ار  مالسا  هاگدید  هچ ؟  ینعی  605مسیرالوکس 

605شسرپ

605خساپ

؟ دوشیم دیدرتو  کش  ثعاب  راعش  نیا  ارچ  تساهتلم ؟ نویفا  606نید 

606شسرپ
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606خساپ

؟ دیهد حیضوت  تسا ، نانمشد  نابز  دِرو  هزورما  هک  ار  609مسیرالوکس 

609شسرپ

609خساپ

؟ دراد دوجو  نافرع  بتکم  رد  تسایس  نید و  نیب  يا  هطبار  610هچ 

610شسرپ

611خساپ

؟ دوشیمن نید  ندروخ  هبرض  نید و  فعض  بجوم  ددرگ  اهتردق  هیامتسد  نید  612هچنانچ 

613شسرپ

613خساپ

یعیرشت 613يدازآ 

613هراشا

مسینردمتسپ 614مسینردم و 

؟ دنهاوخیم هچ  دنیوگیم و  هچ  دنتسیک و  رویدک  يروکشا و  تسیچ و  ینید  614ییارگون 

614شسرپ

614خساپ

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یقرف  هچ  تسا و  انعم  هچ  هب  مسینردم  تسُپ  615مسینردم و 

615شسرپ

615خساپ

تسیچ مسینردم  تسپ  616هتینردم و 

616شسرپ

616خساپ

؟  دوش یم  لصاح  هنوگچ  هتینردم  تازاوم  هب  يونعم  618لامک 

618شسرپ
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618خساپ

؟  هچ ینعی  619مسینردم 

619شسرپ

619خساپ

. تسیچ رد  نویسازینردم  مسینردم -   - هتینردم 619توافت 

619شسرپ

( لوا تمسق  ) 620خساپ

( مود تمسق  ) 622خساپ

 . دیهد حیضوت  مسینردم  تسپ  624هرابرد 

624شسرپ

( لوا تمسق  ) 624خساپ

( مود تمسق  ) 626خساپ

( موس تمسق  ) 629خساپ

یسارکومد 631نید و 

. دینک نایب  ار  تسا  دراو  دنتسین  لئاق  ینیوکت  هناوتشپ  یعامتجا  نیناوق  يارب  هک  یناسک  رالاس و  مدرم  ياهماظن  رب  امیمالسا  يانبم  اب  هک  631یتالاکشا 

631شسرپ

631خساپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  رد  632یسارکومد 

632شسرپ

632خساپ

؟ تسیچ مدرم  تیمکاح  هرابرد  تایاور  633هاگدید 

633شسرپ

633خساپ

؟ يرالاسادخ ای  تسا  مکاح  يرالاسمدرم  مالسا  رد  634ایآ 
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634شسرپ

634خساپ

؟ دوب دهاوخ  یمالسا  تموکح  زا  يوترپ  تیرثکا  يار  سابل  رد  يرالاسمدرم  هنوگچ  دنکیم ، موکحم  ار  تیرثکا  تایآ ، زا  يرایسب  رد  نآرق  هک  یلاح  رد 

634شسرپ

634خساپ

؟ دنا مسق  دنچ  یسارکومد  هیرظن  رب  دراو  635ياهداریا 

635شسرپ

635خساپ

؟ تسیچ نآ  رب  دراو  تالاکشا  دننک و  عمج  یهلا  تفالخ  اب  ار  یسارکومد  دنا  هدیشوک  يا  هدع  636هنوگچ 

636شسرپ

637خساپ

؟ تسا مادک  مسیلاربیلو  مالسا  نیب  شلاچو  فالتخا  یلصا  637دراوم 

637شسرپ

638خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ینونک  ياهیسارکومد  هب  نآ  میدق  يانعم  زا  یسارکومد  روطت  ریس  و  هچ ؟  ینعی  میدق  يانعم  هب  638یسارکومد 

638شسرپ

638خساپ

؟ تسا هدش  هتفرگ  رالاس  مدرم  ياهماظن  رب  ام ) بتاکم  هن  ) قوقح هفسالف  دوخ  يوس  زا  یتاداریا  639هچ 

639شسرپ

639خساپ

؟ دنک یم  تیرثکا  تساوخ  شریذپ  هب  دیقم  ار  نانموم  مالسا  640ایآ 

640شسرپ

640خساپ

؟  تسیچ یسارکومد  دروم  رد  هر )  ینیمخ (  ماما  رظن  تسا ؟  تسرد  مالسا  رظن  زا  یسارکومد  641ایآ 
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641شسرپ

641خساپ

؟ تسا ینید  يرالاس  مدرم  فدارتم  هژاو  نیا  ایآ  تسا و  حیحص  یمالسا  مسیلاربیل  ظفل  زا  هدافتسا  642ایآ 

642شسرپ

642خساپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  یسارکومد  643تیصاخ 

643شسرپ

643خساپ

؟  تسیچ یبرغ  ینید و  يرالاسمدرم  645توافت 

646شسرپ

646خساپ

؟ تسا هعماج  رد  لقع  ندرک  هدایپ  شور  اهنت  ای  تسا  مسیلاربیل  صتخم  یسارکومد  ایآ  تسا و  یسایس  بتکم  مادک  هب  طوبرم  646یسارکومد 

647شسرپ

( لوا تمسق  ) 647خساپ

( مود تمسق  ) 650خساپ

؟  دیهدب حیضوت  دینک  فطل  میارب  یسارکومد  دروم  653رد 

653شسرپ

( لوا تمسق  ) 653خساپ

( مود تمسق  ) 656خساپ

( موس تمسق  ) 659خساپ

( مراهچا تمسق  ) 663خساپ

( مجنپ تمسق  ) 666خساپ

. دینک نایب  ار  لمع  هزوح  رد  هچ  رظن و  هزوح  رد  هچ  یسارکومد  رب  دراو  تالاکشا  زا  669یتسرهف 

669شسرپ
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( لوا تمسق  ) 669خساپ

( مود تمسق  ) 672خساپ

( موس تمسق  ) 675خساپ

( مراهچ تمسق  ) 678خساپ

( مجنپ تمسق  ) 681خساپ

؟ تسیچ کیتارکومد  ياهتموکح  رد  تروشم  اب  نآ  توافت  تسا و  هنوگچ  مالسا  رد  تروشم  683تیمها 

683شسرپ

683خساپ

؟ دراد همئا  تماما  تموکح و  رد  یشقن  مدرم  شریذپ  685ایآ 

685شسرپ

685خساپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  تموکح  رد  يرالاس  685مدرم 

685شسرپ

685خساپ

؟ دراد یسارکومد  هب  يداقتعا  مالسا  687ایآ 

687شسرپ

687خساپ

؟  تسیچ یمالسا  تموکح  رد  مدرم  689شقن 

689شسرپ

689خساپ

؟  تسیچ فیلکت  نآ ,  قفاوم  تیلقا  دنشاب و  یمالسا  تموکح  لیکشت  فلاخم  مدرم  رثکا  يا  هعماج  رد  690رگا 

690شسرپ

691خساپ

تسیچ ینید  يرالاسدرم  تموکح  ةرابرد  نآرق  692هاگدید 
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693شسرپ

693خساپ

يدازآ 693نید و 

؟ دوش هتشک  شنید  ندرک  ضوع  رطاخ  هب  یسک  تسا  حیحص  ًالقع  ایآ  تسا ؟ راگزاس  هدیقع  يدازآ  اب  دادترا  مکح  694ایآ 

694شسرپ

694خساپ

؟  تسیچ نآ  تلع  دننک . ادیپ  داقتعا  ای  شیارگ  تیحیسم  نید  هب  دنناوت  یمن  ناناملسم  یلو  دندرگ , یم  مالسا  نید  هب  نایحیسم  مینک  یم  هدهاشم  رایسب  اما  دنتسه , هدش  هتخانش  ياه  نید  زا  تیحیسم  نید  مالسا و  نیبم  نید 

695شسرپ

695خساپ

؟ دندرکیم شورف  دیرخ و  ار  ینامالغ  نانآ  زا  یخرب  دندرکن و  يدج  تفلاخم  يراد  هدرب  اب  (ع ) موصعم ناماما  695ارچ 

695شسرپ

695خساپ

؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا  زج  هک  ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 

696شسرپ

697خساپ

هدمآ نآرق  رد  هک  یتروص  رد  دنک  یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  هعماج  دشاب  هتشاد  يرکفت  نینچ  رگا  هدش و  مالعا  دترم  ددنویپب  يرگید  نید  هب  دوش و  ادج  نید  زا  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دریذپب . ار  نآ  دشاب و  دنبیاپ  مالسا  نید  هب  تبسن  تسا  روبجم  تسا  هداز  ناملسم  هک  یناوج  ام  يزورما  هعماج  رد 

697شسرپ

697خساپ

تسا هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالسا  هک  دراد  يررض  نید  زا  درف  کی  ینامیشپ  راهظا  رگم  تسا  لتق  دترم ، صخش  تازاجم  ارچ ، سپ  نیدلا  یف  هارکا  ال  : » دناهدومرفن میرک  نآرق  رد  دنوادخ  رگم 

700شسرپ

700خساپ

؟ تسا هدادن  رارق  رابجا  نید  باختنا  رد  دنوادخ  702ارچ 

702شسرپ

702خساپ
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؟ دینک نایب  يرادهدرب   " هلئسم ربارب  رد  ار  مالسا  عطاق  يریگعضوم  مدع  یلصا  لیالد  قیقد و  هیجوت  702ًافطل 

702شسرپ

702خساپ

دننک باختنا  يرگید  نید  مالسا  نید  زا  ریغ  دنرادن  قح  اهناسنا  705ارچ 

705شسرپ

705خساپ

تسا مادعا  مالسا  رظن  زا  دترم  مکح  ارچ  تسین  رابجا  هارکا و  نید  شریذپ  رد  706رگا 

706شسرپ

706خساپ

؟ دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  دناوت  یم  ایآ  تسا ؟ دترم  ایآ  دیامن  باختنا  ار  تیحیسم  نید  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  طلغ  هب  درک و  قیقحت  یصخش  رگا  میریذپب . ار  مالسا  نید  دیاب  دنتسه  ناملسم  نامردام  ردپ و  هکنیا  مکح  هب  اهیناریا  ام  ایآ 

706شسرپ

706خساپ

فا همه  رد  ام  دییوگ  یم  امش  یفرط  زا  ینعی  موش . مادعا  دیاب  متسه و  دترم  نم  دییوگ  یم  امش  منک  رایتخا  ار  رگید  زیمآرفک  نایدا  زا  یکی  ای  تیحیسم  ای  تیدوهی  نید  ناملسم  نم  نونکا  رگا  هک  تسا  روطچ  سپ  تسین  راک  رد  يربج  چیه  تسا و  يرایتخا  نید  هک  دییوگ  یمن  امش  رگم  يداقتعا : ههبش 

709شسرپ

( لوا تمسق  ) 709خساپ

( مود تمسق  ) 712خساپ

. دینک فیرعت  دیهد و  حیضوت  ار  دادترا  715هلئسم 

715شسرپ

715خساپ

زا اسب  هچ  ًاقباس و  هک  دوخ  نید  رب  ناناملسم  يرابجا  ءاقبا  ددصرد  تازاجم  لیمحت  اب  ارچ  سپ  تسین ، ناهرب  لقع و  رب  قبطنم  قح و  نید  مالسا  ایآ  دنکیم ؟ لیمحت  دترم  رب  ار  یتخس  تازاجم  ارچ  سپ  درادن ، لوبق  ار  یتدیقع  يدازآ  مالسا  رگم  تسیچ ؟ رد  دترم  تازاجم  هفسلف  هچ ؟ ینعی  دادترا 

716شسرپ

( لوا تمسق  ) 716خساپ

( مود تمسق  ) 719خساپ

بن ناملسم  زگره  درف  نیا  ادتبا  زا  رگا  یتح   ) دوش یم  دنا  هدوب  ناملسم  وا  ردام  ردپ و  هکیلاح  رد  دوش  يدوهی  هک  يدرف  لماش  یلو  دوش  یمن  یلومعم  رفاک  لماش  مکح  نیا  ارچ  هک  تسنیا  رس  رب  ثحب  هک  الوا  همان 11273.2 ) :) مدشن عناق  هک  دیداد  یباوج  مدوب  هدرک  لاوس  هک  دترم  مادعا  دروم  رد 
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722شسرپ

( لوا تمسق  ) 722خساپ

( مود تمسق  ) 725خساپ

( موس تمسق  ) 727خساپ

؟  تسا بجاو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ارچ  سپ  دریذپب  ار  مالسا  هک  تسین  روبجم  سک  چیه  تسین و  يرابجا  چیه  نید  رد   : دیامرف یم  ( یسرکلا هیآ   ) هرقب هروس  رد  دنوادخ 

730شسرپ

730خساپ

. تسا مادعا  وا  مکح  دوش  یم  دترم  هک  یسک  هک  تسا  روطچ  لاح   « نید یف  هارکا  ال   » تسا يدازآ  نید  730مالسا 

731شسرپ

731خساپ

؟ درک قیبطت  بهذم  يدازآ  اب  ار  دادترا  مکح  ناوت  یم  733ایآ 

733شسرپ

733خساپ

؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  734ایآ 

734شسرپ

734خساپ

( مسرپیم ههبش  داجیا  تهج  زا  ( ؟ مناوخب تاروت  ای  لیجنا  مناوت  یم  یصخش  قیقحت  يارب  734ایآ 

735شسرپ

735خساپ

. دوش یم  فرطرب  هنوگچ  تایآ  نیا  يرهاظ  ضقانت  دوب  دهاوخ  ناراکنایز  زا  تمایق  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دریگب  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  سک  ره  هک  دنک  یم  نایب  نآرق  تایا  زا  یکی  رگید  فرط  زا  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) تسین يرابجا  نید  شریذپ  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد 

736شسرپ

736خساپ

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  738رگا 

738شسرپ
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738خساپ

؟ مینک هچ  میوشیم ، گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میسریم  فیلکت  نس  هب  مییآیم و  ایند  هب  ناملسم  مینادیم  ام  دش ، دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالسلا ) امهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 

739شسرپ

739خساپ

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  741رگا 

741شسرپ

741خساپ

؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  742ایآ 

742شسرپ

742خساپ

؟ تسا هدش  ینیبشیپ  هنوگچ  نآرق  رد  تینما  ناسنا و  يدازآ  هدیقع ، 743يدازآ 

743شسرپ

743خساپ

؟ تسا نینچ  ایآ  دهد ، ماجنا  تساوخ  شلد  يراک  ره  دنک و  یگدنز  هنادازآ  یطرش  هنوگچیه  نودب  یمالسا ، هعماج  رد  يدرف  ره  هک  دیآیم  دوجو  هب  ههبش  نیا  ًالوا ) " تسین ، يرابجا  چیه  نید  رد  ( 256، هرقب ;) نیِّدلا یِف  َهاَرْکِإ  َال َّ  : " دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

744شسرپ

744خساپ

نیا رب  هتفرگ و  تمدخ  هب  ار  اهنآ  زینک  مالغ و  دیرخ  اب  ام  همئا  ارچ  تسا و  ماظن  نیا  دییات  هدنهد  ناشن  هک  هدمآ  مالغ  ای  زینک  دروم  رد  یماکحا  نآرق  رد  ارچ  میناد  یم  نآ  بحاصو  کلام  ار  دوخ  مینک و  یم  شورف  دیرخ و  لام  دننام  ار  ناسنا  کی  ینعی  تسا  یناسنا  ریغ  يراتفر  یشورف  هدرب 

745شسرپ

745خساپ

؟ تسیچ هشیدنا  يدازآ  747زرم 

747شسرپ

( لوا تمسق  ) 747خساپ

( مود تمسق  ) 750خساپ

( موس تمسق  ) 753خساپ
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( مراهچ تمسق  ) 756خساپ

( مجنپ تمسق  ) 759خساپ

. دینک نایب  يدازآ  دروم  رد  ار  مالسا  هاگدید  تسیچ و  761يدازآ 

761شسرپ

( لوا تمسق  ) 761خساپ

( مود تمسق  ) 764خساپ

؟  تسین نایدا  تدحو  مزلتسم  يدازآ  766ایآ 

766شسرپ

766خساپ

؟ تسیچ نآ ، لوصح  هار  مالسا و  رد  يونعم »  يدازآ   » زا 767روظنم 

767شسرپ

767خساپ

؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا  زج  هک  ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 

768شسرپ

768خساپ

؟ دننکیم یفرعم  ناهج  رد  مسیرورت  یلصا  نایماح  ناونع  هب  ار  ناناملسم  ارچ  تسا ، یسارکمد  رادفرط  دازآ و  نید  کی  ناونع  هب  مالسا  نید  768رگا 

768شسرپ

768خساپ

؟ دنوشیمن ناملسم  ارچ  اهنیا  دنریگیم . ار  رامیب  يافش  ناتسرامیب  هب  (ع ) نیسح ماما  ياذغ  نداد  اب  و  دناهتفرگ ، مه  يدایز  ياهتجاح  و  دنهدیم ، ناشن  البرک  يادهش  و  لضفلاوبا ، ترضح  و  (ع ) نیسح ماما  هب  هقالع  یلیخ  مّرحم  هام  رد  یبهذم  ياهتّیلقا  هک  میاهدوب  نیا  دهاش  اهراب 

769شسرپ

769خساپ

؟ تسا یبلق  يرما  تسا ، یلقع  رما  هک  نیا  يادج  ندش  ناملسم  ینعی  دنوش ، ناملسم  دیاب  هتخاس ، مرن  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  هّدع  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  دوش ، ناملسم  دروایب و  مالسا  دیاب  دهدیم ، صیخشت  دراد و  تسود  سک  ره  و  تسا ، يرایتخا  اهناسنا  ندش  ناملسم  هک  نیا  تلع  ایآ 

770شسرپ

770خساپ
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؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  هدیقع  يدازآ  اب  دادترا  مکحو  . دنک باختنا  ار  مالسا  دناوت  یم  يرگید  صخشاما  دنک  باختنا  يرگید  نید  دناوت  یمن  ناملسم  کی  ارچ 

771شسرپ

771خساپ

؟ دنک باختنا  ار  نید  نآ  دناوتیم  ایآ  تسا  قح  رب  مالسا  زا  ریغ  ینید  هک  داد  صیخشت  یناملسم  هداوناخ  رد  يدرف  773رگا 

773شسرپ

773خساپ

؟ تسا مرج  ندیشیدنا  ایآ  دشاب ، هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ندیشیدنا  اب  هک  یسک  لاح  تسا . هدش  هداد  هدعو  تخس  یباذع  هب  دشاب ، هتشادن  بیغ  هب  نامیا  یسک  رگا  هرقب  ةروس  تایآ 6 و 7  قبط 

773شسرپ

774خساپ

؟ دنک هبوت  دناوت  یمن  دترم  ایآ  تسیچ ؟ ناشمکح  دوش ، دترم  سپس  هدش ، ناملسم  دعب  هدوب ، رفاک  ای  دوش  رفاک  ًادعب  دشاب و  ناملسم  یسک  رگا  تسا ؟ مادعا  وا  مکح  دوشب ، جراخ  مالسا  نید  زا  هک  سک  ره  ارچ  نیدلا " یف  هارکا  ال  : " دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

774شسرپ

774خساپ

؟ دنشکیم ار  دترم  ام  روشک  نوناق  رد  ارچ  سپ  نیدلا ، یف  هارکاال  دومرف : نآرق  هک  نیا  776اب 

776شسرپ

776خساپ

؟ تسین دازآ  نید ، باختنا  رد  ناسنا  777ارچ 

777شسرپ

778خساپ

؟  تسا مادعا  وا  مکح  دوشب  جراخ  مالسا  نیدزا  هک  سک  ره  778ارچ 

778شسرپ

778خساپ

؟  تسیچ هدیقع  يدازآ  هرابرد  مالسا  782رظن 

782شسرپ

782خساپ
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؟  تسیچ ناسنا  يدازآ  هرابرد  مالسا  782رظن 

782شسرپ

782خساپ

؟  دنک یم  تفایرد  هیزج  تایلام و  رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالسا 

782شسرپ

783خساپ

. دیشکب ار  نآ  دیتفای  ار  رافک  اج  ره  دوش  یم  هتفگ  رگید  ییاج  رد  نید "و  یلو  مکنید  مکل  " هدش هتفگ  رگید  ییاج  رد  نیدلا "و  یف  هارکا  " ال  هتفگ نآرق  زا  ییاج  رد  ًالثم  تسا  یندش  لح  هنوگچ  دراد  دوجو  نآرق  رد  هک  ییاه  ضراعت  لاؤس :

783شسرپ

783خساپ

؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  رّیخم  سکره  ِنیّدلا »... یِف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یسک  مکح  دراد  تّیعقاو  ایآ 

784شسرپ

784خساپ

؟ درک داجیا  ناوتیم  راشف ، روز و  اب  ار  نامیا  785ایآ 

785شسرپ

785خساپ

؟ تسا يرابجا  نید  شریذپ  786ایآ 

786شسرپ

786خساپ

؟ دوش هتشک  دیاب  هدش  دترم »  » حالطصا هب  تشگرب و  مالسا  نید  زا  هک  یناملسم  ارچ  فصولاعم ، تسا  يدازآ  تیرح و  نییآ  مالسا ، نییآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

786شسرپ

786خساپ

؟ تسیچ يدازآو  نید  788هطبار 

788شسرپ

788خساپ
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؟ درادن ضقانت  نید  رد  هارکا  مدع  هلاسم  اب  دترم  مادعا  788ایآ 

788شسرپ

789خساپ

؟  تسیچ يدازآ  دروم  رد  مالسا  789رظن 

789شسرپ

790خساپ

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  يهیاپرب  مالسا  میلاعت  هکنیا  792اب 

792شسرپ

792خساپ

؟ دراد یفیلکت  هچ  قیقحت  هلحرم  مامتا  ات  دنک ، کش  دوخ  هّقح  بهذم  رد  ناسنا  792رگا 

792شسرپ

793خساپ

؟ درک لاوئس  دیابن  اهزیچ  زا  یخرب  هرابرد  ارچ  سپ  دراد ، دوجو  نورد  لماع  رد  نآ  يارب  یخساپ  دراد ، دوجو  ناسنا  نورد  رد  هچ  نآ  ره  دنیوگ  یمن  رگم 

793شسرپ

793خساپ

؟ دومنن وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  ارچ  - 1795

795شسرپ

795خساپ

شسرپ تسیچ ؟ یگدرب  دروم  رد  مالسا  795عضوم 

795هراشا

795خساپ

شسرپ دومنن ؟ وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  796ارچ 

796هراشا

796خساپ
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؟ دراد يو  تداعس  رد  یشقن  هچ  دترم ، 796مادعا 

796شسرپ

796خساپ

؟  تخانش ار  قح  ناوت  یم  صاخشا  هطساو  اب  ایآ  تخانش ؟  ناوت  یم  ار  قح  هنوگچ  یسانشب . )  ار  شلها  نآ  هلیسو  هب  ات  سانشب  ار  قح  دیامرف ( :  یم  ع )  یلع ( 

797شسرپ

797خساپ

يدازآ نیا  هدودحم  منادب  مهاوخ  یم  هدمآ  شیپ  یتاماهبا  میارب  هدیقع  يدازآ  نیا  دروم  رد  مدرکن  ار  راکنیا  اما  منیرفایب  تسرپ  ادخ  ار  ناگدنب  همه  متسناوت  یم  نم  هدومرف  دنوادخ  هکنیا  دوب  هدیقع  يدازآ  هب  طوبرم  همجرت  هک  مدید  ار  ینآرق  هیآ  يدازآ  دروم  رد  يا  هلاقم  رد  شیپ  يدنچ  نم 

798شسرپ

798خساپ

؟ دییامرف ییامنهار  ًافطل  ریخ ...؟ ای  تسا  حیحص  ناملسم  درف  نیا  لمع  ایآ  تسا  هدنادرگيور  مالسا  نییآ  زا  تسا و  یحیسم  هک  دنک  راهظا  يدرف  رگا 

800شسرپ

800خساپ

هرامش 10314» همان  وریپ   » دادترا دروم  رد  یلاؤس  همادا  802رد 

802هراشا

802شسرپ

803خساپ

؟ دیربب مان  دوشب ؟ دترم  هک  تسا  هدوب  یسک  مالسا  ياملع  زا  803ایآ 

803شسرپ

( لوا تمسق  ) 803خساپ

( مود تمسق  ) 805خساپ

( موس تمسق  ) 808خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  بناوج  زا  يرادقم  يدازآ و  809نامرآ 

810شسرپ

810خساپ

زا 961تسرهف هحفص 71 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  تسیچ نیدلا  یف  هارکاال  زا  810دوصقم 

810شسرپ

810خساپ

؟  تسین رابجا  نید  شریذپ  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  هیآ  نیا  ایآ  تسیچ ؟  نیدلا  یف  هارکاال  يانعم  811فلا )

811هراشا

811شسرپ

811خساپ

؟ تسا ماکحا  يارجا  رد  ای  نید و  نتفریذپ  رد  ای  تسا  نید  عورش  رد  ایآ  تسا  ناناملسم  درومرد  رگا  تسا ؟ ناناملسم  دروم  رد  ایآ  نیدلا  یف  هارکا  ۀیآ ال 

812شسرپ

812خساپ

؟  تسیچ نیدلا )...  یف  هارکا  ال   ) هیآ 813يانعم 

814شسرپ

814خساپ

؟ دوش یم  لماش  ار  ییاههورگ  هچ  و  تسیچ ؟  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هفیرش هیآ  دافم  815نیرتزراب 

815شسرپ

815خساپ

؟  تسا راگزاس  تاریزعت  دودح و  يارجا  هزور و  زامن و  رد  رابجا  اب  هنوگچ  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي 816دافم 

816شسرپ

816خساپ

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) اب یگتسخ  لاح  رد  تدابع  هنوگچ  تسا ,  كاپ  لد  تسا  مهم  817هچنآ 

817شسرپ

817خساپ

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي دافم  اب  هنوگچ  هژیو )  تایلام   ) هیزج تخادرپ  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  817رابجا 

817شسرپ
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817خساپ

؟  تسیچ نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ زا  818روظنم 

818شسرپ

818خساپ

نکمم یتح  هدش و  هدز  ناسنا  هب  ندوب  دترم  بسچرب  اریز  دراد  رییغت  زاین  تروص  رد  ار  دوخ  نید  ناوت  یمن  لاح  دنا و  هدرک  هضرع  ام  هب  ار  مالسا  ادتبا  نامه  زا  راچان  میا  هدمآ  ایند  هب  ناملسم  هداوناخ  رد  نوچ  دنراد  یم  راهظا  یخرب  هک  نیا  حیضوت  دییامرف و  نایب  ار  هارکا »... ال   » هیآ

820شسرپ

820خساپ

دوش یم  حیجوت  هنوگچ  دترم  مادعا  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  نیدلا . . .  یف  هارکا  822ال 

823شسرپ

823خساپ

حیحص ینییآ  ره  زا  يوریپ  رد  ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دنهد  ماجنا  کین  لمع  دنروایب و  نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  مادک  ره  نابئاص  نایحیسم و  نایدوهی و  ناناملسم ، دیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتسا  ایآ 

825شسرپ

825خساپ

. دیهد حیضوت  ار  تلع  دناوت , یمنرگا  دنک ؟ یگدنز  یمالسا  ءهعماج  رد  دناوت  یم  دترم  درف  ایآ  تسیچ ؟  یمالسا  ءهعماج  رد  ّدترم  828مکح 

828شسرپ

828خساپ

؟  تشاد دهاوخ  رابتعا  تّیدنس و  يو  دادترا  مکح  زاب  ایآ  سپ  تسا .  هتفریذپادخ  هاگرد  هب  شا  هبوت  دنک , هبوت  دترم  ِيدشر  ناملس  رگا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دیوگ . : یم  هرقب  ءهیآ 160 رد 

829شسرپ

829خساپ

؟ تسا يدیحوت  نید  کی  تیحیسم  هک  نآ  اب  دوش ، یم  بوسحم  دترم  دروآ ، يور  تیحیسم  لثم  يرگید  نید  هب  ددرگرب و  مالسا  زا  یسک  رگا  لیلد  هچ  هب 

830شسرپ

830خساپ

؟ تسین هناملاظ  دترم  لتق  831ایآ 

831شسرپ
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831خساپ

تسا هدمآ  ياهیآ  تحارص  هب  نآرق  رد  نآ  مکح  دادترا و  دروم  رد  832ایآ 

832شسرپ

832خساپ

؟ تسیچ ینید  نورد  رظنمو  نآرقرظنزا  نآ  مکحو  دترم  هاگیاج  - 1833

833هراشا

833شسرپ

833خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  دترم  ددنویپب ، مزعلاولوا  ناربمایپ  نایدا  زا  یکی  هب  دهاوخب  یناملسم  درف  ایآو  دوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  834دترم 

834شسرپ

834خساپ

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  835رگا 

835شسرپ

835خساپ

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  836رگا 

836شسرپ

836خساپ

؟ دوشیم گرم  هب  موکحم  دریذپب ، ار  يرگید  نید  یناملسم  رگا  837ارچ 

837شسرپ

837خساپ

؟ دوش یم  دترم  ای  كرشم  یناملسم  یتروص  هچ  839رد 

839شسرپ

839خساپ

حماست لهاست و  841نید و 
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؟  تسیچ نید  رد  لهاست  حماست و  زا  841دوصقم 

841شسرپ

841خساپ

: حماست لهاست و  842هرابرد 

842هراشا

842شسرپ

842خساپ

؟ تسیچ حماست  لهاست و  نوماریپ  مالسا  844هاگدید 

844شسرپ

844خساپ

؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  844ایآ 

844شسرپ

845خساپ

؟ دنشاب هتشاد  لهاستو  حماست  نید  ماکحا  هب  لمع  رد  دنناوتیم  نامکاحو  مدرم  هک  تسنآ  رگنایب  ( 1 () هلهسلا ۀعمسلا  ۀیفنحلاب  تثعب   ) لثم تایاور  ایآو  تسیچ ؟ نید  لهاستد  حماست 

845شسرپ

845خساپ

؟ هچ ینعی  نید  رد  لهاست  حماست و  846شسرپ :

846شسرپ

846خساپ

؟  تسا هتشاد  رفک  دالب  نایناریا و  ندروآ  مالسا  رد  يریثات  هچ  حماست  847لهاست و 

847شسرپ

848خساپ

. دیهد حیضوت  مالسا  هحمس  نید  حماست و  لهاست و  849هرابرد ء 

849شسرپ
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850خساپ

ندمت 851نید و 

؟ تسیچ اهروشک  رگید  زا  یتعنص  یملع و  ظاحل  زا  یمالسا  ياهروشک  یگدنام  بقع  851للع 

851شسرپ

851خساپ

؟ دنا هدرک  دشر  ردق  نیا  اه  ییاکیرما  یلو  میا ، هدنام  بقع  يژولونکت  ملع و  رد  ردق  نیا  ناناملسم  ام  هغالبلا و ...  جهن  نآرق ، نوچ  یعبانم  دوجو  اب  ارچ 

852شسرپ

852خساپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  853ایآ 

853شسرپ

853خساپ

؟ دنا هتشاد  یتاعارتخا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناناملسم  853ایآ 

853شسرپ

853خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  دعب  نورق  در  نآ  طوقس  طاطحنا و  للع  تفر . شیپ  اپورا  بلق  ات  هک  دوب  يوق  دنمورین و  يا  هزادنا  هب  دوخ  روهظ  يادتبا  رد  854مالسا 

854شسرپ

854خساپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  855ایآ 

855شسرپ

855خساپ

دجتم دارفا  زا  یخرب  دناهتفرگ ; یشیپ  ناناملسم  زا  هدوبر و  ار  تقبس  يوگ  یبرغ  عماوج  هزورما  یلو  دناهدومن ، تیبرت  ار  انیس و ...  نبا  ینوریب و  ناحیروبا  لیبق  زا  يرایسب  نادنمشناد  هتشاد و  ناوارف  ياهتفرشیپ  یگنهرف  یملع و  ياههنیمز  رد  ناناملسم  هتشذگ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

855شسرپ

855خساپ

؟ درادن یپ  رد  یمالسا  ۀعماج  يارب  ار  یملع  رقف  رما  نیا  ایآ  تسا  هدش  شرافس  زامن  اعد و  یگدنز  ياههظحل  مامت  يارب  ناناملسم  ام  يارب  دنربیم ، هرهب  ناشنامز  هظحل  هظحل  زا  اهیبرغ  تسا و  تفرشیپ  لاح  رد  ناهج  هک  رضاح  لاح  رد 
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856شسرپ

856خساپ

؟  تسیچراک نیا  هراچو  دنتسه  هدنام  بقع  يژولونکت  یگنهرف و  ینید و  ياه  هنیمز  رد  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعس  هیام  هک  مالسا -  نید  هب  هجوتاب  یمالسا  ياهروشک  ارچ 

857شسرپ

857خساپ

؟ درادن تافانم  هعسوت  دشر و  اب  نید  858ایآ 

858شسرپ

858خساپ

؟  تسا تسرد  هدش  اهنآ  تفرشیپ  ثعاب  نید  كرت  هک  هیضرف  نیا  ایآ  تسیچ ؟  برغ  تفرشیپ  858للع 

858شسرپ

858خساپ

ای راهطا و  همئا  نآرق و  هب  يداقتعا  چیه  هک  برغ  ارچ  تسا  نآرق  ناراوگرزب و  نآ  زا  تعاطا  يوریپ و  لمع و  رد  ام  یهاتوک  باوج  رگا  تسیچ و  میراد  ناربمایپ  راهطا و  همئا  نآرق و  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  يژولونکت  ملع و  صوصخب  اه  هنیمز  همه  رد  برغ  هب  تبسن  ناناملسم  ام  یگدنام  بقع  تلع 

859شسرپ

859خساپ

؟ تسا هدشن  یگدنام  بقع  راچد  برغ  ارچ  تسا ، یمالسا  لوصا  هب  يدنبیاپ  مدع  رگا  تسیچ ؟ ناناملسم  یگنهرف  یملع و  یگدنام  بقع  860تلع 

860شسرپ

860خساپ

؟ دنتسه رالوکس  ینید و  ریغ  همه  لوا ، ناهج  هتفای و  هعسوت  ياهروشک  سکع  رب  و  دنا ؟ هدنام  بقع  یمالسا  ياهروشک  ارچ  سپ  میناد ، یم  هتفرشیپ  لماک و  نید  ار  نآ  ام  هک  مالسا  نید  دروم  رد  هژیو  هب  تسا ، تیرشب  لامک  یناسنا و  عماوج  تفرشیپ ، يارب  نید  رگا 

863شسرپ

863خساپ

؟ دراد یبیغ  دادما  هب  جایتحا  رشب  865ایآ 

865شسرپ

865خساپ

؟ دنک نیمأت  ار  يرشب  لامک  دناوتیم  يرشب  هتفرشیپ  نیناوق  866ایآ 
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866شسرپ

866خساپ

. دنشاب هتشاد  برغ  ناهج  اب  يدایز  ۀلصاف  يژولونکت  رظن  زا  دنرت و  هدنام  بقع  نیملسم  ریغ  زا  تاهج  یضعب  زا  نیملسم  رضاح  لاح  رد  ارچ  تسا . هتشاد  قداصماما ( نوچمه  یناماما  ناربهر و  هک  ارچ  تسا ، نایدا  نیرترب  مالسا  نید  کش  نودب 

866شسرپ

866خساپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  867ایآ 

867شسرپ

867خساپ

؟ تسا هدشن  نانآ  ندمت  طاطحنا  فعض و  بجوم  یبرغ  عماوج  رد  یقالخا  داسف  867ارچ 

868شسرپ

868خساپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  868رگا 

868شسرپ

868خساپ

؟ دنراد يرتهّفرم  یگدنز  نامیا ، دقاف  للم  869ارچ 

869شسرپ

869خساپ

؟ تسا یملع  تفرشیپ  لاح  رد  هشیمه  داسف  دوجو  اب  برغ  870ارچ 

870شسرپ

870خساپ

؟ دنراد يرترب  ام  رب  يژولوئدیا  گنهرف و  رظن  زا  ای  تسا  رتشیب  نانآ  يزغم  ياهلولس  دادعت  دادعتسا و  ایآ  میاهدنام ؟ بقع  نایناریا  ام  یلو  دنتفر ، شیپ  نانآ  ارچ  تسیچ ؟ نپاژ  تفرشیپ  زار 

872شسرپ

873خساپ

؟ دنشیدنایم دّدجت  هب  رتشیب  ام  هعماج  رد  ارچ  -1875
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875شسرپ

875خساپ

؟  دننارذگ یم  ار  راگزور  یتخس  هب  نامیا  اب  دارفا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دنتمعن ,  زان و  قرغ  هک  ار  ینامیا  یب  ياهتلم  مینک  یم  هدهاشم  ارچ  تاکرب ,  بلس  ثعاب  نآ  لباقم  هطقن  تسا و  یهلا  تاکرب  عاونا  لوزن  بجوم  يوقت ,  نامیا و  ـر  گا

877شسرپ

877خساپ

؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ  للم  ور  هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملسم  يزور  ار  چـ

877شسرپ

877خساپ

؟  دنتسهداوس یب  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  فصولا -  عم  تسا -  هدرک  توعد  شناد  نتفرگارف  هب  ار  ناناملسم  يداوس و 000  یب  اب  هزرابم  شناد و  ملع و  ماقم  زا  ریرقتو ,  نایب  نابز و  اب  هدرک و  توعد  شناد  ملع و  هب  ار  مدرم  مالسا  ربمایپ  هک  نیا  بـا 

878شسرپ

879خساپ

؟ تسیچ زا  یشان  اهتما  درگبقع  879تفرشیپ و 

879شسرپ

879خساپ

؟ تسا راگزاس  یناسنا  حیحص  ندمت  ره  اب  نآرق  نیناوق  880ایآ 

880شسرپ

880خساپ

؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  881هنوگچ 

881شسرپ

881خساپ

؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  881ایآ 

881شسرپ

882خساپ

؟ دنا هتفرشیپ  رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنص و  رد  اه  یبرغ  هک  یتروص  رد  دنا ، هدرکن  یعارتخا  تعنص  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشناد  882ارچ 
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882شسرپ

882خساپ

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  882هنوگچ 

882شسرپ

882خساپ

؟ دنشاب هتشاد  یتفرشیپ  هنیمز  نیا  رد  دنتسناوت  یمن  ناناملسم  ایآ  تسا ؟ هدرک  یقرت  يژولونکت  تعنص و  رد  برغ  اهنت  883ارچ 

883شسرپ

883خساپ

؟ تسا هدرک  هدافتسا  نآرق  قیاقح  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  دوخ  تفرشیپ  رد  برغ  تفگ  ناوت  یم  885ایآ 

885شسرپ

885خساپ

؟ دنتسه ناملسم  للم  زا  رت  هتفرشیپ  یبرغ  للم  885ارچ 

885شسرپ

885خساپ

؟ دنرب یم  رس  هب  یگدنام  بقع  رقف و  رد  مالسا  ناریپ  اما  دنهفرم  دنمتورث و  نایحیسم  نایدوهی و  دننام  رگید ، نایدا  ناوریپ  885ارچ 

886شسرپ

886خساپ

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  886ایآ 

886شسرپ

886خساپ

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  886ایآ 

886شسرپ

886خساپ

؟ میا هدیسرن  چیهب  هدیمهف  اناد و  ناتسرپادخ  ام  یلو  دنا  هتفرشیپ  تعنص  تایدام و  رظن  زا  دنمهف  یمن  چیه  هک  اهارگ  پچ  اهتسیسکرام و  نیا  887ارچ 
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887شسرپ

887خساپ

؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  887ایآ 

887شسرپ

888خساپ

؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و  تسا ، یفارحنا  نودب  حیحص و  نییآ  هک  مالسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدش  هدیشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیسم  هکنیا  اب  ارچ 

888شسرپ

888خساپ

؟ میا هدوبن  مدقشیپ  رما  نیا  رد  ناناملسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  هتفگ 

888شسرپ

889خساپ

؟ تسا یتسس  نخس  دریگب ، هلصاف  تایونعم  زا  هتفرگ و  رارق  نآ  ياه  هبذاج  ریثات  تحت  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  يژولونکت ، ملع و  تفرشیپ  تسا  هدمآ  (( هللا همحر  )) يرهطم دیهش  باتک  رد  هک  نیا  ایآ 

889شسرپ

889خساپ

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  889شقن 

890شسرپ

890خساپ

؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ  للم  ور  هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملسم  يزور  ار  چـ

890شسرپ

890خساپ

؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  892هنوگچ 

892شسرپ

892خساپ

؟  تسیچ نآرق و ...  فراعم و  نتشاد  اب  ناناملسم ،  یگدنام  بقع  892تلع 
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892شسرپ

892خساپ

؟ دنرتولج ام  زا  اه  یبرغ  ارچ  سپ  تسا  هانگ  كرت  تالیصحت  رد  تیقفوم  زمر  892رگا 

892شسرپ

892خساپ

؟  تسیچ ندمت  هلفاق  زا  ناناملسم  یگدنام  بقع  893تلع 

893شسرپ

893خساپ

افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح  رد  دشاب ، یم  لسوت و ... سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالسا 

894شسرپ

894خساپ

؟ تسا راگزاس  دنوادخ  ياههدعو  اب  ایآ  دنراد  ار  یگدنز  طیارش  نیرتدب  اهتما  نیرترب  هک  ناناملسم  895ارچ 

895شسرپ

895خساپ

تسه یتایح  ياه  هزومآ  زامن و  ندناوخ  هب  يزاین  هچ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناسنا  ياهتفرشیپ  دوجو  895اب 

895شسرپ

895خساپ

؟ دنتسه ارگ  يدام  ارگ و  برغ  الاب  تالیصحت  ياراد  صصختم و  دارفا  رتشیب  897ارچ 

897شسرپ

897خساپ

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنامبقع  899للع 

899شسرپ

899خساپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  900رگا 
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900شسرپ

900خساپ

؟ دنشاب یم  تفرشیپ  دقاف  هدنام و  بقع  ناملسم  ياهروشک  901ارچ 

901شسرپ

901خساپ

. دنک یم  قدص  زین  مالسا  دروم  رد  نیا  ایآ  دننک  یم  طوقس  تیاهن  رد  »و  يریپ ، یناوج ، یکدوک  » دنراد هرود  هس  اه  ندمت  هک  گرزب  ناخروم  زا  یکی  هتفگ  هب  هجوت  اب 

902شسرپ

902خساپ

؟ دنرتولج يژولونکت ) يرو  نف  رظن  زا  دنتسه ، نید  یب  هک  اهیبرغ  903ارچ 

903شسرپ

903خساپ

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  904شقن 

904شسرپ

904خساپ

؟ دناهتشاد یتاعارتخا  فلتخم  ياههنیمز  رد  ناناملسم  905ایآ 

905شسرپ

905خساپ

؟ دراد دوجو  یطابترا  هچ  تفرشیپ  يرفاک و  یگدنام  بقع  یناملسم و  ءهلوقم  ود  906نیب 

906شسرپ

906خساپ

؟ دندومن طوقس  دندرک و  اهر  ار  نید  ناناملسم  اما  دندومن , تفرشیپ  دندرک و  اهر  ار  بهذم  اه  یبرغ  907ارچ 

907شسرپ

907خساپ

؟ دنشاب هتشاد  تیقالخ  راکتبا و  دوخ  زا  دیابن  ناناملسم  ارچ  دنا ؟ هتخاس  دوخ  ور  هلابند  ار  نانآ  هتفرگ و  ناناملسمزا  ار  لمع  راکتبا  اهزیچ  رت  شیب  رد  اه  یبرغ  ارچ 
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907شسرپ

907خساپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  908رگا 

908شسرپ

908خساپ

؟ تسیچ یگدنام  بقع  نیا  لیلد  دنتسه . هدنام  بقع  ناملسم  ياهروشک  یلو  دناهدرک ، تفرشیپ  همه  نیا  دنتسین ، مالسا  هب  دقتعم  هک  نپاژ  لثم  ییاهروشک  ارچ 

909شسرپ

909خساپ

؟ دهن ماگ  كالفا  رب  دنشن و  تعنص  كرات  رب  تسا  هتسناوت  یقالخا  ینید و  ياهرایعم  تیاعر  مدع  دوجو  اب  برغ  ارچ  دشاب ؟ یم  هچ  دیدج  تعنص  ملع و  ءهفاق  زا  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع 

909شسرپ

909خساپ

؟ دنناسرب تعنص  ملع و  ۀلفاق  هب  ار  دوخ  هک  دننکب  دیاب  راک  هچ  اه  ناملسم  تسیچ و  ناملسم  ریغ  ياهروشک  تعنص  تفرشیپ  تلع  دنتسه ؟ رت  هدنام  بقع  اه  یحیسم  اه و  يدوهی  هب  تبسن  یمالسا  ياهروشک  اه و  ناملسم  ارچ 

910شسرپ

910خساپ

؟ دنمورحم نآ  زا  هدافتسا  دربراک و  زا  ناناملسم  ۀعماج  زورما  ارچ  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  یمالسا  نادنمشناد  طسوت  مولع  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

911شسرپ

911خساپ

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  ارچ  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  912اب 

912شسرپ

912خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  یگدنام  بقع  طاطحنا و  للع  -1914

914شسرپ

914خساپ

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  رج  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  915اب 
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915شسرپ

915خساپ

؟ دناهداتفا بقع  یمالسا  ياهروشک  ارچ  - 1917

917شسرپ

917خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  تّلع  - 1918

918شسرپ

918خساپ

؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  918ایآ 

918شسرپ

918خساپ

؟ دناهتفرشیپ رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنص و  رد  اهیبرغ  هک  یتروص  رد  دناهدرکن ، یعارتخا  تعنص  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشناد  918ارچ 

918شسرپ

918خساپ

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنام  بقع  919للع 

919شسرپ

919خساپ

؟ دناهدوبن ياهلیسو  هنوگ  چیه  عرتخم  دناهدوب ، ملع  عبنم  هک  نید  ناگرزب  920ارچ 

920شسرپ

920خساپ

نید یسانش  920ناور 

؟ تسا هدش  پاچ  ياهیرشن  رد  یتاقیقحت  نینچ  جیاتن  ایآ  دندرکیم . تبحص  ینامرد  بهذم  دروم  رد  ام  دیتاسا  زا  920یکی 

920شسرپ

920خساپ
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. دراد دوجو  داضت  یسانشناور  نید و  نیب  921ایآ 

921شسرپ

921خساپ

؟ تسا تروص  هچ  هب  اهيرامیب  نامرد  رد  بهذم  922ریثأت 

922شسرپ

922خساپ

 . دینک نایب  ار  نید  زا  فارحنا  یناور  923للع 

923شسرپ

923خساپ

؟ تسین داضت  رد  یسانشناور  اب  یمالسا  میلاعت  یخرب  924ایآ 

924شسرپ

924خساپ

؟ دینک یفرعم  ناور  تمالس  رد  نید  شقن  هرابرد  تیاس  کی  924افطل 

924شسرپ

( لوا تمسق  ) 924خساپ

( مود تمسق  ) 927خساپ

؟ دینک نایب  یناور  تشادهب  ةرابرد  ار  نآرق  929هاگدید 

930شسرپ

930خساپ

؟ دراد دوجو  نآرق  رد  یسانشناور  تاعوضوم  دروم  رد  هیآ  دنچ  . 1931

931هراشا

931شسرپ

931خساپ

یهوژپ نید  ثحابم  933ریاس 
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. دییامرف نایب  ار  ینید  يرکفنشور  حیحص  933فیرعت 

933شسرپ

933خساپ

؟ دناهدش هناگیب  ردق  نیا  رگیدکی  اب  رصاعم  نرق  ناسنا  هتفر و  نیب  زا  اهناسنا  نیب  تبحم  هفطاع و  رهم و  زورما  هتفرشیپ  ندمتم و  ناهج  رد  934ارچ 

934شسرپ

934خساپ

؟ تسیچ ینید  نورب  ینید و  نورد  صیخشت  رایعم  كالم و  تسیچ ؟ ینید  نورب  ینید و  نورد  زا  935روظنم 

935شسرپ

936خساپ

؟  تسیچ هفسلف  نید و  936هطبار 

936شسرپ

937خساپ

؟ دننادیم یئاهزیچ  هچ  ار  نید  ياهتفآ  (ص ) مرکا 938ربمایپ 

938شسرپ

938خساپ

؟ درادن ییایوپ  هجیتن  رد  دهد  یمن  رارق  لمع  دروم  هتشاذگ و  رانک  ارنآ  دعبو  دنک  یم  هدافتسا  هفسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالسا  هک  دراد  تحص  بلطم  نیا  ایآ 

939شسرپ

939خساپ

تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  " دنکیمن ، هیجوت  ار  هلیسو  فده   " نوناق ضقن  اب  تروص  نیا  رد  میتسه  دب  لمع  کی  ماجنا  هب  زاجم  رتدب ، لمع  کی  زا  يریگولج  يارب  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

939شسرپ

939خساپ

؟  درادن ادخ  هب  تبسن  یقح  چیه  ناسنا  هک  تسا  حیحص  940ایآ 

940شسرپ

940خساپ
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؟  تسا یکی  ود  ره  فده  ایآ  دنرب ؟ یم  لزنمرس  کی  هب  ار  ناسنا  ود  ره  ایآ  دنضقانتم ؟ مه  اب  نید  هفسلف و  940ایآ 

940شسرپ

940خساپ

( يوسنارف هدنسیون  رتراس  . ) درک صقن  هتشون  ار  ینید  دض  زت  نیرتگرزب  هک  رتراس  هیرظن  ناوت  یم  941هنوگچ 

941شسرپ

941خساپ

؟ تسا فیرعت  لباق  یمالسا  ییارگداینب  ایا  تسیچ و  944ییارگداینب 

944شسرپ

( لوا تمسق  ) 944خساپ

( مود تمسق  ) 947خساپ

( موس تمسق  ) 951خساپ

؟ تسیچ یمالسا  مسیتناتستورپ  زا  هدازدنوخآ  یتعیرش و  954دوصقم 

954شسرپ

954خساپ

. دشاب مالسا  دیاب  ارچ  اجنآ  نید  دیهد  حیضوت  افطل  تسا ؟ سکعرب  ناریا  رد  تسین و  ناملسم  یلو  تسه  جراخ  رد  مالسا  دیراد  لوبق  امش  955ایآ 

955شسرپ

956خساپ

ماکحا تسه و  زین  یگدنز  نید  مالسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  باختنا  ینید  مالسا  زا  ریغ  یسک  رگا  نیرساخلا  نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  دیامرف : یم  هک  تسا  يا  هیآ  نارمع  لآ  هروس  نآرق  رد 

957شسرپ

957خساپ

نید یسانش  958رادیدپ 

 . دییامرف نایب  ار  هطبار  نیا  رد  لرسوه  هاگدید  تسیچ ؟  یسانش  رادی  958دپ 

958شسرپ

958خساپ
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یهوژپ نید 

باتک تاصخشم 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  رشان :  ینید  تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  هدنسیون : 

تایلک

دیدج مالک  نید و  هفسلف 

نید یتسیچ 

؟  تسین فوصت  سفن و  نافرع  نامه  نید  ایآ 

شسرپ

؟  تسین فوصت  سفن و  نافرع  نامه  نید  ایآ 

خساپ

تیاغ هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ار  سفن  تفرعم  نید   , دـنوادخ هناصلاخ  تدابع  ادـخ و  تعیبط و  ياروام  هب  داـقتعا  ینعی  نید  اریز  ریخ , 
بیذهتو سفن  تخانـش  رکف  رد  افرـص  یلک  روط  هب  دوخ و  يدوخ  هب  فوصت  نافرع و  هکیلاح  رد  دناد .  یم  دشاب  ادخ  نامه  هک  ییاهن 

 . تسین فرص  نافرع  اب  يواسم  هاگ  چیه  یهلا  نید  اما  تسا .  نید  زا  یشخب  هراومه  حیحص  نافرع  رگید  نایب  هب  دنا .  نآ 

؟ هچ ینعی  نید 

شسرپ

؟ هچ ینعی  نید 

خساپ

یلمع یقالخا و  يداقتعا و  میلاعت  عومجم  رب  هکنانچ  تعاط ، » و «  شاداپ » « ، » ءازج » دـننام دوشیم  لامعتـسا  يددـعتم  یناـعم  رد  نید » »
ادـخ بناج  زا  هچ  رگا  میلاـعت  هنوگنیا  قلطم  رب  هاـگ  هکلب  دـنیوگیم  نید » دوشیم « ، غـالبا  مدرم  هب  ربمغیپ  ۀلیـسو  هب  ادـخ  يوس  زا  هک 

ۀحتاف ةروس  رد  هکنانچ  ءازج »  » و شاداپ »  » ینعم هب  ًـالثم  تسا ، هدـمآ  یناـعم  نیا  رد  نید » » دـیجم نآرق  رد  دوشیم . قـالطا  نید  دـشابن 
ّاِلا اوُِرُما  ام  َو   : » تسا هدش  لامعتسا  تعاط  ینعم  رد  هنیبلا  هروس  مجنپ  هیآ  رد  ءازج و  زور  کلام  نیّدلا ،» ِمْوَی  ِِکلام  دیامرفیم «: باتکلا 

و دـننک ]. صلاخ  وا  يارب  ار  تعاط  هک  یلاح  رد  دـننک  تدابع  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  دـنا  هدـشن  رما   ] 5/ هنّیب َنیّدلا » َُهل  َنیـِصلُْخم  َهللا  اوُُدبْعَِیل 
يارب ار  دوخ  يور  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  یسک  هچ  تعاط   ] 125/ اسن ٌنِسْحُم » َوُه  َو  ِ ِهللا  ُهَهْجَو َمَلْسَأ  ْنَّمِم  ًانید  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  : » هیآ نینچمه 
میلاعت عومجم  ياـنعم  رد  و  تسا . تعاـط  نید ، زا  دوصقم  دـناهدومرف : نیرـسفم  زا  یـضعب  هک  دـشاب ]. راـکوکین  وا  دـنک و  میلـست  ادـخ 
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ادـخ دزن  رد  نید  انامه   ] 19/ نارمع لآ  ُمالْـسِإلا » ِهللا  َدـْنِع  َنیّدـلا  َّنِا  . » تسا هدـش  هدروآ  تایآ  نیا  لثم  رد  یلمع  یقالخا و  يداـقتعا و 
هتفریذپ وا  زا  دـنک  باختنا  ار  ینید  مالـسا  زا  ریغ  هک  سک  ره   ] 85/ نارمع لآ  ُْهنِم » َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  .[ » تسا مالـسا 

ءایبنا متاخ  ترضح  رب  هک  ینید  يارب  تسا  مسا  هک  یحالطصا  یملع و  ینعم  نامه  هیآ  ود  نیا  رد  مالـسا »  » زا هکنیا  ربانب  دش ]. دهاوخن 
ُهَرَهُْظِیل ِّقَْحلا  ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  : » ۀـیآ لثم  و  تسا . نیمه  مه  هیآ  رهاظ  هکنانچ  دـشاب ، هدـش  دـصق  تسا  هدـش  لزان 

ره رد  و  دنادرگ ]. بلاغ  نایدا  مامت  رب  ات  داتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا   ] 9/ فص /33 و  هبوت ِنیّدلا » یَلَع 
هدمآ هیآ  نیا  رد  دشابن ) ادخ  بناج  زا  هچ  رگا  یلمع  يداقتعا و  ياههمانرب  قلطم  هدش و  لزان  ادخ  بناج  زا  هچنآ  ینعی   ) ریخا ینعم  ود 

زا و  تسا . رافک  هب  (ص ) ادخ لوسر  باطخ  هک  نم ]. نآ  زا  نم  نید  امـش و  نآ  زا  امـش  نید   ] 6/ نورفاک ِنید » َِیلَو  ْمُُکنید  ْمَُکل  : » تسا
ام ِنیّدـلا  َنِم  ْمَُْکل  َعَرَـش  . » تسا يروش  هروس  زا  هیآ  نیا  تسا ، هدـش  دـصق  دوشیم  لزان  ربمایپ  رب  هچنآ  لک  نید ،»  » زا نآ  رد  هک  یتایآ 

عرش و ادخ   ] 13/ يروش ِهیف » اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیّدلا  اوُمیقَأ  ْنَأ  یـسیع  َو  یـسوُم  َو  َمیهاْربِا  ِِهب  اْنیّّـصَو  ام  َو  َْکَیِلا  اْنیَحْوَآ  يّذلاَو  ًاحُون  ِِهب  یّـصَو 
هب میدرک و  یحو  ار  نامه  زین  وت  رب  درک و  شرافس  نآ  هب  مه  ار  حون  هک  تسا  یماکحا  قیاقح و  داد  رارق  نیملسم  امـش  يارب  هک  ینیئآ 

.[ دینکن نید  رد  فالتخا  هقرفت و  زگره  دیراد و  اپ  رب  ار  ادخ  نید  هک  میدومن  شرافس  ار  نآ  مه  یسیع  یسوم و  میهاربا و 

؟ تسیچ نید 

شسرپ

؟ تسیچ نید 

خساپ

زا ینوگانوگ  فیراعت  نید » هفسلف   » باتک رد  کیه » ناج  . » تسا هدش  حرطم  نایبرغ  يوس  زا  ینوگانوگ  بلاطم  ارآ و  نید »  » ریسفت رد 
ماـگنه رد  دارفا  تاـیبرجت  لاـمعا و  تاـساسحا ، نید  : » یتخانـش ناور  فیرعت  أ ) دـنک : یم  لـقن  نید  هراـبرد ي  فلتخم  ياـه  هاگدـید 

زا يا  هعومجم  : » یتخانش هعماج  فیرعت  ب )  زمیج ) مایلیو  .« ) دنبای یم  دنمان ، یم  یهلا  هک  هچنآ  ره  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  هاگنآ  ییاهنت ،
: هنایارگ تعیبط  فیرعت  ج ) زنوسراپ ) توکلات  .« ) دـنا هدرک  انب  فلتخم  عماوج  رد  رـشب  دارفا  هک  ینید  ياهداهن  ریاعـش و  لامعا ، اهرواب ،

نید : » رتشیب یلدـمه  اب  درکیور  نامه  و  خانیار ) سا . .« ) دوش یم  ام  ياهدادعتـسا  دازآ  درکلمع  عناـم  هک  یهاون  رماوا و  زا  يا  هعومجم  »
نید : » دـننام ینید ، فیراعت  د ) دـلونرآ ) ویتام  .« ) تسا هدیـشخب  ینـشور  امرگ و  یلاعت ، نآ  هب  هفطاع  ساسحا و  هک  تسا  قالخا  ناـمه 
عونت (. 1 () رـسنپسا تربره  « ) تسام تفرعم  ملع و  زا  رتارف  هک  دنتـسه  ییورین  تاـّیلجت  تادوجوم  هیلک  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  فارتعا 

هک دحاو  يانعم  کی  ياراد  نید  حالطصا  : » دننک فارتعا  ات  هدرک  راداو  ار  نیمز  برغم  نادنمشیدنا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهریـسفت  نیا 
. دـنراد طاـبترا  مه  اـب  يا  هنوـگ  هب  هک  دـنیآ  یم  درگ  نید  ماـن  تحت  یناوارف  ددـعتم  ياهرادـیدپ  هکلب  تسین . دـشاب ، همه  لوـبق  دروـم 
رد مالـسالا .» هللادنع  نیدـلا  نا  : » یهلا نایدا  صوصخ  2 ـ  دـمان .» یم  ( 2) یگداوناخ تهابـش  ار  نآ  نیاتـشنگتیو  کیودول  هک  یطابترا 

نید دـننام  یفلتخم ، لحارم  حوطـس و  ياراد  یهلا و  نایدا  صاخ  هک  تسا ، نید »  » ظـفل مود  لامعتـسا  ناـمه  هب  اـم  هجوت  نید ، فیرعت 
تسا لسرم ، نید  يرمالا و  سفن 

؟ دنمادک نید  فلتخم  حوطس  لحارم و 

شسرپ

یهوژپ زا 961نید  هحفص 91 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنمادک نید  فلتخم  حوطس  لحارم و 

خساپ

دوجو يراگتـسر  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  ینابر  ّتیـشم  یهلا و  ملع  رد  هچنآ  يرمالا : سفن  نید  أ ـ  زا : دنترابع  نید  یلـصا  لحارم 
يوس زا  هچنآ  لَسرُم : نید  ب -  تسا . یمدآ  ياهتنم  أدبم و  نیب  ریسم  يرمألا  سفن  نید  نخـس ، رگید  هب  تسا . يرمالا  سفن  نید  ، دراد

هب دهد . یم  لیکشت  ار  لسرم » نید  ،» تسا هدش  لاسرا  یهلا  نالوسر  هطساو ي  هب  يراگتسر  يوس  هب  ناسنا  تیاده  يارب  لاعتم  دنوادخ 
هب اـت  دوش  یم  هتـشاذگ  یهلا  ناربماـیپ  راـیتخا  رد  یحو  قـیرط  زا  هک  تسا  يرمـألا  سفن  نید  ماـمت  اـی  شخب  لـسرم  نید  نخـس ، رگید 

. دنناسرب نایمدآ 

؟ دراد يراگتسر  يارب  صاخ  يا  هخسن  دارفا  زا  یهورگ  ای  درف ، ره  يارب  دنوادخ  تسا و  ددعتم  يرمالا  سفن  نید  ایآ 

شسرپ

؟ دراد يراگتسر  يارب  صاخ  يا  هخسن  دارفا  زا  یهورگ  ای  درف ، ره  يارب  دنوادخ  تسا و  ددعتم  يرمالا  سفن  نید  ایآ 

خساپ

نیمه هب  يرمالا  سفن  نید  کش ، نودـب  تسا و  یمدآ  رهوگ  ندوب  كرتشم  رب  یقداص  هاوگ  یلقع  یلقن و  هلدا ي  ( 3 : ) یلامجا باوج 
باوج دـشاب  یم  دـحاو  يا  هخـسن  هناـگی و  يرما  ریزگاـن  سپ  دریگ . یم  رب  رد  نآ  يارب  ار  يراگتـسر  هار  دراد و  رظن  كرتـشم  رهوـگ 

هورگ نیب  ار  يزیامت  نینچ  ای  تسین ، اهنآ  نیب  یکارتشا  چـیه  هک  مینادـب  رگیدـکی  اب  ریاغتم  الماک  یقیاقح  ار  ناـیمدآ  رگا  ( 3 : ) یلیصفت
اب یمدآ  دارفا  رگا  یلو  دـشاب . هتـشاد  صاخ  ینید  هورگ ، ای  درف  ره  يارب  دـنوادخ  هک  میریذـپب  میناوت  یم  میوش ، لیاق  اه  ناسنا  زا  ییاه 

. دوب دـهاوخ  هناگی  زین  يرمالا » سفن  نید   » کش نودـب  دـنرادروخرب ، دـحاو  یترطف  كرتشم و  يرهوگ  زا  يرهاـظ  ياـه  تواـفت  ماـمت 
مود رظن  یتسرد  رب  یقداص  هاوگ  یلقع  یلقن و  هلدا ي  دراد . یگتـسب  مینک ، یم  هیارا  ناسنا  زا  هک  يریـسفت  هب  نید  زا  ام  یقلت  نیارباـنب ،

ریزگان سپ  (. 1) دریگ یم  رب  رد  نآ  يارب  ار  يراگتـسر  هار  دراد و  رظن  كرتشم  رهوگ  نیمه  هب  يرمالا  سفن  نید  کش ، نودـب  تسا و 
دشاب یم  دحاو  يا  هخسن  هناگی و  يرما 

، یتیعقوم رصانع  اهنآ  نیب  رد  ای  دنتسه ؟ ییاج  همه  ینامز و  همه  تیعقوم و  هب  هتسباو  ریغ  لومـش و  ناهج  یگمه  يرمالا  سفن  نید  رـصانع  ایآ 
؟ دراد دوجو  زین  صاخ  تیعقوم  ناکم و  نامز و  هب  هتسباو 

شسرپ

رصانع اهنآ  نیب  رد  ای  دنتـسه ؟ ییاج  همه  ینامز و  همه  تیعقوم و  هب  هتـسباو  ریغ  لومـش و  ناهج  یگمه  يرمالا  سفن  نید  رـصانع  ایآ 
؟ دراد دوجو  زین  صاخ  تیعقوم  ناکم و  نامز و  هب  هتسباو  یتیعقوم ،

خساپ
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هک اجنآ  زا  درادن  هار  ریغتم  رصانع  نآ  رد  تسا و  ینیمزرس  ره  رصع و  ره  رد  رـشب  داحآ  مامت  يارب  هناگی  ریـسم  کی  يرمالا  سفن  نید 
دهاوخ تباث  لومش و  ناهج  تسا ، نآ  رد  هچنآ  مامت  ریزگان  ، تسا نآ  هب  رظان  يرمالا  سفن  نید  رّیغتیال و  تباث و  هناگی و  یمدآ  رهوگ 

رشب داحآ  مامت  يارب  هناگی  ریـسم  کی  يرمالا  سفن  نید  ینعی  تشاد . دهاوخن  دوجو  لّدبت  رّیغت و  زا  یناشن  ینیع ، تقیقح  نآ  رد  دوب و 
. تسا ینیمزرس  ره  رصع و  ره  رد 

؟ دش هاگآ  شخب  افش  هخسن ي  نآ  زا  تفای و  هار  يرمالا  سفن  نید  تحاس  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دش هاگآ  شخب  افش  هخسن ي  نآ  زا  تفای و  هار  يرمالا  سفن  نید  تحاس  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

سفن نید  زا  یتمـسق  اهنآ  يارب  دنرادوخرب و  هار  نیا  زا  ایبنا  . دـنک راهظا  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنوادخ  أ ـ تسا : روصتم  رما  نیا  يارب  هار  هس 
تسد نآ  هب  لقن  قیرط  زا  ام  دوش و  نایب  هدش ، راکشآ  لوا  قیرط  زا  هچنآ  ب ـ  ددرگ . یم  راکـشآ  نایع و  یحو ، هب  نآ  مامت  ای  يرمالا ،

لقع هار : ود  زا  فراعتم  ياه  ناسنا  نیاربانب ، دوش . هاگآ  نادب  دبایب و  ار  نآ  رـصانع  زا  یخرب  يرظن  ياه  شواک  یپ  رد  لقع  ج ـ  میبای .
لقن لـقع و  قیرط  کـش ، نودـب  تسا . هدوشگ  زین  یحو  هار  صاـخ  یهورگ  يارب  دـنربب و  یپ  يرمـالا  سفن  نید  هب  دـنناوت  یم  لـقن  و 

. تسا اطخ  زا  نوصم  موصعم  هب  یحو  یلو  دوش ، هجاوم  اطخ  اب  دراد  ناکما 

؟ تسیچ لسرم  نید  ياه  یگژیو 

شسرپ

؟ تسیچ لسرم  نید  ياه  یگژیو 

خساپ

زا دارم  اجنیا  رد  تسا . یهلا  نالوسر  دادعت  هب  لَسرُم  نایدا  ددعت  رب  یقداص  هاوگ  ، نآرق خـیرات و  تداهـش  هب  نایدا ، یخیرات  تیعقاو  1 ـ 
رد ور ، نیا  زا  تسا . یهلا  مایپ  هب  رـشب  يدـنمزاین  لولعم  لَـسُرم  نید  2 ـ  دـشاب . یم  نآ » غالبا  هب  رومأم  تعیرـش و  بحاص  یبن  ، » لوسر

نید نآ ، عبنم  لسرم و  نید  أشنم  دـنچ  ره  فصو ، نیا  اب  تسا . هدـش  یم  دـیدجت  مایپ  نیا  اه  ناـمز  اـه و  هرود  تایـضتقم  قبط  هتـشذگ 
لاسرا اهنآ  يارب  هک  یلسن  تایضتقم  بسانت  هب  لَسُرم ، نید  یلو  دشاب ، یم  یتیعقوم  رصانع  دقاف  يرمالا  سفن  نید  تسا و  يرمالا  سفن 

، دراد ناکما  رگید ، يوس  زا  تسا . لومش  ناهج  رصانع  رب  نوزفا  یتیعقوم ، رصانع  رب  لمتـشم  نابطاخم ، یناکم  ینامز و  تیعقوم  هدش و 
فشک هار  3 ـ  دوش . لماش  ار  نآ  یمامت  تسا ، نکمم  هک  نانچمه  دشاب ، هتـشادرب  رد  ار  يرمالا  سفن  نید  رـصانع  زا  یخرب  لَسرُم  نید 

نآ ندوب  يداشرا  ناکما  ، تشاد دوجو  مه  لَسُرم  نید  یلقن  لیالد  رد  هک  درک  فشک  ار  يزیچ  لقع  رگا  تسا و  ربتعم  لقن  لَـسرُم  نید 
لیالد رد  هک  ار  لَسرُم  نید  زا  يرـصنع  لقع  هک  نیا  نآ  تسا و  روصت  لـباق  زین  يدـیعب  رایـسب  ضرف  اـجنیا  رد  دراد . دوجو  یلقن  لـیلد 

یلو هدرک ، نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  وا  هدش و  غالبا  نید  نآ  لوسر  هب  یبلطم  نینچ  دبایرد  هک  انعم  نیا  هب  دنک . فشک  درادن ، دوجو  یلقن 
دنک فشک  دناوتب  هک  نیا  یلو  تسین . دیعب  دنک ، فشک  ار  ینید  يرـصنع  لقع  هک  بلطم  نیا  هتبلا  تسا . هدیـسرن  ام  هب  یلماوع ، رثا  رد 
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قافتا يزیچ  نینچرگا  لاح ، ره  هب  دـشاب . یم  بیرغ  رایـسب  تسا ، هدیـسرن  ام  هب  هدرک و  ناـیب  وا  هدـش و  غالبا 2 نید  نآ  لوسر  هبًاـمتح 
ياه یگژیو  هب  ، دسر یم  مدرم  تسد  هب  ایبنا  قیرط  زا  نوچ  لَسُرم  نید  4 ـ  دشاب . لَسُرم  نید  رصانع  فشک  يارب  یهار  دناوت  یم  دتفیب ،

بتارم زا  لوسر  هچ  ره  دراد . یگتـسب  مایپ  نآ  یناکم  یناـمز و  هدودـحم ي  مدرم و  نآ  تایـصوصخ  و  يونعم ، بتارم  ثیح  زا  لوسر ،
ياراد ماـیپ ، بطاـخم  مدرم  هچ  ره  ودـش  دـهاوخ  وا  بیـصن  یحو  هلیـسو  هب  يرمـالا  سفن  نید  زا  رتشیب  یّظح  دـشاب ، رادوخرب  يرتـالاب 

هچ ره  دیـسر و  دـهاوخ  اهنآ  هب  لقن  قیرط  زا  يرمـالا  سفن  نید  زا  يرتشیب  هرهب ي  ، دنـشاب رت  نوزفا  شریذـپ  رتـالاب و  یگنهرف  ییاـناوت 
رد دریگرب ، رد  نوگانوگ  ياـه  نیمزرـس  اـه و  ناـمز  رد  ار  يرتشیب  ناـبطاخم  دـشاب و  رت  نوزفا  لـسرم  نید  یناـکم  یناـمز و  هرتسگ ي 

. دوب دهاوخ  يرمالا  سفن  نید  زا  يرتشیب  رصانع  هدنرادرب ي 

؟ تسا يرورض  نید  شقن  ناسنا  یگدنز  يارب  ایآ  تسا ؟ مادک  نآ  فادها  تسیچ ؟ نید 

شسرپ

؟ تسا يرورض  نید  شقن  ناسنا  یگدنز  يارب  ایآ  تسا ؟ مادک  نآ  فادها  تسیچ ؟ نید 

خساپ

و دشاب . یم  اه  ناسنا  شرورپ  یناسنا و  هعماج  روما  هرادا ي  يارب  هک  تسا  یتاررقم  نیناوق و  قالخا ، دیاقع ، هعومجم  حالطصا  رد  نید 
قح نازیم  ناسنا ، تشرـس  اب  نآ  تقباطم  عامتجا و  تالوحت  اب  نآ  تبـسانم  هعماج و  یعقاو  زاین  اب  نآ  تاررقم  نیناوق و  یگنهاـمه  اذـل 
یم رثا  نآ  زا  هتـشاذگ و  رثا  نآ  رد  دوخ  هزادـنا ي  هب  هک  تسا  ناهج  مجـسنم  يازجا  زا  یئزج  تیناسنا  هلفاـق ي  نوچ  تسا و  نآ  ندوب 
نآ دشاب و  ربخ  اب  شنیرفآ  ناهج  اب  وا  هطبار  زا  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  وا  هک  دنک  يربهر  ار  ناسنا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  ور  نیا  زا  دریذپ 

لزان دنوادخ  فرط  زا  نآ  تاررقم  نیناوق و  قالخا ، دیاقع ، هک  تسا  ینید  قح  نید  ور  نیا  زا  تسین  یـسک  یهلا  سدقا  تاذ  زج  سک 
تعیبط رد  رشب  يرگ  مادختسا  ب - تسا . هدننک  مادختسا  يدوجوم  ناسنا  فلا - هک  میناد  یم  نید  موزل  ترورض و  باب  رد  دشاب . هدش 

نیا هک  دـنک  یم  اـضتقا  نیوکت  ماـظن  د - دوش . یم  تاـیح  نوئـش  ماـمت  رد  فـالتخا  بجوـم  رـشب  يرگ  مادختـسا  ج - تسا . هتفهن  يو 
هک ینوناق  تسین ، ریذـپ  ناکما  نوناق  هلیـسو ي  هب  زج  تافالتخا  نیا  عفر  ه -ـ دـسرب . دوخ  قیال  لامک  هب  ناسنا  ات  دوش  عفر  اه  فـالتخا 

شدوخ نوچ  دیآ  یمن  رب  راک  نیا  هدهع ي  زا  ناسنا  تعیبط  و - دیامن . نیمأت  ار  يو  تداعس  دنک و  حالصا  ار  ناسنا  یعامتجا  یناگدنز 
تامدـقم هب  هجوت  اب  ح - دور . یمن  نایم  زا  دوش  عضو  يرـشب  هشیدـنا ي  اب  هک  ینیناوق  هلیـسو ي  هب  تافالتخا  ز - تسا . فالتخا  لـماع 

یحو هار  نامه  هار  نیا  دـهد و  ناشن  ار  هار  ناسنا  هب  یعیبط  ریغ  یهار  زا  راـگدرورپ  اـت  دراد  ترورـض  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قوف 
لاح هب  نایغط  ماگنه  ار  فلتخم  ياوق  دنک و  یم  حالـصا  ترطف  اب  ار  ترطف  هک  تسا  نید  تفگ ، دـیاب  نید  فادـها  باب  رد  اما  تسا .

دشاب نامیا  اب  هک  سک  نآ  دروآ و  یمرد  مظن  هب  ار  ناسنا  يونعم  يدام و  يورخا ، يویند و  یناگدنز  هتـشر ي  دنادرگ و  یم  رب  لادتعا 
نیا تسا و  ناسنا  میرک ، نآرق  گنهرف  رد  دـیامن  لـمع  قـالخا  نیا  ناـمیا و  نآ  هیاـپ  رب  دـنک و  هداـیپ  دوخ  ناـج  رد  ار  یهلا  قـالخا  و 

. تسا نارگید  زا  وا  ّزیمم  هراوـمه  زین  تشهب  تماـیق و  خزرب و  رد  هکلب  دزاـس  یم  ادـج  نارگید  زا  ار  وا  اـیند  رد  اـهنت  هن  یناـسنا  ّتیوـه 
، دیاقع هعومجم ي  نآ  یحالطصا  يانعم  تسازج و  میلـست و  تعاطا ، يوریپ ، عوضخ ، دایقنا ، نید ، يوغل  يانعم  ( 52 : ) یلیصفت باوج 

نآ همه  یهاگ  قح و  هعومجم ، نیا  همه  یهاگ  دـشاب . اه  ناسنا  شرورپ  یناسنا و  هعماج  روما  يارب  هک  تسا  یتاررقم  نیناوق و  قالخا ،
ای و  لـطاب » نید   » ار نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  قح » نید   » ار نآ  دـشاب  قح  هعومجم  رگا  تسا  لـطاب  قح و  زا  یطوـلخم  یناـمز  لـطاب و 

نیناوق یگنهامه  تساهناسنا ، شرورپ  یناسنا و  هعماج  روما  هرادا  يارب  نید  هک  اجنآ  زا  یقیقح  نید  دـنمان . یم  لطاب  قح و  زا  یطاـقتلا 
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ندوب قح  نازیم  ناسنا ، يرهوج  ریـس  تشرـس و  اب  نآ  تقباطم  عامتجا و  تالوحت  اب  نآ  تبـسانم  هعماج و  یعقاو  زاین  اـب  نآ  تاررقم  و 
هزادنا ي هب  هک  تسا  ناهج  مجسنم  يازجا  زا  یئزج  هکلب  تسین ، ناهج  يازجا  ياه  هتفات  زا  هتفاب  ادج  یئزج  تّیناسنا  هلفاق ي  تسا . نآ 
زا دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  وا  هک  دـنک  يربهار  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  یـسک  ور  نیا  زا  دریذـپ . یم  رثا  نآ  زا  دراذـگ و  یم  رثا  نآ  رد  دوخ 

. تسا لیـصا  یـسانش  ناهج  هن  نیتسار و  یـسانش ، ناسنا  هن  دیرفاین ، ار  ناهج  ناسنا و  هک  یـسک  دشاب . ربخ  اب  شنیرفآ  ناهج  اب  وا  هطبار 
رد هتـشاد و  مامت  یهاگآ  تخانـش و  ود ، نیا  دـنویپ  طبر و  ناهج و  ناسنا و  هب  تسا  هدـیرفآ  ار  ناـهج  ناـسنا و  هک  سک  نآ  اـهنت  سپ 

ناهج و هعومجم ي  تیاده  يارب  حلاص  ردصم  اهنت  دـیحو ، أدـبم  نامه  هکنانچ  تسا  رادروخرب  ناسنا  يربهار  تیادـه و  ناوت  زا  هجیتن 
ددرگن فده  هب  نارگید  یبایهر  محازم  هدشن و  مورحم  دوخ  فده  زا  مادـکچیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دـهاوخ  نآ  يازجا  مامت  ییامنهار 

نآ تاررقم  نیناوق و  قالخا ، دیاقع ، هک  تسا  ینید  قح ، نید  دوش : یم  هتـسناد  همدـقم  نیا  اب  تسین . یهلا  سدـقا  تاذ  زج  سک  نآ  و 
هب ینامـسآ  نید  نید  هلکاش ي  دشاب . هدش  ررقم  میظنت و  دنوادخ  ریغ  هیحان  زا  هک  تسا  ینید  لطاب ، نید  هدش و  لزان  دنوادخ  فرط  زا 

دیاب هک  تساه  ینیب  عقاو  یـساسا و  تاداقتعا  هتـشر  کـی  يداـقتعا ، شخب  دـشاب . یم  بکرم  یلمع  يداـقتعا و  شخب  ود  زا  یلک  روط 
اهنآ زا  یکی  لالتخا  اب  هک  دنتـسه  داعم  توبن و  دـیحوت و  یلک : لصا  هس  اـهنآ  دراذـگ و  اـهنآ  يور  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هیاـپ ي  ناـسنا 

هب تبـسن  ناسنا  هک  یفیاظو  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  یلمع  یقـالخا و  فیاـظو  هتـشر  کـی  یلمع ، شخب  ددـنبن . تروص  نید  يوریپ 
يارب ینامـسآ  عیارـش  رد  هک  یعرف  فیاظو  هک  تساجنیا  زا  و  دراد ، يرـشب  هعماج  ربارب  رد  ناسنا  هک  یفیاظو  ناـهج و  يادـخ  هاگـشیپ 

هب هک  تسا  یلاـمعا  قـالخا و  یتمـسق  تسا : مسق  ود  رب  زین  اـهنآ  زا  کـی  ره  لاـمعا و  قـالخا و  تسا : هنوـگ  ود  رب  هدـش  میظنت  ناـسنا 
نیا ینابرق و  هزور و  زامن و  لمع  دننام  عوشخ و  اضر و  میلست و  صالخا و  نامیا و  تافص  قلُخ و  دننام  دراد  طابترا  يدنوادخ  هاگشیپ 

قالخا و یتمـسق  دزاس و  یم  لجـسم  ییادـخ  هاگـشیپ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  یگدـنب  عوضخ و  دوش و  یم  هدـیمان  تادابع »  » هژیو هب  هتـسد 
دننام و  تواخـس ، تلادـع و  یهاوخریخ و  یتسود و  رـشب  تافـص  قالخا و  دـننام  دراد  طاـبترا  هعماـج  هب  هک  تسا  يا  هتـسیاش  لاـمعا 

رد ییابطابط  همالع  موحرم  نید  ترورـض  دوش . یم  هدـیمان  تالماعم »  » هژیو هب  مسق  نیا  اـهنآ و  ریغ  دتـس و  داد و  ترـشاعم و  فیاـظو 
مادختسا - 2 تسا . هدـننک  مادختـسا  يدوجوم  ناسنا  - 1 لوا : قـیرط  تسا : هدرک  لالدتـسا  قـیرط  ود  زا  نید  موزل  ترورـض و  تحاـس 

اضتقا نیوکت  ماظن  - 4 دوش . یم  تایح  نوئش  مامت  رد  فالتخا  بجوم  رـشب  يرگ  مادختـسا  - 3 تسا . هتفهن  يو  تعیبط  رد  رـشب  يرگ 
ریذـپ ناکما  نوناق  هلیـسو ي  هب  زج  تاـفالتخا  نیا  عفر  - 5 دـسرب . دوخ  قیال  لامک  هب  ناسنا  ات  دوش  عفر  اـه  فـالتخا  نیا  هک  دـنک  یم 

یمن رب  راک  نیا  هدـهع  زا  ناسنا  تعیبط  - 6 دیامن . نیمأت  ار  يو  تداعـس  دنک و  حالـصا  ار  ناسنا  یعامتجا  یناگدنز  هک  ینوناق  تسین ،
اب - 8 دور . یمن  نایم  زا  دوش  عضو  يرـشب  هشیدـنا ي  اب  هک  ینیناوق  هلیـسو ي  هب  تافالتخا  - 7 تسا . فالتخا  لماع  شدوخ  نوچ  دـیآ 
هار نیا  دهد و  ناشن  ار  هار  ناسنا  هب  یعیبط  ریغ  یهار  زا  راگدرورپ  ات  دراد  ترورـض  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  قوف  تامدـقم  هب  هجوت 

یصوصخم نامتخاس  ناسنا  يارب  شنیرفآ  هاگتسد  - 2 تسا . شنیرفآ  ناهج  يازجا  زا  یکی  ناسنا  - 1 مود : قیرط  تسا . یحو  هار  نامه 
تسا یتایح  یناسنا  تایح  - 4 تسا . یعامتجا  یگدنز  يو ، تازیهجت  ياضتقم  - 3 دشاب . یم  يو  لامک  زاس  هنیمز  هک  تسا  هدرک  هیهت 

ار نارذگ  يارس  نیا  تداعس  مه  هک  دنک  يوریپ  يویند  یگدنز  رد  یـشور  هار و  زا  دیاب  ناسنا  - 5 دوش . یمن  عطق  گرم  اب  هک  نادواج 
. دوش یم  هدیمان  نید  دنک  یم  لابند  ار  فده  نیا  هک  یشور  هار و  - 6 ار . نادواج  يارس  نآ  تداعس  مه  دنک و  نیمأت 

؟ تسانعم هچ  هب  نید 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  نید 
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خساپ

اه و تسین  تسه و  هب  داقتعا  هعومجم  هک  ار  یلمع  یملع و  فراعم  هلـسلس  کـی  ینعی  تسا .  ماـکحا  قـالخا و  دـیاقع ، هعومجم  نید 
تحاس رد  نانا  هبناج  همه  داـیقنا  مالـسا و  ناـمه  ناحبـس  يادـخ  دزن  نید ، نیا  دوش . یم  هدـیمان  نید  تساهدـیابن ، واـه  دـیاب  هعومجم 

تسا ریذپان  رییغت  زین  نید  یلک  لوصا  طوطخ و  تسا ،  ریذپان  رییغت  ترطف  نوچ  تسا . ناسنا  يرطف  نید  نیا  تسا و  لاعتم  قح  تیاده 
یمن رییغت  زین  هدنیآ  رد  دنک ،  ادـیپ  هار  يرییغت  نآ  رد  هکنآ  نودـب  تسا ،  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینالوط  يا  هتـشذگ  اهنت  هن  نید  ینعی  . 

ماکحا قالخا و  فراعم ،  هعومجم  يانعم  هب  نید  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  نییبت  َالماک  ار  اـعدا  نیا  میرک  نآرق  رگید :  ناـیب  هب  دریذـپ . 
 . دنک یمن  رییغت  تسه ،  ناسنا  ات  یهلا ،  نید  سپ  دنک ،  یمن  هدرکن و  رییغت  اهناسنا  ترطف  نوچ  تسا و  ترطف  هتساوخ 

نایدا ریاس  ناوریپ  فیلکت  دینک و  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  هدـیام  هروس  هیآ 68  تسا  مالـسا  ادخ  دزن  نید  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  اب 
؟  تسیچ

شسرپ

ریاس ناوریپ  فیلکت  دینک و  یم  هیجوت  هنوگچ  ار  هدیام  هروس  هیآ 68  تسا  مالسا  ادخ  دزن  نید  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  اب 
؟  تسیچ نایدا 

خساپ

یقیقح يدج و  مازتلا  ورگ  رد  يراگتسر  تداعس و  هک  نیا  باب  رد  تسا  یساسا  یلک و  كالم  کی  رگنایب  هدیام ) )  هروس ( (  هیآ 62 
ار رشب  دنوادخ  هچنآ  ساسارب  شنک  حلاص و  لمع  - 2 ینید ،  قیاقح  هب  نیتسار  نامیا  دیاقع و  حیحصت  - 1 تسا :  اهب  نارگ  زیچ  ود  هب 
ای یحیسم  فرـص  هب  هک  ار -  نایدا  بابرا  زا  یخرب  ساسا  یب  چوپ و  ياه  یـشورفرخف   ، هدش دای  هیآ  نیاربانب  تسا .  هدرک  رومام  نآ  هب 

 ) ) دـنا هرهب  یب  نآ  زا  ـالماک " نارگید  تسا و  ناـشیا  نآ  زا  تسرد  يراگتـسر  هـک  دـندرک  یم  دوـمناو  نـینچ  درف ، ندـناوخ  يدوـهی 
سیل هک ( ( :  تسا  هیآ  نیا  هیبش  هیآ  نیا  دافم  رگید  ترابع  هب  تسا .  هدرمـش  دودرم  يراصن - ) )  وا  ادوه " ناک  نم  الا  هنجلا  لخدیال 

شریذپ يانعم  هب  قوف ،  دافم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  هیآ 123 . )  اسن ، هبزجی ( ، ) )  وس  لمعی  نم  باتکلا  لها  یناما  الو  مکیناـماب 
دوـیق و هدرک و  حرطم  ار  یلک  لـصا  کـی  هکلب  تسین ؛  تاـییزج  همه  ناـیب  ددـص  رد  روـبزم  هیآ  ًـالوا ، اریز :  تـسین ؛  ینید  مسیلاروـلپ 

- ) ) 2 هیآ 19 . )  نارمع ،  لآ  مالسالا ( ، ) )  هللا  دنع  نیدلا  نا  - ) ) 1 لیبق :  زا  تسا ؛  هدرک  نایب  رگید  تایآرد  ار  رگید  ياه  یگژیو 
لآ هللا ( ، ) )  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لـق  - ) ) 3 هیآ 85 . )   ، نارمع لآ  هنم ( ، ) )  لبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و 

 ( ( ، ) تیـضق امم  اجرح " مهـسفنا  یفاودـجیال  مث  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمویال  کبر  الف و  - ) ) 4 هیآ 31 . )  نارمع ، 
"، ایناث تسا .  نیـشیپ  هیآ  رد  رظن  دروم  نامیا  ياه  یگژیو  هریاد و  رگنایب  رـسفم و  مکح  رد  هدش  دای  تایآ  نیاربانب   . ... و هیآ 65 )  اسن ،

هتخانش تیمسر  هب  ار  یعقاو  یناملسم  مالسا و  اهنت  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  تینارـصن  تیدوهی و  دننام  ینیوانع  اساسا " دیجم  نآرق 
الو ایدوهی " میهاربا  ناک  اـم  تسا ( ( :  هدـمآ  هیآ 67  نارمع  لآ  هروس  رد  تسا .  هتـسناد  ناملـسم  ار  یهلا  ناربمایپ  يرایـسب  تایآ  ردو 

کلملا و نم  ینتیتادـق  بر  دـنک ( ( :  یم  لقن  نینچ  ار  وا  ياعد  هیآ 101  فسوی  هروس  رد  و  املـسم ) )...  " افینح ناک  نکلو  اینارـصن "
 ) ) هروس زا  نیحلاصلاب . ) )  ینقحلاو  املـسم " ینفوت  هرخالاو  ایندـلا  یف  یلو  تنا  ضرالاو  تاومـسلا  رطاف  ثیداحالا  لیوات  نم  ینتملع 
هدرک لقن  ع )  یسوم (  ترـضح  و  ع )  میهاربا (  ترـضح  نابز  زا  ار  اعد  نیا  هباشم  زین  هـیآ 127  فارعا ، ) )  هیآ 128 و ( (  هرقب ، ) ) 
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 : ) )... تسا هدمآ  هیآ 78 جح ، ) )  هروس ( (  رد  هلمج  زا  دنا ؛ هدـش  هدـیمان  ناملـسم  یقیقح  ناگدروآ  نامیا  نآرق  رد  نینچ  مه  تسا . 
اهنآ تعیرش  ياقب  تثعب و  رـصع  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  يوریپ  نامیا و  نامه  یناملـسم ،  و  نیملـسملا ) ) ...  مکامـسوه  میهاربا  مکیبا  هلم 

نمضتم هدنرادرب و  رد  تسا ،  هدش  نایب  هدیام ) )  هروس ( (  هیآ 62  رد  هک  دنوادخ  هب  نامیا  تقیقح  " اثلاث ، نآ .  خسن  نامز  رد  هن  تسا 
ره رگید  فرط  زا  تسین . نکمم  یهلا  ياـیبنا  زا  يوریپ  نودـب  نیا  دریگ و  رارق  مازتلاو  هجوت  دروم  " اـمامت یهلا  رماوا  هک  تسا  اـنعم  نیا 

تلاسر تراشب  دیجم  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛  هداد  تراشب  وا  هب  ندیورگ  موزل  يدعب و  ربمایپ  ندـمآ  هب  تبـسن  یتعیرـش ،  بحاص  ربمایپ 
ای نییراوحلل  میرم  نب  یسیع  لاقذا  و  تسا ( ( :  هدومن  شرازگ  نینچ  ار  ع )  یسیع (  ترـضح  هلیـسو  هب  ص )  تبترم (  یمتخ  ترـضح 
 ( هیآ 6 فص ،  دمحا ، ) )...  همسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارشبم " هاروتلا و  نم  يدی  نیب  امل  اقدصم " مکیلا  هللا  لوسر  ینا  لییارـسا  ینب 

ناـمیا دنوادخاتـسار  نیا  رد  تسا .  یهلا  ریفـس  نیرخآ  هب  نتـسویپ  رخآ ، رد  وا و  نـالوسرزا  يوریپ  دـنوادخ  هب  ناـمیا  همزـال  نوـچ  و  . 
تسا و هداد  رارق  شهوکن  باتع و  دروم  نآرق  ياج  ياج  رد  ار  هراب  نیارد  لیجنا  ياه  تراشب  نامتک  و  ص )  مرکا (  ربمایپ  هب  ندرواین 

اوفطیل نودیری  تسا ( ( :  هدناوخ  رفاک  ار  نآ  نالماعو  هدرک  دادـملق  یهلا ) )  رون  افطا  هلزنم ( (  هب  ار  نایرج  نیا  هدـش  دای  هیآ  هلابندرد 
ییاه تفارظ  هدـیام ) )  هروس ( (  هیآ 62  نامه  رد  " اـعبار ، هیآ 7 . )  فص ،  نورفاـکلا ( ، ) )  هرک  ولو  هرون  متم  هللاو  مههاوفاـب  هللاروـن 

هب نازیملا ) )  ریسفت ( (  رد  ییابطابط  همالع  هک  میالع -  نآ  زا  یکی   . دهد یم  ناشن  ار  ینید  مسیلارولپ  اب  نآرق  تفلاخم  هک  دراد  دوجو 
مهنم نما  نم  تسا ( ( .  هدومرفن  اوداه ) )...  نیذلاواونما  نیذلا  نا  ترابع ( (  لابند  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  دـنا -  هدرک  هراشا  نآ 

 ، هلـص رد  یبدارظن  زا  هک  نآ  اـب  تسا ،  هدـنادرگن  رب  نیذـلا )  لوـصوم (  هب  يریمـض  ینعی ،  نـما ؛ ) )  نـم  تـسا ( ( :  هدوـمرف  هـکلب   ؛
رد دشابن ؛ راک  رد  نانآ  هب  تبسن  ییاضما  ریرقت و  هک  تسا  نیا  ریمـض  ندنادرگنرب  نیا  تلع  تسا .  مزال  لوصوم  هب  ریمـض  ندنادرگرب 

تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذـلا  هللادـعو  دـیامرف ( ( :  یم  هدومن و  لمع  هیآ ،  نآ  فالخرب  ص )  مرکا (  ربمایپ  تما  دروم  رد  هک  یلاح 
یب رفک و  ار  نآو  هتسنادن  اور  ار  متاخ  ربمایپ  زا  یچیپرس  يور  چیه  هب  نآرق  نیاربانب  هیآ 29 . )  ، حتف " امیظع ( ، ) )  ارجا " هرفغم و  مهنم 

ندیورگ هب  فظوم  ار  ناگمه  هتخاس و  ثوعبم  اه  ناسنا  همه  يوس  هبار  ص )  دمحم (  ترضح  زین  دنوادخ  تسا .  هدرک  یفرعم  ینامیا 
هدش نشور  ناشیارب  مالـسا  تیناقح  هک  یناسک  -1 دـنا :  هتـسد  هس  نایدا  رگید  ناوریپ  هک  تسا  ینتفگ  تسا .  هدـینادرگ  متاخ  نییآ  هب 

-2  . دش دنهاوخ  يدـبا  باذـع  راتفرگ  اعطق " دـنرواین  نامیا  نآ  هب  رگا  هتـشادن و  مالـسا  زا  یچیپرـسرد  يرذـع  چـیه  هورگ  نیا  تسا . 
همه هک  یلاـح  رد  دـنا ؛ هدرک  یلاـخ  هناـش  نآ  نوـماریپ  قـیقحت  یـسرربزا و  ادـمع " یلو  دـنا ؛ هتخانـشن  ار  مالـسا  تیناـقح  هک  یناـسک 

-3  . دوب دنهاوخ  بذعم  هتـشادن و  دنوادخ  هاگـشیپرد  يرذع  زین  هورگ  نیا  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  مالـسا  تیناقح  كرد  يارب  مزالطیارش 
ار مزال  ياهرازبا  ای  دنا و  هدینـشنار  مالـسا  يادن  هدوب و  لفاغ  اساسا " هکلب  دنتـسین ؛ رـصقم  دوخ  اتـسار  نیارد  هدوب و  هاگآان  هک  یناسک 
 ، یهلا ترطفاب  یلبق  نییآ  ساسارب  يراکتسرد  تروص  ردو  دنتسه  هللا ) )  رمال  نوجرم  هورگ ( (  نیا   . دنا هتشادن  رایتخا  رد  قیقحت  يارب 

.; دنک تمحر  رظن  نانآ  رب  دنوادخ  تسا  نکمم 

؟ یتاساسحا ای  تسا  ینالقع  ام  نید  ایآ 

شسرپ

؟ یتاساسحا ای  تسا  ینالقع  ام  نید  ایآ 

خساپ

نیاربانب تسا . هدرک  هجوت  یناسنا  داعبا  مامت  هب  و  تسا ، هدش  ظاحل  نآ  رد  يرشب  ياهزاین  لئاسم و  مامت  تسا و  یلماک  نید  مالسا  نید 
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دوخ هشیدنا  رکف و  زا  مینک و  لقعت  هک  دنک  یم  هیصوت  ام  هب  دراوم  یخرب  رد  هکنیا  ینعی  یتاساسحا  مه  تسا و  ینالقع  مه  مالـسا  نید 
. دیریگارف ار  اهنآ  دوخ  هشیدنا  لقع و  اب  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ام  هب  داعم  أدبم و  مالسا و  نید  دوخ  تخانش  دروم  رد  ًالثم  مینک  هدافتسا 

ناسنا هک  ارچ  تسه  مه  فطاوع  تاساسحا و  نید  مالـسا  و  تسا . لئاق  يدایز  شزرا  نآ  يارب  دـنادیم و  یهلا  تبهوم  ار  لقع  مالـسا 
نوناک هک  تسا  هدرک  هیـصوت  مالـسا  ًالثم  تسا  هدرک  هجوت  مه  یناسنا  دـُعب  نیا  هب  مالـسا  نیارباـنب  تسا ، فطاوع  تاـساسحا و  ياراد 

هیـصوت مه  درم  هب  نینچمه  و  دراذگب . مارتحا  ار  وا  تاساسحا  قئالع و  دنک و  تبحم  دوخ  رهوش  هب  نز  دـشاب . فطاوع  نوناک  هداوناخ ،
سکعرب دـنزرف و  هب  تبـسن  ردام  تاساسحا  فطاوع و  هب  مالـسا  دـهاوخن . يزیچ  وا  ناوت  زا  رتشیب  هدرک و  تبحم  دوخ  نز  هب  دـنک  یم 

هدرک هیصوت  يدراوم  رد  هکنیا  ینعی  تسا ، لئاق  زرم  تاساسحا  لقع و  نایم  مالسا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما  تسا . لئاق  يدایز  شزرا 
بیدأت شمرج  رطاخ  هب  ار  یمرجم  یتقو  دیوگ  یم  نآرق  ًالثم  سکع . رب  دوش و  هشیدنا  رکف و  لقعت و  زا  عنام  دیابن  تاساسحا  هک  تسا 

. دیهدن ناشن  تفأر  وا  هب  تبسن  دیوشن و  یتاساسحا  امش  دننک  یم 

. دینک نایب  نید  زا  یلک  فیرعت  کی 

شسرپ

. دینک نایب  نید  زا  یلک  فیرعت  کی 

خساپ

ریباعت حالطـصا  رد  هدـمآ و  يراگزیهرپ و .. شیک ، باسح ، تداـع ، شاداـپ ، ندومن ، تعاـطا  ندـش ، راکتـسار  ياـنعم  هب  تغل  رد  نید 
زا تسا  ترابع  نید  فلا ) دوش : یم  هراشا  نآ  زا  ییاـه  هنومن  هب  هک  تسا  هدـش  نآ  هراـبرد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  يوس  زا  ینوگاـنوگ 
زین نید و  ماکحا  تاعورف و  هک  تسا  یماع  موهفم  اه  شزرا  اهرواب ، نیا  رب  ینتبم  ياـه  شزرا  یتسه و  هراـب  رد  اـهرواب  زا  يا  هعومجم 

تـسا طوبرم  نید  يرظن  هبنج  هشیدـنا و  هزوح  هب  زین  فـیرعت  تسخن  شخب  دریگ . یم  رب  رد  ار  یناـسفن  لـیاذر  لـیاضف و  تاـیقالخا و 
تاررقم نیناوـق و  قـالخا و  دـیاقع ، هعوـمجم  زا  هک  تسا  یبـتکم  نـید  زا  دارم  ب )  یـسراف .) یبرع -  نیوـن ، عماـج  گرزب  گـنهرف  )

. یهلا نید  يرـشب و  نید  تسا : مسق  ود  رب  انعم  نیا  هب  نید  تسا . يدنمتداعـس  يارب  ناسنا  ییامنهار  نآ  فده  هدـش و  لیکـشت  ییارجا 
ياتسار رد  نید  نیا  ور  نیا  زا  هدرک ؛ نیودت  شیوخ  يارب  دوخ و  رکف  اب  رـشب  هک  تسا  یتاررقم  قالخا و  دیاقع ، هعومجم  يرـشب ، نید 

نیناوـق و ماـمت  هک  دـنک  یم  میظنت  ار  نآ  يا  هنوـگ  هب  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  تـسد  رازبا  سوـه و  ریـسا  هدوـب و  وا  تاراـظتنا  هتـساوخ و 
هلمج زا  یهلا  نید  ربارب  رد  شنکاو  تیلوؤسم و  دـهعت و  مدـع  ندوب و  اـهر  دـنکن . لـیمحت  يو  رب  ار  يزیچ  هدوب و  وا  دوس  هب  شتاررقم 

هک تسا  ییارجا  تاررقم  نیناوق و  قـالخا و  دـیاقع ، هعومجم  زین  یهلا  نید  هیآ 70 .) هدئام ،  ) تسا نید  هب  یـشرگن  نینچ  ياهدرواهر 
ار شیوخ  یقیقح  يدازآ  لرتنک و  ار  دوخ  سوه  يوه و  نآ ، ياه  هزومآ  وترپ  رد  ناسنا  ات  هداتـسرف  رـشب  تیادـه  يارب  ار  نآ  دـنوادخ 
زا ار  وا  تاراظتن  هک ا  دـنک  یم  هیارا  يا  هبناج  همه  لماک و  همانرب  هتـشاد و  هجوت  وا  ياهزاین  ناسنا و  تقیقح  هب  یهلا  نید  دـنک . نیمأـت 
زا دارم  ج )  ینید .) نامتفگ  نوناک  رد  اه  ینارنخـس  هعومجم  نید ، ورملق  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا   ) دنک یم  هدروآرب  رظن  همه 

هتفرگ لکش  یسدق  روحم  لوح  هک  لمع  عقاو و  هب  رظان  ياه  هرازگ  هعومجم  ینعی  تسا ؛ یـسدق  یلمع  يرظن و  فراعم  هعومجم  نید ،
، مالـسا رب  روبزم  فیرعت  قیبطت  اب  دنا  هدـمآ  درگ  سدـقم  ینوتم  رد  الومعم  هک  تسا  لوا  تسد  فراعم  هعومجم  نید  تقیقح ، رد  دـنا .

تیآ  ) دنا هدمآ  درگ  تنس  نآرق و  سدقم  نتم  رد  هتفای و  نیودت  دنوادخ  اب  تبسن  رد  هک  یفراعم  هعومجم  زا  تسا  ترابع  مالـسا  نید 
یتیعضو نید  لیرت : . 1 یجراخ : نادنمشیدنا  زا  یخرب  هاگدید  زا  نید  فیرعت  د ) (. 24 ص 27 -  نید ، زا  رشب  راظتنا  یلمآ ، يداوج  هللا 
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هک نآ  يارب  تسا  یـششوک  زیچ  ره  زا  شیب  نید ، یلدارب : . 2 میناوخ . یم  تیـشخ  ار  نآ  هک  تسا  زیمآ  تمرح  بان و  یتلاح  اـی  یحور 
هب داقتعا  ینعی  تسا ؛ هدنز  هشیمه  ییادـخ  هب  داقتعا  نید  ونیترام : زمیج  . 3 مییامن . زاب  نام  یتسه  هوجو  ماـمت  رد  ار  ریخ  لـماک  تقیقح 
(. ص 18 ینید ، داقتعا  لقع و  ناگدنسیون ، زا  یعمج   ) دراد یقالخا  تابـسانم  رـشب  عون  اب  هدوب و  ناهج  رب  مکاح  هک  یهلا  نهذ  هدارا و 

ياـه هرازگ  تروص  هب  هدـش و  لزاـن  ناربماـیپ  هب  اـه  ناـسنا  تیادـه  تهج  یهلا  یحو  عبنم  زا  هک  تسا  ییاـه  هزومآ  هعوـمجم  نید  ه )
(. ص 335 دیدج ، مالک  هانپورسخ ،  نیسحلادبع   ) تسا هدش  تبث  ینید  عبانم  رد  یشزرا  یفیصوت و 

نید زا  يا  هدش  هتفریذپ  امومع  دحاو و  فیرعت  هب  میناوت  یم  ایآ  دینک ؟ یم  فیرعت  هنوگچ  ار  نید  سانـش ،  هعماج  ینید و  ملاع  کی  ناونع  هب  امش 
دنهد یم  روبزم  لاوس  هب  یخساپ  کی  ره  ناسانش  نید  نارادنید و  میرمشرب ؟ ار  نید  ياهدرکراک  ای  اه و  یگژیو  میناوت  یم  طقف  هن ،  ای  و  میسرب ؟

ح

شسرپ

هدش هتفریذپ  امومع  دحاو و  فیرعت  هب  میناوت  یم  ایآ  دینک ؟ یم  فیرعت  هنوگچ  ار  نید  سانـش ،  هعماج  ینید و  ملاع  کی  ناونع  هب  امش 
هب یخساپ  کی  ره  ناسانش  نید  نارادنید و  میرمشرب ؟ ار  نید  ياهدرکراک  ای  اه و  یگژیو  میناوت  یم  طقف  هن ،  ای  و  میـسرب ؟ نید  زا  يا 
هک لاوس  ود  نیا  هب  خساپ  اب  میناوت  یم  ایآ  درادن . دوجو  دروم  نیا  رد  يرظن  قافتا  مه  ناسانش  نید  نایم  رد  یتح  دنهد  یم  روبزم  لاوس 

؟ مینک رت  هداس  ار  هلئسم  تسین  هچ  نید  تسه و  هچ  نید 

خساپ

رفیک شاداـپ و  يرواد ، ندروآرد ، دوـخ  يربناـمرف  یگریچ ، فرـصت ، تیکلم ، هب  ياـنعم  هب  تغل  رد  هـک  یبرع  تـسا  يا  هژاو  نـید  . 1
(. تیوک 1970 ملعلاراد ، ، 30 ص 31 -  نیدلا ، زارد ، هللادبع  دـمحم   ) تسا هدـمآ  یعوضوم  هب  رواب  ندرک و  ینتورف  يربنامرف و  نداد ،

یناسک ور  نیا  زا  رواب ، نیا  اب  وس  مه  یلمع  ياه  شرافـس  ناهج و  يارب  يا  هدننیرفآ  هب  رواب  زا  تسا  ترابع  نید  یحالطـصا  يانعم  . 2
يدام و ياه  يریذـپرثا  يراذـگرثا و  لولعم  اهنت  ای  یفداصت و  ار  ناهج  ياه  هدـیدپ  شیادـیپ  هتـشادن و  رواب  يا  هدـننیرفآ  هب  اـقلطم  هک 

نید نییآ  اهرواب و  دنچ  ره  دندنمرواب ؛ ناهج  يارب  يا  هدننیرفآ  هب  هک  یناسک  لباقم ، رد  دـنوش . یم  هدـیمان  نید » یب   » دـنناد یم  یعیبط 
هس لماک  هرود  دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم   ) دنوش یم  هدرمـش  نید » اب  ، » دشاب هارمه  ییاه  هفارخ  اه و  يور  جک  اب  نانآ 
هک دوش  یم  بجوم  هدـش  دای  ياه  ییاسران  اب  نید  یگتخیمآ  هتبلا  (. 1381 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  ص 11 ، يدلج ،

ياهراتفر اهرواب و  هعومجم  یهلا ، ای  قح  نید  دـنوش . میـسقت  يرـشب  یهلا و  ای  لطاب  قح و  هتـسد  ود  هب  اه  ناسنا  نایم  رد  دوجوم  نایدا 
تـسا هداتـسرف  ورف  دوخ  شنیرفآ  زا  دوصقم  لزنم  رـس  هب  رـشب  ندیـسر  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ییارجا  نیناوق  اه و  نآ  رب  راوتـسا 

اب هارمه  عـقاو  اـب  ربارب  تسرد و  ياـهرواب  ياراد  نـییآ  اـی  (. 1380 ءارسا ، رـشن  ص 26 ، نید ، زا  رـشب  راـظتنا  یلمآ ، يداوـج  هللا  تـیآ  )
ای لطاب  نید  هرخالاب  و  نامه .) يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم   ) رابتعا یتسرد و  يارب  یفاـک  تنامـض  زا  رادروخرب  ییاـهراتفر  هب  شراـفس 

تیآ  ) ملاع رب  تیبوبر  ياعدا  اب  اه و  يرادم  سوه  اب  هتخیمآ  رـشب و  هشیدـنا  هدروآرف  تاررقم  نیناوق و  اهرواب و  هعومجم  ینعی  يرـشب ؛
؛ تسا یگدـنز  هنوگ  ود  ياراد  ناـسنا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  نید ، یحالطـصا  ياـنعم  نییبـت  رد  ص 24 .) ناـمه ، یلمآ ، يداوـج  هللا 

هکلب درادـن ، دوجو  يزاین  نید  هب  تسخن  ياـنعم  هب  یگدـنز  رد  هک  دـنیوگ  یم  نینچ  هاـگ  نآ  لوقعم . تاـیح  یلومعم و  یعیبط  تاـیح 
لوقعم تایح  : » دنا هدروآ  لوقعم  تایح  فیـصوت  رد  نانیا  تسا . نید  رادماو  ناسنا  لوقعم  تایح  یلو  دـشاب  یم  شلاچ  رد  نآ  اب  یتح 
ینوزف تکرح  يورین  قایتشا و  يدـعب  ماگ  هرابرد  نآ ، رد  ماگ  ره  ندرک  يرپس  اب  هک  يا  هنوگ  هب  هناـهاگآ ، ییوپاـکت  زا  تسا  تراـبع 
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راداـنعم ناـهج  نیا  نآ ، همـشچرس  تـیلزا  هـک  یتیـصخش  مـه  نآ  دـشاب ؛ یم  ناـسنا  تیـصخش  زین  هدـش  داـی  يوپاـکت  ربـهر  دریگ . یم 
، شلالج تبحم و  زا  یمیـسن  هک  یقلطم  لامک  شییاهن ، دصقم  تیدـبا ، رد  قلطم  لامک  تیبذاج  رادـم  رد  نتفرگ  ياج  شهاگرذـگ و 

یقت دــمحم  « ) تـسا هـتخورفارب  ار  یغارچ  اـنعم ، هداـم و  لـماکت  دورف  زارفرپ و  هار  يورارف  هدروآرد و  تـکرح  هـب  ار  یتـسه  تاـیعقاو 
تهج نیا  اب  نید ، هب  میرک  نآرق  درکیور  یباـیزاب  رد  . 3 (. 1375 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  ص 94 ، نید ، هفسلف  يرفعج ،
يافرژ تشرـس و  اب  هدینت  مهرد  هتخیمآ و  هکلب  ناسنا ؛ یتسیچ  زا  ادج  يا  هتفات  هن  ار  نید  یهلا ، باتک  نیا  هک  میوش  یم  ور  هبور  يریگ 

کلذ هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  هک  ارچ  دناد ، یم  وا  دوجو 
اه ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نک . هجوتم  دنوادخ  صلاخ  نییآ  هب  ار  دوخ  يور  سپ  نوملعیال ؛ سانلا  رثکا  نکلو  میقلا  نیدـلا 

، فیرـش هیآ  نیا  رد  دنناد .» یمن  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  راوتـسا ، نییآ  تسا  نیا  تسین ، ینوگرگد  یهلا ، شنیرفآ  رد  هدـیرفآ ، نآ  رب  ار 
؛ ترطف هک  تسا  ینید  ناـمه  يروآ ، يور  نادـب  ماـمت  ییادز  تلفغ  هجوت و  اـب  دـیاب  مییوگ  یم  هک  ینید  نیا  هک  تسا  هدـمآ  اراکـشآ 
؛ دشاب یمن  یگدنز  هویـش  زج  يزیچ  نید  هک ، تسور  نآ  زا  رما  نیا  دناوخ . یم  ارف  نادب  ار  وت  تریذپان ، نوگرگد  شنیرفآ  هنوگ  ینعی 

هدیرفآ ياه  هنوگ  ریاس  نوچ  مه  نخـس ، رگید  هب  تسا . ینتـسیاب  ناسنا ، رب  نآ  ندرک  هشیپ  یتخب ، کین  هب  یبای  تسد  يارب  هک  یـشور 
زو اهدوس  هب  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، یم  زهجم  دوخ  شنیرفآ  فده  اب  وس  مه  يرازبا  هب  هک  هدش  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ناسنا  عون  اه ،

، تسا هدش  هراشا  نادب  20 و )... سبع ،  - 3 یلعا ،  - 50 هط ،  ) هلمج زا  رگید  تایآ  رد  هک  درکیور  نیا  دوش . یم  نومنهر  شیاـه  ناـی 
شنیرفآ فدـه  ای  یقیقح  لامک  یتخب و  کین  هب  یباـی  تسد  ياـهراکهار  یگدـنز و  مسر  هار و  ینعی  مـالک  کـی  رد  دراد و  ماـن  نید 

ورف هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  زین  نآرق  رگید  تایآ  زا  یملعالا .) هسـسؤم   ، 178 ص 179 -  ج 16 ، نازیملا ، ییابطابط ،  همالع   ) ناسنا
نیمه رد  هتفهن  قیاقح  يروآدای  هکلب  ون ؛ یهار  میـسرت  دوخ و  ندنکفا  جنر  هب  هن  زین ، (ع ) ناربمایپ درکراک  یهلا و  یحو  ندـش  هداتـسرف 

نآرقلا کیلع  انلزنا  ام  : » دوب هدـش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  اـه  سوه  اـهاوه و  يور  هلاـبند  نآ و  زا  ییادـج  اـب  هک  دوب  یناـسنا  ترطف 
یناسک يروآدای  يارب  اهنت  ار  نآ  هکلب ]  ] ینکفیب تمحز  هب  ار  دوخ  هک  میداتسرفن  ورف  وت  رب  ار  نآرق  ام  یـشخی ؛ نمل  هرکذت  الا  یقـشتل 

« یـشخی نمل   » هملک زا  يریگ  هرهب  هژیو  هب  نتفگ ، نخـس  هنوگ  نیا  تسادـیپ  (. 2  - هیآ 3 هط ، « ) میدرک لزاـن  دنـسرت ، یم  ادـخ ) زا   ) هک
هتـساوخ هب  وا  ندـش  مرگرـس  ایند و  هب  ناسنا  درکیور  اما  تسا  هتـشرس  وا  یتسه  اب  ناسنا  یگدـنلاب  راکهار  ای  نید  هک  دراد  نآ  زا  ناشن 

هدرب ورف  هدرپ  ریز  ار  شیتسه  اـب  هتخیمآ  نتـسیز  هنوگچ  شور  هار و  نآ  هدرک و  رود  افـصم  تشرـس  نیا  زا  ار  وا  ناـج  لد و  نآ ، ياـه 
ات هداتسرف  ار  يروآ  مایپ  راب  رگید  ینابرهم ، يزوسلد و  يور  زا  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  یتشرـس  نینچ  هک  يرامعم  نیمه  هاگ  نآ  تسا .

یگدـنلاب و هب  یبای  تسد  نییآ  دوخ ، یتسه  هنییآ  رد  اـت  دـشاب  دـیادزب ، ار  وا  ترطف  رب  هتـسشنرب  ياـهرابغ  هدز و  يراـنک  هب  ار  اـه  هدرپ 
، ییاـبطابط همـالع  نید ر.ك : فیرعت  رد   119 ص 120 -  ج 14 ، نامه ،  ) درادرب ماـگ  هار  ناـمه  رد  دـنک و  هراـظن  ار  شیقیقح  لاـمک 

هدرک تشپ  زین  یهلا  تقفش  تمحر و  زا  هتساخرب  روآ  مایپ  نیا  هب  یتح  ناسنا ، هک  غیرد  یلو  ص 369 .) ص 424 و ج 4 ، ج 1 ، نیشیپ ،
رد هک  دیآ  یم  تسد  هب  نید ، زا  یمالسا  نادنمشیدناو  نآرق  هسانش  رد  یشیدنا  کیراب  زا  . 4 دریگ . یم  شیپ  رد  ار  يرادم  سوه  هار  و 

ریذـپانادج هتخیمآ و  وا  هرمزور  یگدـنز  یتسیچ و  همه  اب  هتـساریپ و  ناسنا  یگدـنز  ریاس  زا  ییادـج  یگناگود و  هنوگره  زا  نید  اهنآ ،
يارب شالت  یخرب ، هک  دـشاب  یم  رادروخرب  يا  یگتـسجرب  ناـنچ  زا  نید  هراـبرد  روبزم  یگژیو  درکیور ، نیا  رد  تسا . هدـش  هدرمـشرب 

یم برغ  یملع  هنارکفنـشور و  شیارگ  دمایپ  ار  ناسنا  یگدنز  هیقب  زا  نآ  هناگیب  دیاش  ای  ریذپ  ییادج  تیهام  نتفای  ینعی  نید ؛ فیرعت 
زا نید  تخانـش  رد  هدـش  دای  یگناگود  یگنهرف .) تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  ص 81 ، یهوژپ ، نید  یهاشمرخ ، نیدـلا  ءاهب   ) دـنناد

نید یقلت  نید ، ملع و  يراگزاسان  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  نوگانوگ  ياـه  هولج  نونکاـت  یبرغ  نادنمـشیدنا  هاـگن 
نآ راوگان  ياهدـمایپ  هک  و ... يدرف ، یحور و  ياهزاین  ورملق  رد  اهنت  نید  نداد  ياج  ینورد ، یـساسحا و  یـسدق ، يرما  ناونع  هب  اـهنت 

يرگنشور رصع  زا  هک  روبزم  تفایهر  دوب . یتسیناموا و ... شرگن  ینابز ، لیلحت  یسکدترا ، ون  یتسیلایسناتسیزگا ، نوگانوگ  ياهریـسفت 
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اپورا و نازرو  هشیدـنا  رب  ییارگ  هبرجت  یگریچ  ینید و  ياه  هزومآ  زا  ینالقع  عافد  ندوبن  یندـش  لـیلد  هب  دـش ، زاـغآ  نیمز  برغم  رد 
درکراک شرگن  هب  ار  دوخ  ياج  ینید ، ياه  هزومآ  یتسردان  یتسرد و  زا  هنارگ  شـسرپ  هنایوج و  قح  شرگن  ات  دیدرگ  بجوم  اکیرمآ 

دنامب نید  زا  یمان  مه  دوش و  هتفرگ  تنـس  ددـجت و  يراگزاسان  يزیتس و  نید  ناشورخ  لیـس  يولج  مه  ات  دـهد ، نید  دـیاوف  هنایارگ و 
زا ندــنام  رود  يارب  . 5 یمالـسا .) هشیدـنا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ  ، 157 ص 158 -  نـید ، زا  رـشب  تاراـظتنا  هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  )

هرابرد شـسرپ  هنوگره  ینتـسیاب و  ورملق ، فیرعت ، یـسانشزاب  رد  هک  تسا  نآ  راک  هراچ  نید ، هرکیپ  رب  هتـسشن  رب  دولآاطخ  ياهدـمایپ 
تسرد و یفیرعت  هب  مه  تروـص  نیا  رد  مینک . وـج  تسج و  نید  ياـه  هزوـمآ  نتم  رد  ار  اـه  نآ  همه  میدرگزاـب و  نآ  دوـخ  هـب  نـید ،

هزومآ نایم  يدـنبزرم  هنوگره  يدرکیور ، نینچ  اب  میا . هدـنام  نمیا  هدـش  دای  راوگان  ياهدـمایپ  زا  یهگناو  هتفاـی ؛ تسد  نید  زا  ریگارف 
... يداصتقا و یعامتجا ، يدرف ، ياه  هصرع  همه  رد  ناـسنا و  تیوه  همه  اـب  نید  تفگ : دـیاب  هدوب و  اوراـن  یمدآ  ياـهزاین  نید و  ياـه 

نید و دنویپ  یتح  دـیاب  ریزگان  ترخآ ، ایند و  یگتـسویپ  لیلد  هب  اریز  تسا ، ناسنا  یتسه  يامن  مامت  هنییآ  مالک  کی  رد  هدوب و  هتخیمآ 
نید دوخ  زا  ار  نید  دـیاب  نید ، مهف  فیرعت و  رد  یگدولآ  اـطخ  هنوـگره  زا  ییاـهر  يارب  هاـتوک ، نخـس  کـی  رد  تفریذـپ . زین  ار  اـیند 

. تسا ینید  ياه  شیامه  ییاپرب  اه و  ییامهدرگ  هب  نارادنید  ندـناوخارف  نید ، ریذـپان  دـیدرت  راکـشآ و  ياه  هزومآ  زا  . 6 تخانشزاب .
رد ار  نآ  ياـه  شناوـت  رگید  ییوـس  زا  دـشخب و  یم  ینوزف  ار  یناـمیا  هعماـج  ییارگ  مـه  یلدـکی و  یگتــسویپ ، وـس  کـی  زا  رما  نـیا 

همه هک  تسا  یتقیقح  نید  دـش ، يروآدای  شیپ  ياه  فیدر  رد  هک  نانچمه  دـهد . یم  ناماس  نمـشد ، ياه  ینیرفآ  رطخ  اب  ییوراـیور 
تـسا هراومادنا  راتخاس  کی  نید ، دبات . یمنرب  ار  يرثکادح  یلقادح و  درکراک  نوچمه  ییاه  هژاو  هدـمآ و  نآ  دوخ  رد  نآ  بوچراچ 

. داهناو صاخـشا  شنیزگ  هقیلـس و  هب  ار  ییارگ  نید  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  دنا ، نیرفآ  شقن  ییارگ ، نید  شیادیپ  رد  نآ  يازجا  همه  هک 
زا ییزج  هدوب و  بحتـسم  رگید  یـضعب  بجاو و  یخرب  هعمج و ... زامن  تعامج ، زامن  نوچ  مه  ینید  ياـه  شیاـمه  رد  تکرـش  الـصا 

شماجنا هچرگ  زین  بحتـسم  دراوم  داد و  ماـجنا  دـیاب  اترورـض  ار  بجاو  دراوم  تسین . حرطم  رثکادـح  لقادـح و  ثحب  دـشاب . یم  نید 
یم شیلماکت  تکرح  رد  وا  يریگباتش  ناسنا و  تینارون  بجوم  مه  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  يونعم  شاداپ  دنوادخ  دزن  یلو  تسین  یمتح 

ینید ياهرایعم  ددنـسپن ، هچ  ددنـسپب و  ار  اهنآ  هعماج  هچ  دریگ ، رارق  هعماج  شریذپ  دروم  هک  تسین  يزیچ  زین  ینید  ياهرایعم  . 7 دوش .
ینید ياه  شرافـس  اهروتـسد و  هب  یتسار  قدـص و  يور  زا  صالخا و  اب  دـیاب  اهنت  هعماج  دـنراد . ار  دوخ  شزرا  هدـمآ  نید  نتم  رد  هک 

دنوادخ يوس  زا  هعماج  هلخادم  یب  نید  دوخ  رد  ورملق  نیا  دنک . یم  نییعت  ار  ینید  ياهرایعم  ورملق  هک  تسین  هعماج  الـصا  دنک . لمع 
هعماج رد  هدـش  هتفریذـپ  يرایعم  نوچ  هک  دـشاب  هزیگنا  نیا  اب  ینید  ياه  ییاـمهدرگ  مسارم و  رد  تکرـش  رگا  یتح  تسا . هدـش  نییعت 

هب اهنت  لمع  ماجنا  ینعی  ینید ، ياهراتفر  یتسرد  یـساسا  رـصنع  زا  دریگ ، ماجنا  یعامتجا  ياه  مرف  اب  ییوس  مه  شرگن  اـب  اـهنت  تسا و 
نیزاوم هاگن  زا  هرخالاب  ینید و  شزرا  زا  یهت  يراـتفر  هجیتن  رد  هتفرگ و  ماـجنا  وا  تاروتـسد  هب  یهن  ندرگ  دـنوادخ و  هب  یکیدزن  تین 

. دشاب یعامتجا  هدش  هتفریذپ  ياهرایعم  نآ  هاگتـساخ  هک  تسین  يا  هلوقم  نید  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هصالخ  تسا . لطاب  يراتفر  ینید ،
ار اهنآ  دوخ ، یقیقح  لامک  هب  یبایتسد  يارب  اهنت  ناسنا  هدش و  هداتـسرف  ورف  ناسنا  يارب  یحو  هطـساو  اب  توکلم و  ملاع  زا  نید  تقیقح 

. دهد یم  ماجنا 

؟ دنتسه ییاهیگژیو  هچ  ياراد  هک  دییامرفب  هتشون و  هدرب  مان  اهنآ  زا  نآرق  هک  ار  ینایدا  ًافطل 

شسرپ

؟ دنتسه ییاهیگژیو  هچ  ياراد  هک  دییامرفب  هتشون و  هدرب  مان  اهنآ  زا  نآرق  هک  ار  ینایدا  ًافطل 

خساپ
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، دناهدش ثوعبم  دحاو  نید  نیمه  رـشن  يارب  ماظع  أیبنا  تسین  شیب  یکی  اهنآ ، نیرخآ  ات  ربمایپ  نیلوا  زا  يدـیحوت  گنهرف  رد  نید  فلا 
امـش زا  هورگ  ره  يارب  هدـئام 48 ،) ;) اًجاَْهنِمَو ًۀَعْرِـش  ْمُکنِم  اَْنلَعَج  ٍّلُِکل   " تسا توافتم  اـهنآ  شور   ) جاـهنم  " نآرق ریبعت  هب  نییآ و  یلو 
يارب هک  تسا  یهار  تعیرـش  یلو  تساهتما  مامت  يارب  یمومع  یهلا  هار  نوناق و  کی  نید  میاهدرک "  ررقم  یـشور  نییآ و  ناربماـیپ  [

تعیرش دنچ  زا  نآرق  رد  تسا ب  هدیدرگ  هدامآ  اهنامز ، طیارـش و  بسح  رب  دناهدش  ثوعبم  نادب  هک  یناربمایپ  ای  اهتلم و  زا  کی  ره 
تسا نآ  دیؤم  زین  یخیرات  دهاوش  هدش و  لقن  نآرق  رد  هچنآ  ربانب  میهاربا  ترضح  تعیرـش  . 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  یهلا 

ار یهورگ  بتکم و  چـیه  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  نیب  رد  ور  نیا  زا  تسا  هدـنامن  ياج  رب  ینودـم  باـتک  تعیرـش و  میهاربا  ترـضح  زا 
مالـسا  ) یمیهاربا گرزب  نید  هس  ناوریپ  نیب  رد  ترـضح  نآ  هک  دنچ  ره  دنـشاب . میهاربا  تعیرـش  زا  يوریپ  یعدـم  هک  تفای  ناوتیمن 

یهلا ناربمایپ  ینامـسآ و  عیارـش  ۀـمه  ناـیم  رد  نآرق  دوهی ; تعیرـش  تسا 2 . رادروخرب  صاـخ  مارتـحا  راـبتعا و  زا  دوهی ) تیحیـسم و 
تسا هدش  ثحب  دوهی  ةرابرد  تهج  دنچ  زا  نآرق  رد  تسا  هداد  صاصتخا  یسوم  ترضح  دوهی و  هب  ار  لیصفت  حرش و  نیرتشیب  هتشذگ 

و تافاص 114ـ122 ،)  ) يدنوادخ فاطلا  ياراد  بازحا 7 ،)  ) مزعلااولوا ناربمایپ  زا  ناشیا  تسا  یسوم  ترضح  ناشربمایپ  ربمایپ ; فلا ـ 
ـ  ج و ... فارعا 103ـ136 ) (، ) هرقب 67ـ73  ) دوهی موق  خیرات  زا  یـشخب  ب ـ  دـشابیم . و ... نارمعلآ 3 )  ) تاروت مان  هب  ینامـسآ  باتک 

ینکش نامیپ  هرقب 211 ،)  ) ادخ ياهتمعن  لیدبت  دننام : نایدوهی  طلغ  ياهدرک  لمع  دنـسپان و  فاصوا  نانآ د ـ  رب  دـنوادخ  ياهتمعن 
... نآ و فیرحت  تاروت  هب  ندرکن  لمع  داـسف ، قسف و  ملظ  يراوخهوشر  صرح  (، 161، أسن  ) يراوخابر هدئام 32 ،)  ) فارسا هرقب 63 ،) )

باتک (، 171، أسن  ) یسیع ترضح  فاصوا  میرم 20 ،)  ) یسیع ترضح  دلوت  تسا  هدش  ثحب  لیذ  تاهج  رد  تیحیـسم  زا  تیحیـسم  . 3
، دیدح  ) تینابهر تعدب  هدئام 14 ،)  ) ادخ دهع  یـشومارف  (، 171، أسن  ) نید رد  ولغ  دننام  نایحیـسم  دنـسپان  فاصوا  هدئام 46 ،)  ) ناشیا

سوجم ةژاو  سوجم  نیئباـص و  4 و 5 . و ... هرقب 116 )  ) اجیب ياـهاعدا  (، 27، دیدح  ) قوسف هبوت 31 ،)  ) حیسم نابهار و  شتـسرپ  (، 27
ناکرشم ربارب  رد  ینامسآ و  نایدا  رانک  نآرق  رد  اهنآ  مان  هک  نیا  هلمج  زا  یفلتخم ـ  لیالد  جح 17 )  ) تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  کی  اهنت 

یتیاور رد  هک  نانچ  تسا  هدـش  دراو  زین  یتایاور  هراب  نیا  رد  دناهتـشاد . يربمایپ  باتک و  نید و  اهنآ  دـهدیم  ناشن  تسا ـ  هتفرگ  رارق 
شتآ ار  وا  باـتک  دـندناسر و  لـتق  هـب  ار  ناـشربمایپ  دنتــشاد ; ینامــسآ  باـتک  ربماـیپ و  سوـجم   " میناوخیممالــسا یمارگ  ربماـیپ  زا 

هتفگ تشدرز  ناوریپ  هب  سوجم  هزورما  یبرعلا )  ثارتلا  أیحا  راد  ، 98 ص 96 ـ  باب 49 ، ج 11 ، یلماع ،  رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  " .) دندز
ینام  " ناوریپ ار  سوجم  زا  دارم  ناـققحم  زا  یخرب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ناـنآ  زا  یمهم  شخب  تشدرز  ناوریپ  مک  تسد  اـی  دوشیم و 

زین یناتسرهش  . " دناهتخانشیم سوجم  مان  هب  ار  نایونام  بارعا  هتشاد و  جاور  مالسا  زا  شیپ  ناتسبرع  رد  يونام  نییآ  هک  ارچ  دننادیم ;
هدرک میـسقت  هیتشترز  هیناورز و"  هیثرمویک و"   " ۀـقرف هس  هب  ار  تلم  نیا  دـنادیم و  یتشدرز  زا  معا  ار  سوجم  لحن ،  للم و   " باتک رد 

ۀفرعملا راد  ، 243 ص 233 ـ  یناتـسرهش ج 1 ، لـحنلاو  لـلملا  ریبک /  ریما  یلئازخ ص 547 ، دـمحم  رتـکد  نآرقلا  مـالعا  ر.ك   ) تسا
يدایز بلاطم  زین  نانآ  دیاقع  زا  دناهتـسناد . دالیم  زا  شیپ  اهنرق  ار  وا  نارود  تسین و  نشور  نادنچ  تشدرز  دوخ  خیرات  هتبلا  توریب ) 

نیا هب  تسا  تملظ  رون و   " ای رش "و  ریخ و   " أدبم ود  هب  داقتعا  هلئسم  دراد ، ترهش  همه  زا  شیب  هزورما  هک  يزیچ  یلو  تسین  تسد  رد 
رایسب مارتحا  شتآ   " هژیو هب  هناگراهچ  رصانع  هب  دننادیم و  نمیرها   " ار تملظ  رـش و  يادخ  ادزم "و  اروها   " اهیکین يادخ  هک  بیترت 
دوـجو زین  گرزب  اـی  کـچوک  ياهدکــشتآ  دنتــسه ، اـهنآ  اـج  ره  دـنناوخیم و  تـسرپ  شتآ   " ار اـهنآ  هـک  اـج  نآ  اـت  دـنراذگیم 
نیئباص ةژاو  جح 17 ) ; هرقب 62 ،  ) تسا هدـمآ  نآرق  رد  رابود  نیئباص   " ةژاو نیئباـص  ص 44 و 45 ).  هنومن ج 14 ، ریـسفت  ر.ك  .) دراد

ار نآ  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  دـناهدیورگ . يرگید  نید  هب  هدـش و  جراخ  نید  زا  هک  تسا  یناسک  ياـنعم  هب  أبـص "و   " ردـصم زا  قتـشم 
داقتعا زا  رود  هتفگ  نیا  دناهتـسناد و  ناگدـننک  دـیمعت  حالطـصا  هب  و   ) بآ رد  نتفر  ورف  ياـنعم  هب  ع  ب ـ  " ص ـ  يربع ۀـشیر  زا  قتـشم 

 / نیئباص یلیازخ  نآرقلا  مالعا  ر.ك   ) تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  هوجو  دـنلئاق ; یـصاخ  مارتحا  بآ  يارب  نیئباص  هک  ارچ  تسین  اهنآ 
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هدوب ینامسآ  نایدا  زا  یکی  هب  نیدتم  یمدرم  نانآ  هک  دهدیم  ناشن  اراصن  دوهی و  نانمؤم و  فیدر  رد  نیئباص  رکذ  ادخهد ). ۀمان  تغل 
تـسا فالتخا  لحن  للم و  ياملع  نارـسفم و  نیب  نیئباص  داقتعا  نییآ و  یگنوگچ  ةراـبرد  دناهتـشاد . ناـمیا  زین  تماـیق  دـنوادخ و  هب  و 

هب دننکیم . عنم  دوخ  نید  غیلبت  زا  دنراد و  دوخ  نییآ  نتـشاد  ناهن  رد  يدایز  رارـصا  نانآ  هک  تسا  نآ  هفیاط  نیا  ةرابرد  فالتخا  تلع 
زا ار  نیئباص  زین  ناققحم  زا  یخرب  دناهدش . هدیشک  فارحنا  هب  هک  دنتـسه   8 ایرکز نب  ییحی  ترضح  ناوریپ  نانآ  ناققحم  زا  یخرب  رظن 

شتسرپ هب  ّتیحیسم  ای  تیدوهی و  زا  هک  دحوم  نیئباص  یکی  دناهدرک : میسقت  هتسد  ود  هب  شیادیپ  تیفیک  دیاقع و  تنوکس و  لحم  رظن 
نیئباص ةرابرد  زین  يرگید  تامیسقت  هتبلا  تسا  هدوب  یتسرپ  هراتـس  ناشنییآ  ادتبا ، زا  هک  كرـشم  نیئباص  رگید  دناهدرک و  لیم  بکاوک 
یلیازخ نآرقلا  مالعا  ر.ك   ) مینکیم يراددوخ  اهنآ  ندرک  وگزاب  زا  راصتخا  تیاـعر  تهج  هب  هک  تسا  حرطم  نارگـشهوژپ  يوس  زا 
ناگداش نادابآ و  رهشمرخ ، زاوها ، نوراک و  دور  رانک   ) ناتسزوخ رد  نونکا  مه  نییآ  نیا  ناوریپ  زا  يرامـش  هک  دنامن  هتفگان  نیئباص ) 

لحن للم و   / 291 ص 288 ـ  هنومن ج 1 ، ریـسفت  ر.ك   ) تسا ضارقنا  هب  ور  ناشنییآ  هدش  مک  هتفر  هتفر  نانآ  تیعمج  دـنربیم . رـس  هب 
تاراشتنا ، 242 ص 192 ـ  يرفعج ج 1 ، بوقعی  رثوک ، ریـسفت  یباص /  لخدـم  یـشرق  ربکا  یلع  دیـس  نآرق  سوماق  نیئباـص /  بهذـم 

اب نآرق  شباـتک  تـسا  لـیذ  ياـهیگژیو  ياراد  تاـیآ  قـبط  مالـسا  تعیرـش  مالـسا  . 6 فـلؤم )  نیئباـص  ةراـبرد  یــشهوژپ  ترجه / 
فـص  ) یلبق عیارـش  زا  رتلماک  رتهتفرـشیپ و  شماکحا  بازحا 40 ،)  ) ربماـیپ نیرخآ  شربماـیپ  هرقب 176 ،)  ) درف هب  رـصحنم  ياـهیگژیو 

تیادـه باتک  نوچ  نآرق  تسا 1 . رکذ  هتـسیاش  هتکن  ود  نایاپ  رد  یهاوگ )  میحرلادـبع  نآرق  رد  ناـیدا  خـیرات  رب  يدـمآرد  ر.ك  (.) 6
خیرات ۀنیمز  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا  دیفم  اهناسنا  تیادـه  ياتـسار  رد  هک  تسا  هتخادرپ  یثحابم  هب  نایدا  دروم  رد  خـیرات  هن  تسا 
دنمزاین هدمآ  خـساپ  رد  هک  یبلاطم  نییبت  حیـضوت و  . 2 دـینک . هعجارم  سان  ناج  نایدا  عماج  خـیرات  دـننام  یخیرات  ياهباتک  هب  ناـیدا 
. دیهد يرای  خساپ  ۀیارا  رد  ار  ام  يدعب  ياههمان  رد  زاین ـ  تروص  رد  شسرپ ـ  ندرک  ییزج  اب  ًافطل  تسا  يرتشیب  تصرف  لاجم و 

تسیچ رد  نید  ۀمه 

شسرپ

تسیچ رد  نید  ۀمه 

خساپ

ربارب رد  میلست  و   ) مالسا ادخ ، دزن  رد  نید  نارمع 19 ) لآ  ... ;  ) ُم َـ لسِالا ِهّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِا   " تسا لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  میلست  نید  ۀمه 
هعوـمجم زا  تراـبع  یبهذـم  حالطـصا  رد  تسا و  ناـمرف  زا  يوریپ  تعاـطا و  شاداـپ  أزج ، ياـنعم  هب  لـصا  رد  نید ،   .. . " " تسا قـح 
یعاـمتجا يدرف  رظن  زا  دـسرب و  ناـهج  ود  ِیتخبـشوخ  تداعـس و  هب  دـناوتیم  اـهنآ  ۀـیاس  رد  ناـسنا  هک  تسا  یبادآ  نیناوق و  دـیاقع ،

رد هک  تسا  يدـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  نامه  اه ، نامز  ۀـمه  رد  نید  ِحور  ور ، نیا  زا  درادرب ; ماگ  حیحـص  ریـسم  رد  یتیبرت  یقـالخا و 
و ادـخ [ ربارب  رد   [ میلـست نید  زاـغآ  هک  نادـب  : " دـیامرفیمیلع ماـما  دنـسریم . يراگتـسر  هب  ترخآ ـ  اـیند و  رد  اـه ـ  ناـسنا  نآ  وـترپ 

ير يدمحم  دمحم  ۀـمکحلا  نازیم   ") تسا اضر  میلـست و  شاهشیر  هک  تسا  یتخرد  نید  : " دـیامرفیم زین  تسا " و  صالخا  شماجرف 
... اوقت و بدا  تفرعم  لقع  تبحم  زج  يزیچ  نید  : " دنیامرفیم موصعم  ناماما  رگا  ساسا  نیا  رب  ثیدحلاراد )  ص 1799 ، يرهش ج 4 ،

بدا تفرعم  لقع  تبحم  تسا  عیطم  دنوادخ ، ربارب  رد  هک  یسک  ینعی  تسا  میلست  ۀعومجم  ریز  همه  .( 1825 نامه ص 1824 ـ   ) تسین
يزاریش مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك   ) تسین ریذپناکما  قوف  دراوم  نودب  میکح  يادخ  ِيرب  نامرف  میلـست و  اریز  دراد ; اوقت و ...

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 350 ص 349 ـ  نارگید ج 2 ، و 
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نید اشنم 

رگا تفر و  یم  لوسر  ادخ و  نید و  غارس  هب  مه  زاب  ایآ  دمآ  یم  ایند  هب  دوبن ، نید  لوسر و  ادخ ، زا  یتبحص  هنوگ  چیه  هک  یطیحم  رد  ناسنا  رگا 
؟ داد یم  ناشن  ار  نآ  دوجو  ترورض  يزیچ  هچ  تفر  یم 

شسرپ

یم لوسر  ادخ و  نید و  غارـس  هب  مه  زاب  ایآ  دمآ  یم  ایند  هب  دوبن ، نید  لوسر و  ادخ ، زا  یتبحـص  هنوگ  چـیه  هک  یطیحم  رد  ناسنا  رگا 
؟ داد یم  ناشن  ار  نآ  دوجو  ترورض  يزیچ  هچ  تفر  یم  رگا  تفر و 

خساپ

یتح ای  سانـشادخ و  هک  دشاب  نیا  امـش  روظنم  هک  نآ  لوا  لامتحا  دراد . دوجو  امـش  لاوئـس  رد  لامتحا  ود  اریز  تسا  مهبم  امـش  لاؤس 
ادـیپ ربمایپ  ادـخ و  هب  داقتعا  دـننک  یگدـنز  رادـنید  هعماج  رد  دارفا  رگا  تسا ، یعاـمتجا  ربج  هب  هتـسباو  تسین و  يرطف  رما  ییارگادـخ 

دیهاوخ یم  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا  درک . دهاوخن  ادیپ  ربمایپ  ادـخ و  هب  داقتعا  دـنک  یگدـنز  ینید  ریغ  هعماج  رد  رگا  درک و  دـهاوخ 
ًالثم هعماج  رد  ای  میدرک  یم  یگدنز  ینید  ریغ  ۀـعماج  رد  ام  رگا  دوب و  دـهاوخ  دوخ  هعماج  ای  هداوناخ  ریثأت  تحت  رد  يدرف  ره  دـییوگب 

داد خساپ  نینچ  ار  امـش  لاوئـس  ناوت  یم  لامتحا  ود  ره  قبطرب  میدرک . یمن  باختنا  مالـسا  نید  میدرک  یم  یگدنز  يدوهی  ای  یحیـسم 
. تسین ناسنا  رایتخا  بلـس  يانعم  هب  ریثأت  نیا  یلو  میراد  لوبق  دارفا  تاداقتعا  رب  ار  هعماج  طیحم و  ریثأت  يدیدرت  کش و  چیه  نودب  هک 

روط هب  ار  دوـخ  نید  مدرم  تیرثـکا  هک  نیا  اـما  تسا  راـیتخا  هدارا و  بحاـص  شا  ینوـنک  تاـیح  یگدـنز و  رد  ناـسنا  تروـص  ره  رد 
مدرم همه  هک  تفگ  ناوت  یمن  تسا و  ریذـپان  بانتجا  یعیبط و  ًالماک  يرما  دـنراد  یم  تفایرد  یعامتجا  طـیحم  هداوناـخ و  زا  يدـیلقت 

دنزادرپب و يرکف  بتاکم  دیاقع و  مامت  فرژ  قیمع و  هسیاقم  هب  سپـس  دنیامن و  دیدرت  شیوخ  ناکاین  ابآ و  دیاقع  رد  دیاب  ءادـتبا  دـیاب 
زیچ کی  هب  ناـیمدآ  طـقف  دوشب و  لـیطعت  دـیاب  اـیند  ياـهراک  ماـمت  اریز  بولطم  هن  تسا و  یندـش  هن  يزیچ  نینچ  دـنریذپب ، ار  قح  هار 

نوناک هداوناخ و  دننام  يداع  يراجم  قیرط  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  لوقعم  هار  ریذـپان . نایاپ  یـسررب  دـقن و  قیقحت و  مه  نآ  دـنزادرپب و 
دـشر و ار  دوخ  ینید  ياه  یهاگآ  ناکمادـح  رد  دـشوکب  هراومه  اما  دروآ ، نامیا  دوش و  انـشآ  نید  اب  عاـمتجا  رد  ینید  يرکف و  ياـه 
زا یتبحـص  چیه  هک  دنک  یگدنز  يا  هعماج  رد  ناسنا  رگا  لاح  دزرون . بصعت  لئاسم  يوس  کی  هب  تبـسن  هنالهاج  دـشخب و  یگدـنلاب 

رصع رضاح و  نامز  رد  هچ  تیلهاج و  رصع  هتشذگرد و  هچ  تسا -  هدوب  حرطم  هشیمه  رـشب  يارب  لاوئـس  نیا  یلو  دشابن  لوسر  ادخ و 
دهد خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دهاوخب  يدرف  نینچ  رگا  و  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  مور و  یم  اجک  هب  ما و  هدمآ  اجک  زا  متسیک ،  نم  هک  نردم - 
نید هعماج  رد  هچ  دنادب  نید  زا  زاین  یب  ار  دوخ  دناوت  یمن  يدرف  چیه  نیاربانب  دوش ،  یم  حرطم  داعم  أدبم و  تخانش  ثحب  هاوخان  هاوخ 

هب دوشن  دقتعم  یحیحص  يژولوئدیا  ینیب و  ناهج  هب  دشیدناین و  نید  هرابرد  یـسک  رگا  اریز  ینید  ریغ  هعماج  رد  هچ  دنک و  یگدنز  راد 
ناسنا ( 1 اریز : تسا  حیحـص  يژولوئدـیا  ینیب و  ناـهج  نتـشاد  نتـسیز ،  ناـسنا  طرـش  نخـس ، رگید  هب  دیـسر  دـهاوخن  یناـسنا  لاـمک 

لقع یلمع  ماکحا  ( 3 دوش . یم  لصاح  لقع  مکح  زا  هتساوخرب  يرایتخا  ياهراتفر  هیاس  رد  ناسنا  لامک  ( 2 تسا . وج  لامک  يدوجوم 
دوجو أدـبم  تخانـش  ینعی  تسا  ینیب  ناهج  هناگ  هس  لوصا  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دریگ  یم  لکـش  صاـخ  يرظن  ياـه  تخانـش  وترپ  رد 
شیوخ یناسنا  لامک  بلاط  ًاترطف  ناسنا  توبن .)  ) شخب تداعـس  همانرب  نتفای  يارب  هدش  نیمـضت  هار  داعم )  ) یگدنز ماجنارـس  دیحوت ) )
فدـه هب  ار  وا  ییاهراک  هچ  دـنادب  هک  نیا  يارب  اما  دـسرب  شدوخ  یقیقح  لامک  هب  ییاهراک  نداد  ماجنا  هلیـسو  هب  دـهاوخ  یم  تسا و 

زاغآ شدوخ و  دوجو  تقیقح  زا  یهاگآ  ورگ  رد  نآ  تخانش  دسانشب و  ار  شیوخ  ییاهن  لامک  تسخن  دیاب  دنک  یم  کیدزن  شبولطم 
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هار دـناوتب  ات  دـهد  صیخـشت  ار  شلامک  نوگانوگ  بتارم  فلتخم و  لاـمعا  ناـیم  یفنم  اـی  تبثم  هطبار  دـیاب  سپـس  تسا . نآ  ماـجنا  و 
ماـظن دـناوت  یمن  درواـین  تسد  هب  ار  ینیب )  ناـهج  لوصا   ) يرظن ياـه  تخانـش  نیا  اـت  دـبایب  شیوخ  یناـسنا  لـماکت  يارب  ار  یحیحص 

يژولوئدـیا ینیب و  ناهج  لماش  هک  قح  نید  تخانـش  يارب  شالت  دـنک  یگدـنز  هک  يا  هعماج  ره  رد  سپ   . دریذـپب ار  حیحـص  يراـتفر 
دـنوادخ و يوس  هب  شیارگ  لاح ،  هیع  رد  ( 1 .) دوب دهاوخن  رّسیم  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  نآ  نودب  دراد و  ترورـض  دشاب  یم  حیحص 

ناشن ار  نید  هب  شیارگ  زین  نآ و  هب  رواب  دنوادخ و  دوجو  ترورض  زین  ترطف  نورد و  هار  دراد و  دوجو  ناسنا  ترطف  قمع  رد  شتسرپ 
حابصم  - 1 اه :  تشون  یپ  دوش . یم  لاسرا  ناتیارب  لقتـسم  تروص  هب  نآ  ياهدرکراک  هب  هجوت  اـب  نید  ترورـض  ناـیاپ  رد  دـهد . یم 

يدلج ص 30. هس  لماک  هرود  دیاقع  شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ،

حیحص نید  هاگتساخدروم  رد  سرت  لهج و  ءهیرظن  ایآ  تسیچ ؟  حیحص  ءهیرظن  دوش ؟ یم  دقن  هنوگچو  تسیچ  نید  هاگتساخ  دروم  رد  دیورف  رظن 
؟ ارچ تسا ؟ 

شسرپ

هاگتساخدروم رد  سرت  لهج و  ءهیرظن  ایآ  تسیچ ؟  حیحـص  ءهیرظن  دوش ؟ یم  دقن  هنوگچو  تسیچ  نید  هاگتـساخ  دروم  رد  دیورف  رظن 
؟ ارچ تسا ؟  حیحص  نید 

خساپ

رب ینبم  بهذم  نیوکت  تلع  تسا  دقتعم  دناد و  ناسنا  یسنج  لیم  ار  رشب  یقالخا  یناور و  یعامتجا و  ياه  هدیدپ  شیادیپ  هشیر  دیورف 
يهنامـصخ ياهورین  ربارب  رد  ناسنا  سرت  دوخ ;2  يزیرغ  ياه  کیرحت  ربارب  رد  ناـسنا  بارطـضا  شیوشت و   1 تساریز :  يهدـیدپ  ود 

دیاب يو  ءهیرظن  دـقن  رد  دراد . سرت  ءهیـضرف  هب  تهابـش  یتاهج  زا  هنیمز ,  نیا  رد  وا  ءهیـضرف  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا   3 تعیبط ; 
هزیگنا اب  ار  بهذم  ینیرفآ  تردق  نانیمطا و  یشخب و  مارآ  رثا  هدرکن و  هماقادوخ  ءهیـضرف  يارب  يا  هدننک  عناق  لیلد  چیه  دیورف  تفگ : 

زئارغ هب  اهنت  هک  یناـسک  تسا .  یمدآ  شوهو  لـقع  كرد و  مهـس  نتفرگ  هدـیدان  دـیورف , تاهابتـشا  زا  تسا .  هدرک  هابتـشا  شیادـیپء 
ییاذـغداوم و هب  زاین  تسا ,  ناـسنا  ياـهزاین  زا  یـسنج  زاـین  رگا  دـنا . هتخانـش  ار  وا  دوجو  زا  یمین  اـهنت  تقیقح  رد  دـنرگن , یم  ناـسنا 

یـسنج لیم  راچ  رد  هک  اـهزاین  ءهمه  تسناد !؟  لیـصا  طـقف  ار  یکی  ناوت  یم  هنوگچ  دـشاب . یم  لیـصا  ياـهزاین  زا  زین  هریغ  نکـسم و 
یم ج 1 ص 89 ـ شیوخ ,  خیرات  رد  ـ  تنارود لیو  تسا .  لهج  ءهیضرف  نید ,  هاگتـساخ  دروم  رد  تایرظن  زا  یکی  دوش . یمن  دودحم 

هدوب یلماوعزا  دنک , كرد  ار  اه  نآ  تلع  دناوت  یمن  ناسنا  ای  دوش  یم  داجیا  فداصت  بسحرب  هک  یثداوح  زا  یتفگـش  ساسحا  دیوگ :
ار اه  نیا  دنتخانش , یمن  ار  ثداوح  یلـصا  للع  نوچ  هیلوا  ياهرـشب  دیوگ : یم  تنک  تسوگا  تسا .  هدش  ببـس  ار  ینید  تاداقتعا  هک 

نیا در  رد  هر )   ) يرهطم داتـسا  ص 171 ) ترطف ,  يرهطم ، یضترم  داتسا  . ) دنداد یم  تبـسن  نایادخو  یبیغ  تادوجوم  هلـسلس  کی  هب 
ـ  ناربمغیپ هلأسم  زا  هتشذگ  يراثآ ـ  هناتخبشوخ  هک  شیپ  لاس  رازه  دنچ  ءهتشذگ  رشب  نامه  ایآ  دیسرپ : دیاب  اه  نیا  زا  دیوگ : یم  هیرظن 

رایـسب حطـس  رد  اـه  نآ  زا  یـضعب  هدـمآ و  تسد  هب  رظن  رکف و  یتح  تعنـص و  نف و  ملع و  رد  شیپ  لاـس  رازه  دـنچ  زا  يو ,  زا  نونکا 
ییاهرکف يواحو  هدـمآ  تسد  هب  هریغ  نیچ و  زا  هک  ییاـه  باـتک  نیرت  میدـق  تسین و  تسد  رد  نونکا  زین  يرایـسب  رثا  تسا و  ییـالاب 

هک دوبن  رادقم  نآ  شرکف  هتشذگ ,  رشب  نامه  ایآ  تسا ـ ...  يزورما  رشب  تریح  بابسا  هک  تسا  دنلب  قیقد و  يردق  هب  هک  تسا  یفسلف 
کی تسناوت  یم  , دراد یتلع  تفگ  یم  درک و  یم  رکف  ثداوح  ءهرابرد  دییوگ  یم  امش  هک  نیمه  دشاب ؟ هدناشک  ادخ  بهذم و  هب  ار  وا 

. دتـسیا یمن  لّوا  مدق  نامه  رگید  دـسرب . اج  نآ  هب  رـشب  رکف  هک  تسا  يا  هداس  مدـق  نیا  تسیچ ؟  تلع  نآ  هک  دورب  رت  فرط  نآ  مدـق 
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غارس دور  یم  دعب  دنادرگ , یم  ار  نآ  هک  تسه  يزیچ  ناراب  نیا  دیوگ  یم  دتـسیا ; یمن  ادخ , هّللا و  تشاذگ  ار  شمـسا  هک  ردق  نیمه 
ناسناایآ دـیوگ : یم  رگید  ياج  رد  ص 178 . ترطف ,   .) تسا ناـسنا  ییادـتبا  راـکفاءزج  نیا  تسا ؟  هنوگچ  شدوخ  زیچ  نآ  زیچ ; نآ 

 , يا هتـسه  کی  دـید  یم  هک  یتقو  تشاک ؟  یمن  تخرد  ییادـتبا  ناسنا  دـندید ؟ یمن  ملاعرد  ار  زیگنا  تریح  مظن  نیمه  ییادـتبا  ياه 
هویم اه و  هفوکـش  اه و  لگ  اه و  گرب  همه  نیا  دعب  دیآ و  یمرد  یتخرد  تروص  هب  دعب  دور , یم  نیمز  ریز  يا  هداس  یلیخ  ءیـش  کی 

: ًایناث دوش . ادـیپ  وا  يارب  ادـخرکف  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  ییادـتبا  رـشب  يارب  تخیگنا ...؟  یمن  رب  ار  شبجعتاه  نیا  دـهد , یم  اه 
هدوب یفاک  هک  هتشاد  دوجو  رکفتم  یلیخ  ياهرشب  خیرات ,  لبق  ام  ءهرود  دنیوگ  یماه  نیا  هک  ییاه  هرود  نامه  رد  دهد  یم  ناشن  خیرات 
هدید تسیلایرتام  ناسانش  هعماج  ياه  هتشون  زا  يرایسب  رد  سرت  ءهیـضرف  اما  ص 182 . ترطف ,  . ) دنهدب رـشب  هب  ار  رکذت  اه  نامه  تسا 

یم ار  ییاه  هدیدپ  ناسنا  دـیوگ : یم  لسار  دـنناد . یم  یعیبط  لماوع  ای  گرم  زا  سرت  ار  بهذـم  شیادـیپ  ءهمـشچرس  اه  نآ  دوش . یم 
. دنک لدبم  شمارآ  هب  یتروص  کی  هب  ار  شیوخ  نورد  ینارگن  بارطـضا و  تشاد  جایتحا  اه  نیا  زا  سرترطاخ  هب  دیـسرت و  یم  دید و 

بسک ار  شمارآ  نیا  دش , شیارب  یبسانم  لح  هار  کی  ندرک  ادیپ  هب  رجنمدعب  هک  اه  هدیدپ  یعقاو  تخانـش  اب  ملع و  اب  تسناوت  یمن  وا 
اب ًالثم  درک , یم  داجیا  شدوخ  يارب  ینک  شوخ  لد  کی  دمآ  یم  درب و  یم  هانپ  نّکسم  هب  یعقاو ,  جالع  ياج  هب  دمآ  یم  ریزگان  ; دنک

یلیلد هنوگ  چیه  هیـضرف  نیا  ناراذگ  هیاپ  اما  ص 176 . ترطف ,  درک (. یم  لح  دوخ  يارب  ار  یگدـنز  تامیالمان  ردـق , اضق و  هب  داقتعا 
تسا رثا  اه  نیا  ایآ  اما   , میراد لوبق  ار  بهذم  یشخب  مارآ  رثا  ام  دنا . هتفرن  رتارف  اعدا  حرش  زا  دنا و  هدرکن  هئارا  ار  دوخ  ءهیرظن  تابثا  رب 

اب مهوم  ياه  سرت  تسا ,  تافارخ  ءهدـهع  رب  اه  نآ  رد  یلـصا  شقن  هک  یگتخاس  بهاذـم  نایم  رد  مینک  یمن  راکنا  ام  هتبلا  هزیگنا ;  ای 
لهج و رگا  یفرط  زا  درک . هدافتسا  بهاذمء  همه  شیادیپ  يارب  یلک  نوناق  کی  اه  نآ  زا  دیابناما  تسا ,  هتخیمآ  الماک , یبهذم  لیاسم 

نآ زا  يرثا  عاجـش  ملاع و  راشقا  رد  دشاب و  هتـشاد  عویـش  وسرت  لهاج و  دارفا  رد  بهذم  نیددیاب و  دـشاب , بهذـم  شیادـیپ  أشنم  سرت 
نآ نید  شیادیپ  رد  حیحص  ءهیرظن  دنک . یم  تباث  ار  نآ  فالخ  ناروشحلس  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  لاح  حرـش  هک  یلاح  رد  دشابن ,
وا ناور  حور و  حور  تسا و  يدُعب  راهچ  مسج  رظن  زا  ناسنا  دـندقتعم  ناققحم  زا  یعمج  دراد . ناسنا  ترطف  رد  هشیر  بهذـم  هک  تسا 
یم میاتنووک  یبهذم ;  سح  یکین ; 4  سح  ییابیز ; 3  سح  ییوج ; 2  تقیقح  ای  یتسار  سح   1 زا : دنترابع  هک  دراد  دُعب  راهچ  زین 
وحم يارب  هک  یـشالت  مامت  اب  تسا و  یبهذم   ّ سح تلاصا  رب  لیلد  رـشب  خـیرات  لوط  رد  بهذـم  ندوب  ینادواج  یناگمه و  ( 3 : .) دیوگ

یبهذـمدض تاغیلبت  شا  هنومن  تسا ;  هدـشن  نک  هشیر  يرـشب  عماوج  قاـمعا  زا  بهذـم  زگره  هتفرگ  تروص  یبهذـم  راـثآ  بهذـم و 
نیا دیجم  نآرق  دشن . وحم  روشک  نآ  رد  بهذم  زگره  اما  تشاد ,  همادا  لاس  تصش  لوط  رد  هک  تسا  قباس  يوروش  تسینومک  بزح 
رـشب يارب  نید  نیاربانب  ( 6 : .) دیامرف یم  یلع 7 ( 5 : .) دیامرف یم  مرکا 6 لوسر  یتـیاور  رد  ( 4 : .) دیامرف یم  دـنک و  یم  دـییأت  ار  هیرظن 

هب ییوگخـساپ  ناربمایپ  تثعب  درادـن . ملعت  میلعت و  هب  زاین  نآ  نتفریذـپ  يارب  ودریذـپ  یم  ار  نآ  هرطفلاب  ناسنا  لقع  ینعی  تسا ;  يرطف 
, دوب دهاوخ  هدوب و  نآ  يوجتسج  رد  دوخ  تشرس  بَسَح  هب  رشب  هک  هچ  نآ  عقاو  رد  دراد و  دوجو  رـشب  تشرـس  رد  هک  تسا  ییاضاقت 
 , يزاریش مراکم  یقروا 2. پـ  . ) صیخلت اـب   236 ص 224 ـ ترطف ,  يرهطم ,  داتـسا  یقروا 1. پـ . ) دـنا هتـشاد  هضرع  وا  رب  ار  نآ  ناربمایپ 

مراهچ دُعب  ای  یبهذـم  سح  زا  لقن  هب  ص 274  نامه ,  يزاریـش ,  مراکم  یقروا 3. پـ  . ) صیخلت اـب  ص 235  بهذم ,  شیادـیپ  ءهزیگنا 
هبطخ 1 هغالبلا ,  جهن  یقروا 6. پـ  ) ج 16 ص 429 هنومن ,  ریسفت  یقروا 5. پـ  ) هیآ 30  30  ) مور یقروا 4. پـ  . ) یناسنا حور 

؟ میشاب مالسا  نید و  هب  دقتعم  دیاب  ًالصا  ارچ 

شسرپ

؟ میشاب مالسا  نید و  هب  دقتعم  دیاب  ًالصا  ارچ 
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خساپ

نیا خساپ  دتفایم ، یقافتا  هچ  دوشیم و  هچ  میـشاب ، هتـشادن  نید  رگا  میـشاب و  دـقتعم  نید  هب  دراد  یموزل  هچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا 
ار ادخ  نید  دیاب  مینازیرگ ، یتخبدب  تواقـش و  زا  دنمهقالع و  شیوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  میراد و  تسود  ار  دوخ  نوچ  هک : تسا 

تداعس نیمأت  تهج  رد  ینید  تارّرقم  نیناوق و  اهروتسد و  ماکحا و  اریز  میشاب ، دنبیاپ  ینید  ماکحا  هب  میـشاب و  نآ  هب  دقتعم  میریذپب و 
هب نآرق  نیا  : " دیامرفیم نآرق  تسا . یتخبدـب  بالجنم  رد  طوقـس  اب  يواسم  یهلا ، نید  میقتـسم  هداج  رد  ندرکن  تکرح  تسا . ناسنا 

شاداپ اهنآ  يارب  هک  دهدیم  تراشب  دنهدیم ، ماجنا  حلاص  لامعا  هک  ینانمؤم  هب  و  دنکیم . تیاده  تسا  اههار  نیرتراوتسا  هک  یهار 
يزیچ يوس  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیاهدروآ ؟ نامیا  هک  یناسک  يا  دومرف : زین  ( 1" .) تسا یگرزب 

یتخبشوخ بلاط  مه  ناسنا  دهدیم و  ناشن  ناسنا  هب  ار  یتخبـشوخ  ياههار  نید  نوچ  سپ  ( 2" .) دشخبیم تایح  ار  امش  هک  دنناوخیم 
هابتـشا اطخ و  راچد  عقاوم  يرایـسب  رد  اما  تسا ، یتخبـشوخ  تداعـس و  ناـهاوخ  یناـسنا  ره  رگید : تراـبع  هب  دریذـپیم . ار  نید  تسا ،

رد رـشب  فلتخم  ياههاگدـید  درادـن . یهاگآ  دوشیم ، وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  ناسنا و  تاجن  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  همه  هب  دوشیم و 
ناطیش و بیرف  ریسم  نیا  رد  تسا . يرـشب  شناد  مهف و  ییاسران  ياههناشن  زا  یکی  یگنهرف و ... يداصتقا ، یگداوناخ ، یقالخا ، لیاسم 
هک وا  دوشیم . دـقتعم  ادـخ  هب  ناسنا  ترطف ، لقع و  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  دوزفا . دـیاب  زین  نداد  قوس  ههاریب  هب  ار  ناسنا  هراـما و  سفن 

تسیچ وا  یتخبشوخ  هار  دنادیم  هدیرفآ و  ار  ناسنا  اریز  دنادیم ، ار  یتخبشوخ  تداعـس و  هار  تسا و  ناسنا  دوجو  رارـسا  مامت  هب  ِملاع 
، ترخآ ایند و  رد  ناسنا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  يارب  سپ  درادیم ، زاب  تداعـس  هار  زا  هدرک ، هارمگ  هسوسو و  ار  ناسنا  ییاـهزیچ  هچ  و 
، حیحـص ياهرواب  تاداقتعا و  یگدـنز و  هماـنرب  تسا . هدومن  غـالبا  ناربماـیپ  قیرط  زا  هدرک و  میظنتار  ياهماـنرب  هداد و  ناـشن  ار  یهار 

نید هک  تسا  نیا  شتلع  میریذپب ، دیاب  ار  مالـسا  یهلا ، نایدا  نیب  ارچ  هک  نیا  اما  دراد . زاین  نآ  هب  ناسنا  سپ  دشابیمن ، نید  زج  يزیچ 
دننام ایبنا  تامیلعت  رد  رشب  دناهدمآ و  ناسنا  تیاده  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناربمایپ  هک : نیا  حیضوت  تسا . نایدا  نیرتلماک  مالـسا ،

یناسنا هعماج  دادعتـسا  بسح  رب  ًاجیردـت و  ار  نید  ور  نیا  زا  دـنرب ، الاب  سالک  نیرخآ  ات  لّوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآشناد  کی 
لماک و تروص  هب  نید  هلحرم  نیا  رد  درک . ادیپ  ار  لماک  نید  تفایرد  دادعتـسا  هک  دیـسر  ياهبترم  هب  رـشب  هک  نآ  ات  دـناهدومن ، هضرع 
زا دندیدرگ  فّلکم  مدرم  همه  دش ، هضرع  لماک  تروص  هب  نوچ  دش . هضرع  (ص ) دمحم ترضح  طسوت  ترخآ  ایند و  تداعـس  ِعماج 

هیآ 9. ( 17  ) ارسا . 2 هیآ 24 . ( 8  ) لافنا . 1 اهتشون : یپ  دننک . يوریپ  مالسا  نید 

؟ دنرادن شیارگ  بهذم  ای  ادخ  هب  یهورگ  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن شیارگ  بهذم  ای  ادخ  هب  یهورگ  ارچ 

خساپ

يزیرگ ینید  للع  یـسررب  دیآیم ، هچ  نآ  مینک : یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دشاب  دناوتیم  یلماوع  لولعم  بهذـم ، هب  یخرب  شیارگ  مدـع 
ییاسران أ )  دراد . دوجو  شیب  مک و  ام  هعماج  هلمج  زا  رگید و  عماوج  رد  لماوع  نیا  هک  دشابیم  سناسنر  دهع  زا  سپ  برغ  ناهج  رد 

میهافم هلسلس  کی  داتفا ، اهشیشک  تسد  هب  یسانشادخ  هلئسم  هک  یطسو  نورق  رد  نید  زا  تسردان  غیلبت  ادخ و  دروم  رد  ینید  میهافم 
بهذـم نید و  زا  ار  ناشیا  هکلب  درکیمن ، دـعاقتم  ار  رکفنـشور  دارفا  دادیمن و  قفو  تقیقح  اب  هک  دـمآ  دوجو  هب  ادـخ  هرابرد  ییاسران 
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زا اـسیلک  یبهذـم  ذوـفن  ریثاـت  تحت  دارفا  درک . یفرعم  رـشب  بلاـق  رد  ار  ادـخ  داد و  یناـسنا  ریوـصت  ادـخ  هـب  اـسیلک  ًـالثم  درکیم ، رود 
یلقع یملع و  نیزاوم  اـب  بلطم  نیا  هک  دـنتفایرد  یملع  دـشر  زا  سپ  دـندرک و  یقلت  يداـم  یناـسنا و  ياـهبلاق  اـب  ار  ادـخ  یکدوـک ،

یلوقعم میهافم  تعیبط ، ياروام  هب  طوبرم  لئاسم  دننک  رکف  هک  دنرادن  يداقن  تردق  ردق  نآ  مدرم  هدوت  رگید  فرط  زا  تسین . راگزاس 
! دندرک راکنا  ساسا  زا  ار  بلطم  تسین ، ناوخمه  یملع  ياهسایقم  اب  ییاسیلک  میهافم  دندید  نوچ  دشاب . هدرک  هابتـشا  اسیلک  هتـشاد و 

باذع چیه  صخش  هک  نآ  اب  دراد و  رارق  ماهوا  یضعب  ریثات  تحت  هشیمه  یناسنا  رکف  : " دسیونیم هراب  نیا  رد  گربدنل " راکـُسا  رتلاو  "

لافطا بلغا  یحیسم  ياههداوناخ  رد  تسین . دازآ  ًالماک  تسرد  هار  رایتخا  باختنا و  رد  وا  رکف  زاب  دشاب ، هتـشادن  مه  یمـسج  یحور و 
هک یماگنه  دارفا  نیا  تسا . هدش  هدیرفآ  ادـخ  لکـش  هب  رـشب  هک  نیا  لثم  دـنروآیم ، نامیا  ناسنا  هیبش  ییادـخ  دوجو  هب  رمع  لیاوا  رد 

دناوتیمن ادخ  زا  تیعـضو  هنوگ  ناسنا  موهفم  نیا  دنزرویم ، لاغتـشا  یملع  لئاسم  نیرمت  نتفرگارف و  هب  دنوشیم و  یملع  طیحم  دراو 
یلک هب  زین  ادخ  موهفم  دوریم ، نیب  زا  شزاس  هنوگ  ره  دیما  هک  یتدم  زا  دعب  هجیتن  رد  دیایب و  رد  روج  یملع  میهافم  یقطنم و  لیالد  اب 
شیب مک و  دوش و  یم  هدـهاشم  یبهذـم  ینید و  تاـمیلعت  یخرب  رد  هک  يزیچ  هنافـساتم  ( 1.") دوشیم جراخ  رکف  هنحـص  زا  كورتم و 

. دوشیم دراو  ناکدوک  نهذ  هب  ادـخ  ناونع  مان و  اب  یـصاخ  تاصخـشم  اـی  یموهفم  یکدوک  ماـیا  رد  هک  تسا  نیا  تسه  مه  اـم  ناـیم 
ریغ ای  دشاب  ادخ  ات  دشاب  دوجوم  دناوتیمن  تسین و  لوقعم  يزیچ  نینچ  دنیبیم  دنکیم ، ادیپ  یلقع  دشر  دوشیم ، گرزب  یتقو  كدوک 

دنکیم رکف  راکنا و  ار  بهذم  ادخ و  دوجو  یلک  روط  هب  دنک ، یبایزرا  یبایزاب و  ار  یکدوک  نارود  داقتعا  هک  نیا  نودـب  سپـس  ادـخ ،
يادخ هن  تسا ، هدرک  راکنا  ار  دوخ  ینهذ  يادخ  هک  یلاح  رد  دـناهتفگ ، نخـس  نآزا  ناربمایپ  هک  تسا  نامه  هدرک ، راکنا  هک  ییادـخ 

نآ و  تسا ، رتمـهم  لّوا  شخب  زا  هـک  تـشاد  ییادـخ  دـض  هـب  مدرم  نداد  قوـس  رد  یمهم  شقن  زین  رگید  رظن  زا  اـسیلک  ب ) ار . یعقاو 
اـسیلک دوب . تمـسق  ود  نیا  رد  هدیقع  يدازآ  هنوگ  ره  بلـس  رابجا و  تروص  هب  اسیلک  یلمع  یبهذم و  صاخ  تایرظن  دـیاقع و  لیمحت 
ینانوی ریغ  ینانوی و  یفـسلف  ياههشیر  ًابلاغ  هک   ) ار ناسنا  ناهج و  هب  طوبرم  یملع  لوصا  هلـسلس  کی  یبهذـم ، صاخ  دـیاقع  رب  نوزفا 

ار نآ  اب  تفلاخم  داد و  رارق  یبهذم  دیاقع  لوصا  فیدر  رد  دوب ) هتفرگ  رارق  یحیـسم  گرزب  نادنمـشیدنا  لوبق  دروم  ًاجیردت  تشاد و 
زیرگ ثعاب  هک  دـندش  بکترم  گرزب  ياطخ  ود  اسیلک  ناملاع  درکیم . هزرابم  دـیاقع  نآ  نافلاخم  اب  تدـش  هب  هکلب  درمـشیمن ، زیاج 

فیدر رد  ار  یحیسم  مالک  ياملع  نیشیپ و  هفسالف  زا  ثوروم  يرشب  تادقتعم  يا  هراپ  اسیلک  هک  نیا  یکی  دش : بهذم  نید و  زا  مدرم 
هعماج زا  تسا  دـترم  دـشیم  تباث  ار  سک  ره  هک : نیا  رگید  تسنادیم . دادـترا  بجومار  اهنآ  اب  تفلاـخم  داد و  رارق  یبهذـم  لوصا 

رب دنتـشادن  تأرج  ناـققحم  نادنمـشناد و  دوـب . دارفا  دـیاقع  يوجتـسج  رد  نشخ  یـسیلپ  میژر  یعوناـب  هـکلب  درکیمن ، درط  تیحیـسم 
رب دـیدش  راـشف  دیـشیدنایم . اـسیلک  هک  دنـشیدنیب  ناـنچ  نآ  دـندوب  روبجم  ینعی  دنـشیدنیب ، دـنادیم  ملع  ار  نآ  اـسیلک  هچ  نآ  فـالخ 

رایسب ياهشنکاو  دوب ) لومعم  ایناپسا  ناتسهل و  لاغترپ ، دنله ، ناملآ ، ناتسلگنا ، هسنارف ، ياهروشک  رد  ات 19  نرق 12  زا  هک   ) اههشیدنا
زا مکاحم  نیا  مان  هک  دروآ  دوجو  هب  دیاقع  شیتفت  ای  نویـسیزیگنا "  " مان هب  یمکاحم  اسیلک  درک . داجیا  بهذـم  نید و  هب  تبـسن  يدـب 
هب اپورا  رد  دشاب ، تبحم  روآمایپ  تیاده و  لیلد  تسیابیم  هک  یبهذم  درکیم . تیاکح  وب ، هدش  هتـشاذگ  اهنآ  هدهع  هب  هک  ياهفیظو 

شنکاو هک  تسا  یهیدب  دوبن . دادبتـسا  قانتخا و  تنوشخ ، زج  يزیچ  بهذم ، ادـخ و  نید و  زا  سک  ره  ریوصت  دـمآ و  رد  تروص  نیا 
ای دادبتسا  یسایس  طیارـش  دراوم ، یخرب  رد  ج ) ( 2 .) دشاب دناوتیمن  ادـخ  یفن  ساسازا و  بهذـم  یفن  زج  یـشور  نینچ  لباقم  رد  مدرم 

ناواکناور ناسانـش و  هعماـج  زا  یخرب  د )  ( 3 .) دـنکیم باجیا  ار  ادـخ  نید و  دوجو  راکنا  یتکلمم ، تالیکـشت  ای  یعاـمتجا و  تیفیک 
ینید نادنمشیدنا  یلو  تسا ، سرت  لهج و  یـسانشادخ ، هدیقع  بهذم و  شیادیپ  همـشچرس  هک  دندرکیم  روصت  یقرـش  یبرغ و  يدام 

میهافم یناوخ  زاب  یمالـسا و  میهافم  حیحـص  نییبت  اـب  زورما  ( 4 .) دناهتخادرپ نآ  خـساپ  هب  هدرک و  یـسررب  دـقن و  ار  اههیـضرف  نیا  مامت 
طوبرم ًابلاغ  دش ، نایب  هک  یلماوع  تسا . شیازفا  هب  ور  بهذم  نید و  هب  ناهج  مدرم  شیارگ  زور  هب  زور  ینید ، ناشیدـناون  طسوت  ینید 

. دـنراد شقن  يزیرگ  نید  رد  دنتـسه ) يدرف  ًابلاغ  هک  يرگید  لماوع  دوب . یـسایس  یعاـمتجا و  لـماوع  یتخانـش و  یتفرعم و  لـماوع  هب 
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: تشون یپ  دنتسه . راذگریثأت  تهج  نیا  رد  نارگید  ياهدروخرب  هداوناخ و  طیحم  يداصتقا ، یقالخا ، یحور ، تالکـشم  نوچ  یلماوع 
ص ج 1 ، يرهطم ، داتسا  راثآ  هعومجم  ك ، ر .   - 2 ص 480 . ج 1 ، يرهطم ، داتسا  راثآ  هعومجم  زا  لقن  هب  ص 51 ، دوجو ، تابثا   - 1

 - ص 45 ج 2 ، نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم   - 4 ص 480 . ج 1 ، راثآ ، هعومجم  زا  لقن  هب  ص 51 ، ادخ ، دوجو  تابثا   - 3 . 481  - 491
.51

؟ تسیچ نآ  دقن  ادخ و  هب  داقتعا  اشنم  يهرابرد  تنک  تسوگآ  هیرظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ادخ و  هب  داقتعا  اشنم  يهرابرد  تنک  تسوگآ  هیرظن 

خساپ

زا هک  یلاح  رد  داد و  قوس  اوزنا  لحم  هب  ار  وا  درک و  لصفنم  دوخ  لغش  زا  ار  تانئاک  تعیبط و  ردپ  ملع ، : » تسا دقتعم  تنک  تسوگآ 
ناهج رد  ياهثداح  ره  ًالبق  هک  تسا  نیا  شدوصقم  دومن ». تیاده  شتمظع  دـح  رـس  ات  ار  وا  درک ، یناد  ردـق  راهظا  وا  تقوم  تامدـخ 

اجک زا  بت  تسا ؟ هدرک  بت  ارچ  هک  دمآیم  دوجو  هب  شسرپ  نیا  درکیم و  بت  یسک  ًالثم  دشیم . لیلعت  ادخ  هب  دانتسا  اب  دشیم ، ادیپ 
هکنیا تسادـخ و  تاـنئاک  خرچ  ةدـننادرگ  هک  دوبن  نیا  هلمج  نیا  زا  یمومع  موهفم  هدروآ . ار  بت  ادـخ  هک  دوب  نیا  باوـج  دـش ؟ ادـیپ 
دوجوم دـننام  ادـخ  هک  دوب  نیا  هلمج  نیا  موهفم  هکلب  تسا ، ناـهج  یلک  یلـصا و  ةدـننادرگ  دـنوادخ  ینعی  دروآ  ار  بت  ادـخ  مییوگیم 

ار نآ  تلع  دمآ  ملع  دعب  دیرفآ . دنیرفایب و  بت  همدقم  نودب  تفرگ  میمـصت  هبترم  کی  دنکیم ، وداج  هک  يرگوداج  دـننام  يزومرم و 
. درک ینیـشن  بقع  مدق  کی  ادخ  اجنیا  رد  تسا . هدش  بت  بجوم  برکیم  عون  نالف  هکلب  تسا  هدرواین  ادخ  ار  بت  دندید  درک ، فشک 
هک درک  فشک  مه  ار  برکیم  تلع  ملع ، دروآ ؟ یک  ار  برکیم  مینکیم . لقتنم  برکیم  هب  ار  ثحب  دیوگب  دوب  روبجم  سانـشادخ  دعب 

بقع نینچمه  و  دشیم . ثحب  تلع  نآ  تلع  زا  زاب  تفر . رتبقع  یمدـق  ادـخ  اجنآ  رد  زاب  دـیآیم . دوجو  هب  برکیم  یطیارـش  هچ  رد 
نآ دـش و  فشک  اههدـیدپ  زا  يرایـسب  تلع  درک و  ادـیپ  ّتیموـمع  تفاـی و  هعـسوت  ملع  هرخـالاب  هک  اـجنآ  اـت  تفاـی  همادا  ادـخ  ینیـشن 

هشیمه يارب  رشب  هک  دوب  اجنیا  دراد . هدش  هتخانش  ياهتلع  عون  زا  یتلع  هک  دش  لصاح  نیقی  دنام ، لوهجم  اهنآ  تلع  هک  مه  ییاههدیدپ 
نآ تحـص  رب  یملع  لیلد  چیه  الوا  تفگ :  دیاب  درکیور  نیا  دقن  رد  دوب . هدنامن  یقاب  شیارب  یتسپ  ییاج و  اریز  تساوخ  ار  ادخ  رذـع 

ـی و مز دا جـ ـتـقـ عا دنتسه  هاگآاه  هدیدپ  للع  زا  نارگید  زا  شیب  هک  گرزب  نادنمشناد  زا  يرایـسب  رـصع  نیمه  رد  اینا  ثـ درادن .  دوجو 
دوجوب داقتعا  هک  تسین  نانچ  سپ  لراک 000 سیسکلا  نسیروم -  یسرک  نیاتشنیا -  دننام  دنراد  هتـشاد و  میکح  يادخ  دوجوب  ینیق  یـ

هب هجوت  بجوم  اه  هدـیدپ  زا  يا  هراپ  یعیبط  للع  نتخانـشن  ای  اهدادـیور  يا  هراپ  زا  سرت  رگا  اثلا  ثـ دـشاب .  لهج  سرت و  زا  یـشان  ادـخ 
ترهـش یبلط و  تذل  لث  یناور مـ ياه  هزیگنا  زا  يرایـسب  تسا  ناسنا  لهج  سرت و  هدییاز  ادخ  هک  دوب  دهاوخن  ینعم  نیدب  ددرگ  ادـخ 
ناونعب ار  ادـخ  یناسک  رگا  اعبار  دـنز .  یمن  اـهنآ  راـبتعا  هب  یناـیز  یلو  دوش  یم  یفـسلف  ینفو و  یملع  ياهـشالت  بجوم  و 000  یبلط 

لیلد ار  نآ  دیاب  تسا ,  هدش  هتـساک  ناشنامیا  زا  اهنآ  یعیبط  للع  فشک  اب  یتح  دـنا و  هتخانـش  هلعلا  لوهجم  ياه  هدـیدپ  هدـنروآدیدپ 
لاـعتم يادـخ  تیلع  هک  تسا  نیا  تقیقح  اریز  ادـخ ,  هب  داـقت  ـ عا يرا  ـتـبـ عا ـیـل بـر بـی  لد هن  تسناد  اـهنآ  ناـمیا  رکفو و  شنیب  فعض 
ياهتلع همه  ریثات  لوط  رد  و  ریگارف ,  تسا  یتیلع  هکلب  تسین  اهنآ  ضرعرد  یعیبط و  ياهتلع  ریثات  خنس  زا  ناهج  ياه  هدید  هب پـ تبـسن 

. درادن نآ  یفن  تابثا و  رد  يریثات  یعیبط  للع  نتخانشن  نتخانش و  و  يدامریغ ,  يدام و 
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؟ دش مدرم  يزیرگ  نید  ببس  هنوگچ  درکیم ، هئارا  اسیلک  هک  ادخ  یناسنا  ریوصت 

شسرپ

؟ دش مدرم  يزیرگ  نید  ببس  هنوگچ  درکیم ، هئارا  اسیلک  هک  ادخ  یناسنا  ریوصت 

خساپ

ار ادخ  یکدوک  زا  اسیلک  یبهذم  ذوفن  ریثأت  تحت  دارفا  دومن . یفّرعم  دارفا  هب  يرـشب  بلاق  رد  ار  ادخ  داد و  یناسنا  ریوصت  ادخ  هب  اسیلک 
حیحـص یلقع  یعقاو و  یملع و  نیزاوم  اب  بلطم  نیا  هک  دـنتفایرد  یملع  دـشر  زا  سپ  دـندرک و  یّقلت  يّدام  یناسنا و  ياهبلاق  نیمه  اـب 
ياروام هب  طوبرم  لئاسم  تسا  نکمم  دـننک  رکف  هک  درادـن  يداّقن  تردـق  رادـقم  نیا  ًاعبط  مدرم  ةدوت  رگید ، فرط  زا  تسین و  راگزاس 

بلطم دنکیمن ، قیبطت  یملع  ياهسایقم  اب  ییاسیلک  میهافم  دندید  نوچ  دشاب . هدرک  هابتشا  اسیلک  دشاب و  هتـشاد  یلوقعم  میهافم  تعیبط ،
هب فطعنم  یملع  تاعلاطم  رد  نادنمـشناد  یـضعب  هجوت  هکنیا  : » دـیوگیم نینچ  گربدـنل  راکـُسا  رتلاو  ياقآ  دـندرک . راکنا  ساسا  زا  ار 
ای يدادبتسا  یسایس  طیارش  ًابلاغ  هکنآ  تسخن  مینکیم : رکذ  ار  ّتلع  ود  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يدّدعتم  للع  دوشیمن ، ادخ  دوجو  كرد 

ماهوا یـضعب  ریثأت  تحت  هشیمه  یناسنا  رکف  هکنآ  مّود  دـنکیم ؛ باجیا  ار  عناص  دوجو  راکنا  یتکلمم ، تالیکـشت  ای  یعامتجا و  ّتیفیک 
دازآ ًالماک  تسرد  هار  رایتخا  باختنا و  رد  وا  رکف  زاـب  دـشاب ، هتـشادن  مه  یمـسج  یحور و  باذـع  چـیه  صخـش  هکنآ  اـب  دراد و  رارق 

ادخ لکـش  هب  رـشب  هکنیا  لثم  دنروآیم ؛ نامیا  ناسنا  هیبش  ییادـخ  دوجو  هب  رمع  لیاوا  رد  لافطا  بلغا  یحیـسم  ياههداوناخ  رد  تسین .
موهفم نیا  دنزرویم ، لاغتـشا  یملع  لئاسم  نیرمت  نتفرگ و  ارف  هب  دنوشیم و  یملع  طیحم  دراو  هک  یماگنه  دارفا  نیا  تسا . هدش  هدیرفآ 

زا شزاس  هنوگره  دیما  هک  یتّدم  زا  دعب  هجیتنلاب  دیایب و  رد  روج  یملع  میهافم  یقطنم و  لیالد  اب  دناوتیمن  ادخ  زا  تیعـضو  هنوگ  ناسنا 
تاـفیرعت یقطنم و  لـیالد  هک  تسا  راـک ن  نیا  ّمهم  ّتلع  دوـشیم . جراـخ  رکف  ۀنحـص  زا  كورتـم و  یّلکب  زین  ادـخ  موـهفم  دوریم ، نیب 

لماوع نینچمه  هدش و  هابتـشا  ًالبق  ادخ  هب  نامیا  رد  هکنیا  ساسحا  دنکیمن و  ضوع  ار  دارفا  نیا  نیـشیپ  تادـقتعم  ای  تاینادـجو  یملع ،
هک يزیچ  دنک ». لصاح  فارصنا  ضارعا و  یسانشادخ  زا  دوش و  كانمیب  موهفم  نیا  ییاسران  زا  صخش  هک  دنوشیم  ثعاب  یناور  رگید 
هب ادخ  ناونع  مان و  اب  یّـصاخ  تاصّخـشم  اب  یموهفم  توابـص  مایا  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدهاشم  یبهذـم  ینید و  تامیلعت  یخرب  رد 
ات دشاب  دوجوم  دـناوتیمن  تسین و  لوقعم  يزیچ  نینچ  دـنیبیم  ددرگیم ، دنمـشناد  دوشیم و  گرزب  یتقو  كدوک  دـنهدیم . كدوک  دروخ 
نآ يارب  حیحـص  موهفم  تسا  نکمم  هک  دنک  داقتنا  ای  دنک  رکف  هکنیا  نودب  دش ، گرزب  هکنآ  زا  سپ  كدوک  ادـخ . ریغ  ای  دـشاب  ادـخ 

سپ دنراد . لوبق  ناسانـشادخ  هک  تسا  نامه  دنکیم  راکنا  هک  ار  ییادـخ  دـنکیم  لایخ  وا  دـنکیم . راکنا  ار  ّتیهولا  هرـسکی  درک  رّوصت 
هب يادخ  دنکیمن  رکف  رگید  درادن ؛ لوبق  ار  ادخ  درادن ، لوبق  دناهتخاس ـ  شیارب  هنایماع  ماهوا  هک  ار ـ  دوخ  نهذ  ةدـش  هتخاس  نیا  نوچ 

. درک راکنا  دیاب  هک  تسا  نامه  اکنا  هکلب  تسین ، ادـخ  راکنا  راکنا و  دـنراد و  راکنا  زین  ناسانـشادخ  دـنکیم ، راکنا  وا  هک  ار  موهفم  نآ 
رازه شـش  شپچ  مشچ  ات  شتـسار  مشچ  : » هک درک  یفّرعم  ار  ادخ  لکـش  نیا  هب  اسیلک  دـیوگیم : تعیبط  رد  ادـخ  باتک  رد  نویرام  الف 

دقتعم دنناوتیمن  يدوجوم  نینچ  هب  رـصتخم ـ  رایـسب  ولو  دنـشاب ـ  هتـشاد  ياهرهب  شناد  زا  هک  يدارفا  تسا  یهیدـب  دراد .» هلـصاف  خـسرف 
. دنوش

؟ تسیچ وا ، يدنبمیسقت  داریا  تسا و  هدرک  میسقت  شخب ، دنچ  هب  ار  یفسلف  یملع و  رکفت  رظن  زا  رشب  یگدنز  راودا  تنک ،» تسوگآ  »

شسرپ
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؟ تسیچ وا ، يدنبمیسقت  داریا  تسا و  هدرک  میسقت  شخب ، دنچ  هب  ار  یفسلف  یملع و  رکفت  رظن  زا  رشب  یگدنز  راودا  تنک ،» تسوگآ  »

خساپ

تلع درکیم و  هیجوت  هعیبطلا  ءاروام  ياوق  اب  ار  ثداوح  رـشب  هرود  نآ  رد  ینابر . ةرود  .1 تسا : هدنراذگ  ار  هرود  هس  رـشب  دیوگیم  وا 
ءایشا للع  لیصفت ، هب  زونه  اما  دوب ، هدرب  یپ  تیلع  لصا  هب  رشب  هرود ، نآ  رد  هک  یفسلف ، ةرود  .2 تسنادیم . نایادخ  ای  ادخ  ار  زیچ  ره 

نیا رد  دراد . تعیبـط  دوخ  رد  یتـلع  ًـالامجا  هک  درکیم  مکح  ياهثداـح  ره  هراـبرد  دوب ، هدرب  یپ  تیلع  لـصا  هب  نوـچ  تسنادیمن . ار 
، ثداوح رد  هک  دراد  دوجو  اوق  هلـسلس  کـی  تعیبط  رد  هک  درکیم  مکح  هتـسب  رـس  دوب و  هدرب  یپ  تعیبـط  رد  هوق  دوجو  هب  رـشب  هرود 

نالف هک  دنک  رظن  راهظا  تسناوتیمن  نیا  زج  درکیم ، رکف  یفسلف  یلک و  رشب  هکنیا  هب  رظن  هرود  نیا  رد  دراد . هدهع  رب  ار  یلـصا  شقن 
، لیصفت هب  رـشب  هرود  نیا  رد  هک  یملع ، ةرود  .3 تشادن . یخساپ  دراد ، یتاصخـشم  هچ  تسیچ و  تلع  نآ  هکنیا  اما  دراد ، یتلع  هثداح 

هشیپ ار  یسانش  هدیدپ  یبرجت و  شور  دینادرگ و  يور  یفسلف  یلک و  رکفت  زا  رشب  هرود ، نیا  رد  تسا ، هتخانش  تعیبط  رد  ار  ءایشا  للع 
. دنکیم طوبرم  رگیدکی  اب  ار  اههدیدپ  يریجنز ، ۀطبار  کی  هک  دش  نشور  ًالماک  شیارب  درک . لیلعت  رگیدـکی  اب  ار  اههدـیدپ  تخاس و 
، تسا هدرک  نایب  تنک  تسوگا  هک  هرود  هس  نیا  میناوخیم . یملع » ةرود   » ار هرود  نیا  اذهل  دنادیم و  حیحـص  ار  شور  نیا  زورما  ملع 

یتادوجوم ار  يرامیب ـ  الثم  ـ  هثداح کی  تلع  مدرم  هرود  کی  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، حیحص  تسا  نکمم  مدرم  هدوت  هماع و  رظن  زا 
و دنراد ؛ دوجو  یتاقبط  دارفا و  نینچ  ییاپورا  ياههدرکلیصحت  نایم  رد  یتح  مه  نالا  هکنانچمه  دنتـسنادیم ، نج  وید و  لیبق  زا  یئرمان 

ًالامجا دنتـسنادیم و  تسا ، هدرک  هطاحا  رامیب  رب  هک  یللع  رد  ار  يرامیب  تلع  دـندوب و  هدرب  یپ  یعیبط  تاماظن  هب  رگید ، ةرود  کی  رد 
یلو دنرادن  یبط  تاعالطا  دناهدناوخن و  بط  هک  یناسک  ۀمه  هکنانچمه  تسا ، هدش  يرامیب  ببس  تعیبط  ۀیحان  زا  یتاریثأت  دنتسنادیم 

یملع تایبرجت  هار  زا  ار  اههدـیدپ  دوخ  ۀـطبار  رگید ، ةرود  رد  و  تسا ؛ لکـش  نیمه  هب  ناشروصت  ًاعبط  دـنراد ، نامیا  یعیبط  تاماظن  هب 
یـسانشهدیدپ و هب  رـشب  شیارگ  دیدج ، ةرود  رد  هتبلا  و  دیدج ، رد  مه  هدوب  میدـق  رد  مه  درادـن ، یگزات  مه  نیا  هک  دـناهدرک ؛ فشک 

يدنب میسقت  ار  رشب  رکفت  راودا  میهاوخب  رگا  تسا . طلغ  وحن  نیا  هب  رشب  رکف  يدنب  میـسقت  یلو  تسا . رتشیب  رگیدکی  هب  اههدیدپ  لیلعت 
رظن رد  ار  رشب  ۀتسجرب  دارفا  ینیب  ناهج  حالطـصا ، هب  میهد و  رارق  اههرود  سایقم  ار ـ  هّماع  هدوت و  هن  ـ  ار رـشب  نارکفم  راکفا  دیاب  مینک ،

ياهرود ره  نارّکفم  هک  يرـشب  ۀـشیدنا  زگره  تسا . طـلغ  اـپ  اـت  رـس  تنک  تسوـگا  يدـنب  میـسقت  مینیبیم  هـک  تساـجنیا  رد  مـیریگب .
یمالـسا رکفت  ۀـقلح  هرود و  رکفت ، ياـههقلح  اـی  رکفت و  راودا  زا  یکی  تسا . هدرکن  یط  ياهرود  هس  نـینچنیا  دنتـسه ، نآ  ناگدـنیامن 

ام هک  ـ  صاخ رکفت  زرط  کی  رد  ینعی  دنراد ؛ عامتجا  ناکما  مه  اب  صاخ  لکـش  کی  رد  تارکفت  نیا  ۀمه  یمالـسا  دـتم  رظن  زا  تسا .
زرط دـناوتیم  دـحاو  نآ  رد  درف  کی  رگید ، ترابع  هب  تسا . عمج  لباق  رگیدـکی  اـب  رکفت  عون  هس  نآ  ۀـمه  میماـنیم ـ  یمالـسا  ار  نآ 

هک تسین  حرطم  بلطم  نیا  یمالسا ، رکفت  هب  انشآ  رکفتم  کی  رظن  زا  یملع . مه  یفـسلف و  مه  دشاب ، یهلا  مه  هک  دشاب  هتـشاد  يرکفت 
مان هب  هک  تسا  نآ  هثداح  تلع  ای  دـهدیم  ناشن  هوق  تروص  هب  هفـسلف  هک  تسا  نآ  ای  دـهدیم  ناشن  ملع  هک  تسا  نآ  هثداح  تلع  ایآ 
نآ زا  امـش  هک  هدوب  ناهج  رد  یمراهچ  رکفت  زرط  هک  دش  روآدای  دیاب  تنک  تسوگا  ياقآ  لاثما  هب  اجنیا  رد  سپ  دوشیم . هدیمان  ادـخ 

. دیربخیب

؟ تسا هتشاد  دوجو  ینامز  هچ  زا  ادبم  هب  داقتعا 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  ینامز  هچ  زا  ادبم  هب  داقتعا 
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خساپ

کی هب  رشب  دارفا  مامت  هک  میوش  یم  هجوتم  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  اب  بوتکم ، خیرات  نارود  لیاوا  ات  ار  رـشب  یناگدنز  خیرات  رگا 
يا هنوگ  هب  دارفا ، تامولعم  يرکف و  دـشر  اـب  بساـنتم  یناـمز  ره  داـقتعا  نیا  اـهتنم  هتـشاد ، داـقتعا  گرزب  تقیقح  کـی  زومرم و  هطقن 
زور یتسرپ و  تب  بلاق  رد  زور  کی  نشو .)  ) و هلا )  ) هدام هب  دوش  عوجر  فراعملا ، هرئاد  دـیرف ؛ يدـجو ، . ) تسا هدـش  رگ  هولج  صاخ 

رد هدش و  دایز  رـشب  دادعتـسا  تیفرظ و  مه  ینامز  ماجنارـس  یتسرپ و  شتآ  لکـش  هب  موس  زور  یتسرپ  دیـشروخ  هام و  تروص  هب  رگید 
يزیچ میدق ). پاچ  ص 287 و 293 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، . ) تسا هدروآ  دورف  میلـست  رـس  هدیدان  هناگی و  گرزب ، يدوبعم  لباقم 

عماوج و هیلک  رد  مه  نونکا  تسه . هدوب و  تباث  هدـنز و  كرتشم ، تروص  هب  اه ، تلم  اه و  ناـمز  همه  رد  أدـبم ) هب  داـقتعا   ) تسه هک 
دنمـشناد و دـیورف ، دراد . دوـجو  داـقتعا  نیا  دـنا  هتفرگ  رارق  يرگیداـم  دـیدش  تاـغیلبت  راـشف  تحت  هـک  یمدرم  نآ  زا  ریغ  يرـشب  لـلم 

اهنآ هدیقع  نوماریپ  دنک ، یم  یفرعم  راوخ  مدآ  یـشحو و  الماک  للم  ءزج  ار  ایلارتسا ) هریزج   ) نایموب هکنآ  زا  دـعب  فورعم ، سانـشناور 
دج اودب  متوت  : » دسیون یم  هحفص 19 ) يواکناور   ) باتک رد  تسا ، أدبم  هب  داقتعا  زا  يرگید  لکـش  هک  متوت )  ) مان هب  يدوجوم  هرابرد 
یم ماهلا  ار  تالکشم  اهامعم و  لح  تمکح ، اهنآ  هب  هک  دور  یم  رامش  هب  نآ  راک  کمک  ظفاحم و  حور  ادعب  هلیبق و  نیتسخن  یلـصا و 

هفیظو تحت  متوت )  ) کی نادـنزرف  ور ، نیا  زا  دـهد ؛ یم  هانپ  ار  اهنآ  دسانـش و  یم  ار  هلیبق ) لها   ) دوخ ناـکدوک  رطخ ، عقوم  رد  دـنک و 
هعلاطم رد  هک  یماگنه  دنراد ». رارق  دید  دنهاوخ  رفیک  متوت ) بناج (  زا  تخـس  نآ ، زا  یچیپرـس  ماجنا و  مدع  تروص  رد  هک  یـسدقم 

نیا رد  میا . هدـش  کیدزن  خـیرات  لبقام  نارود  نیرخآ  هب  عقاو  رد  میـسرب ، نآ  تاحفـص  نیلوا  هب  اـت  میدرگرب  بقع  هب  ردـق  نآ  خـیرات ،
نیمز راومهان  میخض و  تاحفص  خیرات ، تاحفص  ندز  قرو  ياج  هب  نارود  نیا  رد  دیاب  درک ؛ هدافتـسا  ناوت  یمن  خیرات  زا  رگید  هلحرم 

تاقبط رد  ناینیشیپ  ناگتـشذگ و  يایاقب  راثآ و  دومن . هعلاطم  تقد  هب  ار  نآ  هحفـص  ره  دز و  قرو  شناد  دنمورین  يوق و  ناتـشگنا  اب  ار 
دنمشناد تسا . هتشاد  دوجو  رشب  ماوقا  نایم  رد  ردتقم ، ربدم و  ییورین  لباقم  رد  میظعت  شنرک و  هراومه  هک  دنک  یم  هجوتم  ار  ام  نیمز ،

یم رد  مینک  یم  وج  تسج و  ناینیـشیپ  يایاقب  رد  يرافح ) هلیـسو  هب   ) رتشیب هچ  ره   :» دیوگ یم  يدـجو  دـیرف  دـمحم  يرـصم ، فورعم 
هب هارمه  أدبم ، هب  داقتعا   :» دیوگیم رگید  ياج  رد  دنمشناد  نیمه  تساهنآ ». تالوقعم  تاسوسحم و  نیرتراکشآ  یتسرپ ، تب  هک  میبای 

(. نشو هدام  ، 639/ فراعملا هرئاد  .« ) دش دلوتم  ناسنا ، ندمآ  دوجو 

؟ تسا حیحص  اهنآ  ترطف  هن  تسا ، مدرم  لهج  سرت و  لولعم  ادخ ، هب  نامیا  شیادیپ  لماع  هک  نادحلم  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  اهنآ  ترطف  هن  تسا ، مدرم  لهج  سرت و  لولعم  ادخ ، هب  نامیا  شیادیپ  لماع  هک  نادحلم  داقتعا  ایآ 

خساپ

وسرت ناسنا  ینعی  تسا ؛ رشب  مهو  قولخم و  لهج و  هتخاس  هتفاب و  هکلب  تسین  اهناسنا  ترطف  هتساوخ  ادخ  هب  داقتعا  دنیوگیم : نادحلم 
.! تسین ملاع  رد  ییادخ  تقیقح  رد  دوشیم ، دـقتعم  ادـخ  هب  دـمهفیمن  ار  رطخ  اب  هزرابم  هار  دسانـشیمن و  ار  تاجن  بابـسا  للع و  هک 

لهج و بیـسآ  زا  هک  دـناهداد  جاور  ار  نآ  هدرک و  حیرـشت  مدرم  نیب  رد  ار  ادـخ  هب  داقتعا  هک  یناسک  ًالوا : اریز  تسا ؛ لـطاب  رادـنپ  نیا 
رد سرت  دندوب ، يدیحوت  رکفت  نارادمامز  هک  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تشادن . هار  نانآ  میرح  رد  سرت  زگره  و  دـندوب ، نوصم  سرت  دـنزگ 
هک تسا  ییایوگ  دهاش  خیرات ، هنحص  ًایناث : دنوشیم . هدرمش  نورق  راصعا و  هکلب  رـصع  مدرم  نیرتملاع  هک  نیا  اب  تشادن  هار  نانآ  لد 
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ربارب رد  نانآ  هک  دوشیم  نشور  نمؤم  نادهاجم  ایبنا و  یگدنز  هب  ییانـشآ  اب  هک  نانچ  تسا . هدوبن  ادخ  هب  داقتعا  شیادـیپ  لماع  سرت 
لمحت ار  ایرد  رطخ  ع )  ) میلک ياسوم  هک  روطنامه  دـندرکیم . تمواقم  يزوریپ  هب  ندیـسر  اـت  هکلب  دندیـسرتن  اـهنت  هن  باـعرا  لـماوع 
ثداوح نانمـشد و  باعرا  ربارب  رد  یهلا  ناربمایپ  همه  یلک  روط  هب  درک و  لابقتـسا  ار  شتآ  جاوما  رطخ  لیلخ  میهاربا  ترـضح  و  درک ،

. دندادیم هیحور  نارگید  هب  هدوب و  يوق  ياهیحور  ياراد  هکلب  دندرکن ، كرت  ار  هنحـص  هدرکن و  سرت  ساسحا  اهنت  هن  رگید ، نیگمهس 
امَلَف . » دندیـسر لین  دور  هب  و  دنتفرگ . رارق  شنایرگـشل  نوعرف و  بیقعت  تحت  شنارای  یـسوم و  ترـضح  یتقو  دـیامرفیم : میرک  نآرق 

لاگنچ رد  ام  دـنتفگ : یـسوم  نارای   ] /61و62 ارعـش نیدهَیَـس » یبَر  یعَم  نإ  الک  لاق  نوکرْدُـمل ، انِإ  یـسُوم  باحـصَأ  لاق  ناعمَجلا  ءارَت 
نیا لابند  هب  درک ]. دهاوخ  تیاده  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  اب  مراگدرورپ  ًانیقی  تسین  نینچ  تفگ : ع )  ) یـسوم میدش . راتفرگ  ناینوعرف 

ام هللاوف ، : » دومرف ع )  ) نینمؤملاریما دـندش . قرغ  ناینوعرف  هدرک و  ادـیپ  تاجن  شنارای  و  ع )  ) یـسوم لین ، دور  ندـش  هتفاکـش  اب  هثداـح 
گرم غارـس  هب  ای  دـیایب  نم  غارـس  هب  گرم  هک  مرادـن  یکاب  ( ] هبطخ 55 هغالبلاجـهن ، « ) یلإ توملا  جرخ  وأ  توـملا  یلإ  تلخد  یلاـبُأ 

همه رگا  و 20 ) دـنب 19  هماـن 45 ، ناـمه ، « ) اـهنع تیلو  اـمل  یلاـِتق  یلَع  برَعلا  ترهاـظت  وـل  هللاو  : » دوـمرف ع )  ) ترـضح ناـمه  مورب ].
ادخ ربمایپ  ربارب  رد  نانمـشد  یتقو  دومرف : ع )  ) ترـضح نامه  منادرگیمنرب . يور  اهنآ  زا  دـندنبب ، فص  نم  ربارب  رد  برع  ناروشحلس 

یمالـسا نایماظن  يارب  ینمأم  وا  میدرکیم و  هیکت  هللالوسر  هب  گنج  هرئان  رد  ام  هکلب  میتشادـن  یـساره  اـهنت  هن  دـندرکیم  ییارآفص 
هب شیارگ  دـیحوت و  رکف  هک  دوشیم  يریگهجیتن  بلاطم  نیا  زا  ( 9 همالک ، بئارغ  نامه ، « ) هللا لوسرب  انیقتا  سأبلا  رمحا  اذإ  اـنک  : » دوب
رثا رب  ناسنا  تسا  نکمم  هچرگ  تسا ، ناسنا  ترطف  ياههتفای  هکلب  درادن  ناسنا  سرت  رد  هشیر  هدوبن و  ناسنا  مهو  ای  لهج  قولخم  ادخ 

ضحم و میلع  قلطم و  یتسه  هب  وا ، ددنبیمرب و  تخر  لطاب  رادـنپ  هدرپ  رطخ ، تالاح  اههظحل و  رد  یلو  دـنک ، شومارف  ار  ادـخ  تلفغ 
. دنکیم هیکت  فرص ، ریدق 

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » دوصقم

شسرپ

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » دوصقم

خساپ

یگدنز زا  يا  هلحرم  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  دنکیم ، ریبعت  ینابر  ۀلحرم  هب  تسخن  ۀـلحرم  زا  تنک  تسوگا  ینابر  ۀـلحرم   . 1
رثؤم کی  زج  یتلع  اههدیدپ ، ۀمه  يارب  تسا و  هتـسنادیم  تعیبط  قوف  هدارا  زا  یـشان  ار  ناهج  راک  شدرگ  یعیبط و  ياههدـیدپ  دوخ ،
يارب ناسنا  دوخ  هلحرم  نیا  رد  یفـسلف  ۀلحرم  2 ـ  دییارگ . دیحوت  هب  ماجنا  رـس  یفارخ ، لحارم  هتـشر  کی  یط  زا  سپ  دوبن و  لئاق  یبیغ 
سپـس درادنپیم ، ناوارف  زاغآ  رد  ار  للع  اوق و  و  دوشیم ، لئاق  درجم  يدام و  ياهرهوج  هب  دیوجیم و  یئاغ  تلع  یلعاف و  تلع  روما ،
لقعت لالدتسا و  هلحرم ، نیا  رد  و  دنادیم . تعیبط  ار  نا  دوشیم و  تلع  کی  هب  یهتنم  ماجنارس  و  دنکیم ، يروآ  عمج  ار  اهنآ  مک  مک 

ـ  3 دربب . یپ  دـناوتیمن  اهنآ  هب  یتسرد  هب  هک  تسا  یناهن  ینطاب و  قلطم  قیاـقح  لاـبند  هب  مدرم  رکف  زاـب  یلو  دریگیم ، ار  لـیخت  ياـج 
رما ناـمه  تسا  ربـتعم  هک  هچنآ  ددرگیم : نیا  هجیتـن  دوـشیم و  لـقعت  نیزگیاـج  هبرجت  سح و  هلحرم  نیا  رد  یققحت  یملع و  هـلحرم 

، هناـگ هس  لـحارم  نییبـت  زا  سپ  وا  تسین . ربـتعم  ملع  رد  دـشابن  هبرجت  هدـهاشم و  رب  ینبم  هک  یلقعت  لـیخت و  عون  ره  تسا و  سوسحم 
يادـخ  » هیـضرف دـیوگیم  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، یتشگزاب  نآ  هب  رگید  هک  دـنادیم  تسخن  ۀـلحرم  ود  شخب  ناـیاپ  ار  موس  ۀـلحرم 
باذع کش و  درد  زا  ار  وا  اریز  درک ؛ رـشب  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دربیم ، رـس  هب  ینادان  رد  ناسنا  هک  نامز ، زا  شخب  نآ  رد  تعیبط »
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راکشآ و ناگمه  يارب  نومزآ  هبرجت و  قیرط  زا  اههدیدپ  للع  هک  نونکا  یلو  دوشیم ، ینادردق  وا  زا  رظن  نیا  زا  دیشخب ، ییاهر  دیدرت ،
اب ( 107 3/106 ـ اپورا : رد  تمکح  ریـس  . ) تسا هداد  قوس  اوزنا  هب  ار  وا  ملع  تسین و  ادخ »  » نینچ هب  يزاین  رگید  تسا ، هدـیدرگ  نشور 

کمک اـسیلک  حالطـصا  زا  دوـخ  هیرظن  حرط  رد  لاـح  نیع  رد  دربیم ، اـسیلک  زا  ار  دوـخ  دـنویپ  حرط  نیا  اـب  تنک » تسوـگا   » هـک نـیا 
ره هک  تسا  ور  هب  ور  یتالاکشا  اب  تعیبط ، ریسفت  ةرابرد  يرـشب  هدیقع  هناگ  هس  عطاقم  هیـضرف  دنمانیم . تعیبط  ردپ  ار  ادخ  دریگیم و 

نیا لیلحت  کنیا  دروآ  رد  هناسفا  تروص  هب  ار ، نانآ  تالاکـشا ، هب  یعمج  هاـگن  کـی  رد  دـهاکب و  وا  یعطق  شزرا  زا  دـناوتیم  مادـک 
ینهذ تابـساحم  اب  طقف  و  هدرکن ، نیعم  یبیرقت  روط  هب  یتح  ار  هناگ  هس  لحارم  ینامز  عطاقم  هّیرظن ، حاّرط  نامز  رظن  زا  ماهبا  1 ـ شخب :

نآ زا  سپ  ای  دالیم ، زا  شیپ  نآ ، زا  سپ  ای  حون  نافوط  زا  لبق  ًالثم  نامز ، زا  عطقم  هچ  رد  هک  دنک  نشور  دیاب  وا  تسا ، هدرک  رظن  راهظا 
نییعت تسا ، هداـهن  مود  ۀـلحرم  هب  ماـگ  یـصخشم  عطقم  رد  هاـگنآ  هدرک ، یط  ار  هلحرم  نـالف  يرـشب ، ۀـعماج  یندـمت  هچ  زا  شیپ  اـی  و 
تهج نیا  زا  تسا ، هفـسلف  خـیرات  هب  طوبرم  یخیرات و  هیرظن  کی  ًالماک  هیرظن ، هک  هژیو  هب  دـشابیم  يرورـض  ًالماک  لحارم ، ياهنامز 
ۀلحرم هب  يا  هلحرم  زا  دوخ  یتدیقع  يرکف و  یگدنز  رد  رشب ، هک  نخس  نیا  نتفگ  دشاب ، هدش  يدنب  نامز  ًالماک  نشور و  دنتسم و  دیاب 
ناکم رظن  زا  ماهبا  2 ـ  تسین . یناسآ  راک  یبیرقت ، تروص  هب  هچرگ  نامز  نییعت  نودـب  نآ ، تابثا  اّما  تسا ، یناسآ  راک  هتـسویپ ، رگید 

هـس عطاقم  هک  تسا  هدرکن  نشور  وا  تسا  هتفر  ورف  لماک  ماهبا  رد  زین  هاگیاج  ناکم و  رظن  زا  درادـن ، نامز ، هب  صاصتخا  هیـضرف  ماـهبا 
« تازلف طاسبنا  « ـ  نوناق فشک  ناسب  يرشب ، دیاقع  گنهرف و  نییبت  تسا ، هتـشاد  قلعت  ناهج  طاقن  زا  يا  هطقن  هب  ای  هدوب و  ریگارف  هناگ ،
ینامز و زرم  ندرک  نشور  ورگ  رد  اه  لیلحت  عون  نیا  هکلب  دشابن ، يزاین  يدنب  نامز  هب  و  دـبلطن ، یناکم  نامز و  دوخ ، يارب  هک  تسین   ـ
رد ًاعقاو  ایآ  دوب ، دـهاوخن  لـیلحت  ندوب  یلک  رب  هاوگ  تحـص ، ضرف  رب  هدوب ، اـپورا  هراـق  میـسقت ، نیا  رد  وا  رظن  رگا  تسا . نآ  یناـکم 

شزرا زا  ماهبا  عون  ود  نیا  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  یلحارم  نینچ  درذگیم ، نآ  زا  لاس  نارازه  هک  يدـنه  یناریا و  يرـصم ، ینیچ ، ندـمت 
ناکم نامز و  رظن  زا  ماهبا  اریز  دـنک ، نیعم  رکفت  عون  هس  ماوقا ، للم و  مامت  و  رـشب ، عومجم  يارب  دـناوتیمن  ناسنا  و  دـهاکیم ، هیـضرف 

( یملع یفـسلف و   ) هرود ود  کی و  زج  اـهنآ  يارب  و  دـناهدوب ، لـحارم  زا  یخرب  دـقاف  ماوقا ، زا  یخرب  هک  دروآیم ، شیپ  ار  لاـمتحا  نیا 
یقاب راثآ  تسا ، نیـشیپ  راصعا  رد  یبرجت  مولع  ییافوکـش  رب  نشور  هاوگ  ناـیناریا ، نایرـصم و  ناـینیچ و  ریگمـشچ  ندـمت  تسا ، هدوبن 
لیلد یناریا ، سپـس  يدنه  ینانوی و  بط  تسا ، کیزیف  هب  طوبرم  لئاسم  رد  نانآ  روغ  رب  هاوگ  مارها ، دـننام  نایرـصم ، ندـمت  زا  هدـنام 

یشخب رد  زور ، نآ  یقرتم  ماوقا  هک  تسین  تسد  رد  ینشور  همین  هاوگ  چیه  و  دشابیم . لیلاعم  للع و  قیرط  زا  اههدیدپ  ریسفت  رب  حضاو 
نامزمه رکفت  عون  هس  ارچ   . 3 دندوب . لفاغ  نآ  لیلاعم  للع و  ریس  تعیبط و  دنور  زا  و  دندرکیم ، ریسفت  ینابر  وحن  هب  ار  هدیدپ  نامز  زا 

رشب و عومجم  هک  نیا  نآ  دهد و  رارق  رگیدکی  لوط  رد  ار  لحارم  نیا  دهاوخیم  يوسنارف  میکح  نیا  هک  تسا  نیا  موس  لکشم  دنـشابن 
یناکت هناـخ  هب  هاـگنآ  دـندوب ، یفـسلف  رکفت  عون  ره  دـقاف  هدیـشیدنا و  یناـّبر  تروص  هب  ناـمز  زا  یـشخب  رد  یمیلقا ، مدرم  لـقا  ـال  اـی 
یفسلف راکفا  جیردت  هب  ینارود ، ندنارذگ  زا  سپ  و  دنداهن ، مود  ۀلحرم  رد  ماگ  یگمه  هدرک و  اهر  ار  تسخن  ياههشیدنا  و  هتـساخرب ،

ود رد  یگدـنز  هب  و  دـندومن ، وجتـسج  تعیبـط  دوـخ  نورد  رد  ار  اههدـیدپ  لـلع  و  هدروآ ، يور  یبرجت  شناد  ملع و  هـب  هدرک ، اـهر  ار 
ياههعماج نایم  رد  هک  درادن  ناکما  ایآ  دـشاب ، يا  هریجنز  لحارم  نیا  دـیاب  ارچ  دوشیم ، لاؤس  نونکا  دندیـشخب . نایاپ  تسخن ، هلحرم 

ماگ رگید ، هورگ  هک  یلاح  رد  هدیـشیدنا ، ینابر  تروص  هب  یهورگ  دـندشیم ، ادـیپ  ینوگانوگ  ياهرکفت  زرط  اب  فلتخم  دارفا  هنیرید ،
هبرجت و هب  هدروآ و  يور  ملع  هب  رگید  یخرب  و  دنتـسنادیم ، ادـخ ) هب  هتـسباو   ) يداـم و  درجم ، رهوج  ار  تعیبـط  رد  رثؤـم  هداـهن ، رتارف 
«، ینابر  » تنک تسوگا  ِمالک  ِنامجرتم  ریبعت  هب  یهلا و  شور  هار و  هب  ناربمایپ  توعد  اب  نامزمه  هک  نیا  هاوگ  هب  دـنتخادرپیم ؟ نومزآ 

دودح  ) سدمیشرا دننام  يرامش  یب  نانادیضایر  ناکـشزپ و  نانآ  نایم  رد  و  هدیـسر ، دوخ  لامک  جوا  هب  ءاّشم ، هفـسلف  ناتـساب  نانوی  رد 
. دنتشاد راک  رس و  مولع  نومزآ و  هبرجت و  اب  هک  دنتشاد  دوجو  هریغ  و  212م ) 287 ـ

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » دوصقم
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شسرپ

؟ دراد یتالاکشا  هچ  هیرظن  نیا  تسیچ ؟ ملع  هفسلف و  هناگ  هس  لحارم  زا  تنک » تسوگا   » دوصقم

خساپ

یگدنز زا  يا  هلحرم  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  دنکیم ، ریبعت  ینابر  ۀلحرم  هب  تسخن  ۀـلحرم  زا  تنک  تسوگا  ینابر  ۀـلحرم   . 1
رثؤم کی  زج  یتلع  اههدیدپ ، ۀمه  يارب  تسا و  هتـسنادیم  تعیبط  قوف  هدارا  زا  یـشان  ار  ناهج  راک  شدرگ  یعیبط و  ياههدـیدپ  دوخ ،
يارب ناسنا  دوخ  هلحرم  نیا  رد  یفـسلف  ۀلحرم  2 ـ  دییارگ . دیحوت  هب  ماجنا  رـس  یفارخ ، لحارم  هتـشر  کی  یط  زا  سپ  دوبن و  لئاق  یبیغ 
سپـس درادنپیم ، ناوارف  زاغآ  رد  ار  للع  اوق و  و  دوشیم ، لئاق  درجم  يدام و  ياهرهوج  هب  دیوجیم و  یئاغ  تلع  یلعاف و  تلع  روما ،
لقعت لالدتسا و  هلحرم ، نیا  رد  و  دنادیم . تعیبط  ار  نا  دوشیم و  تلع  کی  هب  یهتنم  ماجنارس  و  دنکیم ، يروآ  عمج  ار  اهنآ  مک  مک 

ـ  3 دربب . یپ  دـناوتیمن  اهنآ  هب  یتسرد  هب  هک  تسا  یناهن  ینطاب و  قلطم  قیاـقح  لاـبند  هب  مدرم  رکف  زاـب  یلو  دریگیم ، ار  لـیخت  ياـج 
رما ناـمه  تسا  ربـتعم  هک  هچنآ  ددرگیم : نیا  هجیتـن  دوـشیم و  لـقعت  نیزگیاـج  هبرجت  سح و  هلحرم  نیا  رد  یققحت  یملع و  هـلحرم 

، هناـگ هس  لـحارم  نییبت  زا  سپ  وا  تسین . ربـتعم  ملع  رد  دـشابن  هبرجت  هدـهاشم و  رب  ینتبم  هک  یلقعت  لـیخت و  عون  ره  تسا و  سوسحم 
يادـخ  » هیـضرف دـیوگیم  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، یتشگزاب  نآ  هب  رگید  هک  دـنادیم  تسخن  ۀـلحرم  ود  شخب  ناـیاپ  ار  موس  ۀـلحرم 
باذع کش و  درد  زا  ار  وا  اریز  درک ؛ رـشب  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دربیم ، رـس  هب  ینادان  رد  ناسنا  هک  نامز ، زا  شخب  نآ  رد  تعیبط »

راکشآ و ناگمه  يارب  نومزآ  هبرجت و  قیرط  زا  اههدیدپ  للع  هک  نونکا  یلو  دوشیم ، ینادردق  وا  زا  رظن  نیا  زا  دیشخب ، ییاهر  دیدرت ،
اب ( 107 3/106 ـ اپورا : رد  تمکح  ریـس  . ) تسا هداد  قوس  اوزنا  هب  ار  وا  ملع  تسین و  ادخ »  » نینچ هب  يزاین  رگید  تسا ، هدـیدرگ  نشور 

کمک اـسیلک  حالطـصا  زا  دوـخ  هیرظن  حرط  رد  لاـح  نیع  رد  دربیم ، اـسیلک  زا  ار  دوـخ  دـنویپ  حرط  نیا  اـب  تنک » تسوـگا   » هـک نـیا 
ره هک  تسا  ور  هب  ور  یتالاکشا  اب  تعیبط ، ریسفت  ةرابرد  يرـشب  هدیقع  هناگ  هس  عطاقم  هیـضرف  دنمانیم . تعیبط  ردپ  ار  ادخ  دریگیم و 

نیا لیلحت  کنیا  دروآ  رد  هناسفا  تروص  هب  ار ، نانآ  تالاکـشا ، هب  یعمج  هاـگن  کـی  رد  دـهاکب و  وا  یعطق  شزرا  زا  دـناوتیم  مادـک 
ینهذ تابـساحم  اب  طقف  و  هدرکن ، نیعم  یبیرقت  روط  هب  یتح  ار  هناگ  هس  لحارم  ینامز  عطاقم  هّیرظن ، حاّرط  نامز  رظن  زا  ماهبا  1 ـ شخب :

نآ زا  سپ  ای  دالیم ، زا  شیپ  نآ ، زا  سپ  ای  حون  نافوط  زا  لبق  ًالثم  نامز ، زا  عطقم  هچ  رد  هک  دنک  نشور  دیاب  وا  تسا ، هدرک  رظن  راهظا 
نییعت تسا ، هداـهن  مود  ۀـلحرم  هب  ماـگ  یـصخشم  عطقم  رد  هاـگنآ  هدرک ، یط  ار  هلحرم  نـالف  يرـشب ، ۀـعماج  یندـمت  هچ  زا  شیپ  اـی  و 
تهج نیا  زا  تسا ، هفـسلف  خـیرات  هب  طوبرم  یخیرات و  هیرظن  کی  ًالماک  هیرظن ، هک  هژیو  هب  دـشابیم  يرورـض  ًالماک  لحارم ، ياهنامز 
ۀلحرم هب  يا  هلحرم  زا  دوخ  یتدیقع  يرکف و  یگدنز  رد  رشب ، هک  نخس  نیا  نتفگ  دشاب ، هدش  يدنب  نامز  ًالماک  نشور و  دنتسم و  دیاب 
ناکم رظن  زا  ماهبا  2 ـ  تسین . یناسآ  راک  یبیرقت ، تروص  هب  هچرگ  نامز  نییعت  نودـب  نآ ، تابثا  اّما  تسا ، یناسآ  راک  هتـسویپ ، رگید 

هـس عطاقم  هک  تسا  هدرکن  نشور  وا  تسا  هتفر  ورف  لماک  ماهبا  رد  زین  هاگیاج  ناکم و  رظن  زا  درادـن ، نامز ، هب  صاصتخا  هیـضرف  ماـهبا 
« تازلف طاسبنا  « ـ  نوناق فشک  ناسب  يرشب ، دیاقع  گنهرف و  نییبت  تسا ، هتـشاد  قلعت  ناهج  طاقن  زا  يا  هطقن  هب  ای  هدوب و  ریگارف  هناگ ،
ینامز و زرم  ندرک  نشور  ورگ  رد  اه  لیلحت  عون  نیا  هکلب  دشابن ، يزاین  يدنب  نامز  هب  و  دـبلطن ، یناکم  نامز و  دوخ ، يارب  هک  تسین   ـ
رد ًاعقاو  ایآ  دوب ، دـهاوخن  لـیلحت  ندوب  یلک  رب  هاوگ  تحـص ، ضرف  رب  هدوب ، اـپورا  هراـق  میـسقت ، نیا  رد  وا  رظن  رگا  تسا . نآ  یناـکم 

شزرا زا  ماهبا  عون  ود  نیا  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  یلحارم  نینچ  درذگیم ، نآ  زا  لاس  نارازه  هک  يدـنه  یناریا و  يرـصم ، ینیچ ، ندـمت 
ناکم نامز و  رظن  زا  ماهبا  اریز  دـنک ، نیعم  رکفت  عون  هس  ماوقا ، للم و  مامت  و  رـشب ، عومجم  يارب  دـناوتیمن  ناسنا  و  دـهاکیم ، هیـضرف 
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( یملع یفـسلف و   ) هرود ود  کی و  زج  اـهنآ  يارب  و  دـناهدوب ، لـحارم  زا  یخرب  دـقاف  ماوقا ، زا  یخرب  هک  دروآیم ، شیپ  ار  لاـمتحا  نیا 
یقاب راثآ  تسا ، نیـشیپ  راصعا  رد  یبرجت  مولع  ییافوکـش  رب  نشور  هاوگ  ناـیناریا ، نایرـصم و  ناـینیچ و  ریگمـشچ  ندـمت  تسا ، هدوبن 
لیلد یناریا ، سپـس  يدنه  ینانوی و  بط  تسا ، کیزیف  هب  طوبرم  لئاسم  رد  نانآ  روغ  رب  هاوگ  مارها ، دـننام  نایرـصم ، ندـمت  زا  هدـنام 

یشخب رد  زور ، نآ  یقرتم  ماوقا  هک  تسین  تسد  رد  ینشور  همین  هاوگ  چیه  و  دشابیم . لیلاعم  للع و  قیرط  زا  اههدیدپ  ریسفت  رب  حضاو 
نامزمه رکفت  عون  هس  ارچ   . 3 دندوب . لفاغ  نآ  لیلاعم  للع و  ریس  تعیبط و  دنور  زا  و  دندرکیم ، ریسفت  ینابر  وحن  هب  ار  هدیدپ  نامز  زا 

رشب و عومجم  هک  نیا  نآ  دهد و  رارق  رگیدکی  لوط  رد  ار  لحارم  نیا  دهاوخیم  يوسنارف  میکح  نیا  هک  تسا  نیا  موس  لکشم  دنـشابن 
یناکت هناـخ  هب  هاـگنآ  دـندوب ، یفـسلف  رکفت  عون  ره  دـقاف  هدیـشیدنا و  یناـّبر  تروص  هب  ناـمز  زا  یـشخب  رد  یمیلقا ، مدرم  لـقا  ـال  اـی 
یفسلف راکفا  جیردت  هب  ینارود ، ندنارذگ  زا  سپ  و  دنداهن ، مود  ۀلحرم  رد  ماگ  یگمه  هدرک و  اهر  ار  تسخن  ياههشیدنا  و  هتـساخرب ،

ود رد  یگدـنز  هب  و  دـندومن ، وجتـسج  تعیبـط  دوـخ  نورد  رد  ار  اههدـیدپ  لـلع  و  هدروآ ، يور  یبرجت  شناد  ملع و  هـب  هدرک ، اـهر  ار 
ياههعماج نایم  رد  هک  درادن  ناکما  ایآ  دـشاب ، يا  هریجنز  لحارم  نیا  دـیاب  ارچ  دوشیم ، لاؤس  نونکا  دندیـشخب . نایاپ  تسخن ، هلحرم 

ماگ رگید ، هورگ  هک  یلاح  رد  هدیـشیدنا ، ینابر  تروص  هب  یهورگ  دـندشیم ، ادـیپ  ینوگانوگ  ياهرکفت  زرط  اب  فلتخم  دارفا  هنیرید ،
هبرجت و هب  هدروآ و  يور  ملع  هب  رگید  یخرب  و  دنتـسنادیم ، ادـخ ) هب  هتـسباو   ) يداـم و  درجم ، رهوج  ار  تعیبـط  رد  رثؤـم  هداـهن ، رتارف 
«، ینابر  » تنک تسوگا  ِمالک  ِنامجرتم  ریبعت  هب  یهلا و  شور  هار و  هب  ناربمایپ  توعد  اب  نامزمه  هک  نیا  هاوگ  هب  دـنتخادرپیم ؟ نومزآ 

دودح  ) سدمیشرا دننام  يرامش  یب  نانادیضایر  ناکـشزپ و  نانآ  نایم  رد  و  هدیـسر ، دوخ  لامک  جوا  هب  ءاّشم ، هفـسلف  ناتـساب  نانوی  رد 
. دنتشاد راک  رس و  مولع  نومزآ و  هبرجت و  اب  هک  دنتشاد  دوجو  هریغ  و  212م ) 287 ـ

؟ يرکف نایرج  کی  ای  دوب  وا  یصخش  ۀیرظن  تنک » تسوگا   » نانخس رد  ادخ  زا  رشب  يزاین  یب  ۀشیدناهیرظن  ایآ 

شسرپ

؟ يرکف نایرج  کی  ای  دوب  وا  یصخش  ۀیرظن  تنک » تسوگا   » نانخس رد  ادخ  زا  رشب  يزاین  یب  ۀشیدناهیرظن  ایآ 

خساپ

رد و  دیدرگ ، زاغآ  ( 1727 1642 ـ  « ) نوتوین  » و ( 1643 1564 ـ   ) هلیلاگ نامز  زا  هک  دوب  يرکف  نایرج  کی  ادخ  زا  رشب  يزاینیب  هشیدنا 
هاوخ یلو  دندوبن ، یـضار  یتشادرب  نینچ  هب  دوخیملع  ياهـشالت  رد  گرزب  دنمـشناد  ود  دـنچ  ره  دـش ، افوکـش  تنک » تسوگا   » رـصع

، نومزآ هبرجت و  هک  يزور  زا  دوب ، تخانـش  رازبا  رد  ینوگرگد  هشیدـنا ، نینچ  زورب  تلع  درک . دـشر  دز و  هناوـج  يرکف  نینچ  هاوخاـن 
اوزنا هب  جیردت  هب  و  تخاب ، ار  دوخ  گنر  ناهرب  لالدتسا و  و  دندش ، یفرعم  تخانش  رازبا  هناگی  یضایر ، تابـساحم  و  سح ، هدهاشم و 

دقن رد  ییاهـشالت  یناحور ، ناردپ  نادنمـشناد و  فرط  زا  دنچ  ره  دش ، ادیپ  ناهذا  رد  جیردت  هب  تعیبط » ای  ادخ ،  » ۀشیدنا دش ، هدیـشک 
هک دـندرک  شالت  یعـس و  نوتوین ، هلیلاـگ و  دـننام  ینادنمـشناد  مه  هچ  ره  تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  هشیدـنا  یلو  تفرگ ، تروص  نآ 
ملع خیرات  رد  رکفت  زرط  عون  نیا  ۀشیر  دندشن ، قفوم  دنریگب ، دناشکیم ، نید  یفن  داحلا و  هب  ار  رـشب  هک  ار  كانرطخ  ۀـشیدنا  نیا  ولج 
نرق دـیدج  ملع  : » دـیوگیم اـم  هب  ملع  خـیرات  میهد ، ارف  شوـگ  يرکف  ناـیرج  نیا  هب  هلـصوح  ربـص و  اـبیمک  تسا ، هدـمآ  یبوـخ  هـب 

ةدهاشم یـضایر و  لالدتـسا  دیدج  بیکرت  انامه  اشگهار  هدننک و  نییعت  هصخـشم  درک ، ادیپ  توافت  ییاطـسو  نورق  ملع  زا  یمهدـفه ،
« هلیلاگ  » ررکم لصتم و  ياه  شیامزآ  یلو  دیبرچیم ، شا  یبرجت  ۀـفک  رب  ملع ، یلقع  ۀـفک  مهدـفه ، نرق  رخاوا  ات  دـنچره  دوب ، یبرجت 

ترابع ملع  هک  دوب  دقتعم  یـسیلگنا  فوسلیف  ( 1626 1561 ـ   ) نکیب سیـسنارف  تسا . شیامزآ  هبرجت و  هب  لالدتـسا  زا  تشگزاب  ۀنومن 
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سپس تادهاشم ، ادتبا  تسا ، شناد  بسک  هار  نیرت  لهس  ارقتسا  هک  دیزرویم  رارصا  و  تادهاشم ، ندرک  يدنب  هدر  نتشابنا و  زا  تسا 
تیاغ  » نییبت هک  دش  ببس  قیاقح  ریـسفت  رد  ینوگرگد  نینچ  کی  یلک . مکح  هب  یئزج  دراوم  زا  میمعت  سپـس  اهنآ ، ندرک  هساک  کی 

دیسرپیم هکلب  دنکیم ، طوقس  ایشا  ارچ  دیسرپیمن  هلیلاگ  دهدب ، « یفیـصوت  » نییبت هب  ار  دوخ  ياج  دوب ، امدق  ياهیگژیو  زا  هک  یتخانش »
هدـیدن ار  اهنآ  ضرغ  تیاـغ و  هب  طوبرم  لـئاسم  ًاـساسا  و  دـنباییم ، اـقترا  وشن و  هنوگچ  اههدـیدپ  هک  دوب  دنـسرخ  نیمه  هب  و  هنوگچ ؟
کیراب ياهمخ  چـیپ و  رد  میناوتیم  یلو  میدروآرد ، رـس  لاعتم  رداق  ياـهراک  تیاـغ  دـصق و  زا  میناوتیمن  هک  تفگیم  و  تفرگیم ،

رد هک  ییاهشسرپ  اب  دندرکیم ، وج  تسج و  تعیبط  زا  ار  شخساپ  هک  ییاه  شسرپ  مینک ، واک  دنک و  اهنآ ، ندش  هتخاس  هوحن  دوجو و 
يروص للع  هب  هن  دوب . فوطعم  یلعاف  للع  هب  هکلب  هلیلاگ ) رصع  نادنمشناد   ) اهنآ ۀقالع  هجوت و  تشاد ، قرف  دشیم  حرط  یطسو  نورق 

ادج و  دنتفرگیم ، ار  یعیبط  ياههدیدپ  لمع  هوحن  زا  دودحم  شخب  کی  دوب . فوطعم  یلعاف  للع  هب  هکلب  دوب ، ایشا  تیهام  هب  رظان  هک 
نایامن زراب و  ۀنومن  هک  يدربهر  زا  هلیلاگ  ياهراک  اههویش ، نیا  ۀمه  رد  دندرکیم و  فیصوت  یکیزیفاتم  لماش  عماج و  ماظن  هنوگره  زا 

( صیخلت اب   27 32 ـ  ، / نید ملع و  روبراب ، نایا  «. ) دوب هدـمآ  ردیملع  نییبت  يالعا  لثم  تروص  هب  درکیم و  مسجم  دوب ، دـیدج  ملع  رگ 
ادخ روضح  هک  دش  ببس  یفیصوت ، نییبت  هب  ندروآ  يور  ییاغ و  نییبت  زا  ینادرگ  يور  و  نومزآ ، ۀیاس  رد  شناد  تفرـشیپ  یگدنلاب و 

دوجو ناـهج ، ياـهمتا  هب  وا  هک  ینعم  نیا  هب  دـیآ  باـسح  هب  لّوا  تلع  کـی  ّدـح  رد  رثکادـح  دـنک و  هولج  گـنرمک  ناـهج ، ةرادا  رد 
نورق یحیـسم  مالک  رد  هک  یلاح  رد  دـنهد  همادا  دوخ  راک  هب  ادـخ  هب  یگتـسباو  نودـب  هک  تخیر  ینیناوق  بلاق  رد  ار  اـهنآ  و  دیـشخب ،

هب نخـس  رگید  هب  و  اجک .»! هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  ، » دوب راوتـسا  وا  تیـشم  یهلا و  دـییأت  ساسا  رب  یعیبط  لـلع  ریثأـت  یطـسو ،
نیزگیاج یلّوا  تلع  ناونع  هب  يرگید  فیرعت  تسا ، وا  يوس  هب  زیچ  همه  ریـسم  هک  یلعا  ریخ  ناونع  هب  ادـخ  فیـصوت  فیرعت و  ياـج 

یفتکم لقتسم و  ندش ، هدیرفآ  زا  سپ  و  دنراد ، یشنکمه  رگیدکی  اب  هک  تساهمتا  یلصا  ةدننیرفآ  ًافرـص  دنوادخ  هک  دش  روصت  دش و 
هب داقتعا  و  دنمنوناق » نیشام  ، » یکیناکم ناهج  هب  داقتعا  نایم  یصاخ  يریگرد  یعیبط  للع  رد  لالقتسا  یعون  هب  داقتعا  دنتـسه . سفن  هب 
زا ار  دوخ  ازونیپسا ، تسادخ  دوخ  تعیبط  فلا : درک : میـسقت  هورگ  هس  هب  ار  یـضایر  یعیبط و  مولع  نادنمـشناد  و  دروآ ، دوجو  هب  ادخ 

نیناوق قفو  رب  زیچ  همه  درادـن و  یتیاغ  ضرغ و  یتسه  لک  تفگ  درک و  لیدـبت  یگناـگی  هب  ار  یگناـگ  ود  درک و  تحار  يریگرد  نیا 
قالخا تیونعم و  زا  تسا و  یـضایر  یکیناکیم و  ماظن  مظن و  کـی  ياراد  ناـهج  دـهدیم ، خر  لولعم  تلع و  ریذـپان  فاـطعنا  ینیع و 

هک دراد  یعنام  هچ  دـنتفگ  دـندرک و  لح  رگید  وحن  هب  ار  يریگرد  نیا  رگید  یخرب  زاس  تعاس  ّدـح  رد  ییارگ  ادـخ  ب : تسین . يربخ 
، تعاس کی  ناسب  ار  ناهج  ادـخ ، تسه  هک  يزیچ  یکیناکم ، ناهج  مه  ادـخ و  مه  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناـهج  رد  هیـضق  فرط  ود  ره 

هنیمز نیا  رد  روبراب  نایا  داد . همادا  دوخ  هار  هب  و  دیدرگ ، زاین  یب  عناص  زا  ندش  هتخاس  زا  سپ  عونـصم  تخاس و  یکیناکم  نیناوق  يور 
تعیبط اب  هطبار  رد  دنوادخ  شقن  هب  طوبرم  يارآ  لیدعت  هزادناهب  رگید ، هنیمز  چیه  رد  ینید  ۀـشیدنا  ربیملع  هشیدـنا  ریثأت  : » دـسیونیم

رد يروهـشم  تعاـس  ناـهج ، راگدـیرفآ  ناـهج و  دروم  رد  لـیوب »  » هقـالع دروم  هیبـشت  دـیدرگ ، ناـهج  ةدـنزاس  ًافرـص  دـنوادخ  دوـبن ،
هتخاس یتعاس  چیه  تفگیم : دوخ  اب  یتوهال  اریز  دـیآیم ، راک  هب  بوخ  یتوهال ، کی  يارب  ثحب  رد  لیثمت  نیا  دوب ، گروبـسارتسا » »

ملع و روبراب ، نایا  «.) ناهج ماـن  هب  گرزب  تعاـس  تسا  نینچمه  سپ  تسا  نآ  هدـنزاس  دـنمرنه  تعنـص  رثا  هکلب  تسین ، قاـفتا  تخب و 
(50 49 ـ  / نید

. دییامرف نایب  هدننک  عناق  باوج  اب  هارمه  دنروایب ؟ نامیا  یعقاو  يادخ  هب  دنتساوخیمن  مدرم  میدق  نامز  رد  ارچ 

شسرپ

. دییامرف نایب  هدننک  عناق  باوج  اب  هارمه  دنروایب ؟ نامیا  یعقاو  يادخ  هب  دنتساوخیمن  مدرم  میدق  نامز  رد  ارچ 
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خساپ

ياهباتک نایب  هب  تسا . یحو  نایب  خـیرات و  فلاخم  دـنروایب ، نامیا  یعقاو  يادـخ  هب  دنتـساوخیمن  مدرم  میدـق  رد  هدـش  هتفگ  هک  نیا 
دحوم ع ))  ) مدآ ترضح   ) ناسنا نیلوا  دراد و  رشب  رمع  هقباس  هزادنا  هب  ياهقباس  یسانشادخ  یخیرات ، یسانشهنیرید  تداهش  ینامسآ و 

. دش لصاح  زین  رفک  كرـش و  فارحنا ، ادتبا  نامه  زا  هتبلا  دـناهدوب . رـشب  لسن  رد  نادـحوم  هتـسویپ  زین  نآ  زا  دـعب  دوب و  لماک  ناسنا  و 
دوجو اهنآ -  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  فرحنم -  ياهناسنا  بلاغ  تسا و  هتـشادن  يدایز  دومن  رـشب  خـیرات  رد  يرگيرهد  ادـخ و  راکنا 

یساسا فارحنا  دنرامشب . أدبم  نودب  ار  ناهج  دننک و  راکنا  ار  ادخ  دوجو  هک  یناسک  دناهدوب  مک  دناهتشاد و  لوبق  ار  وا  ّتیقلاخ  ادخ و 
هجوتم هدیشارت و  کیرـش  ادخ  يارب  ّتیهولا  تیبوبر و  رد  فرحنم  ياهناسنا  بلاغ  تسا . هدوب  نآ  فلتخم  رهاظم  كرـش و  ریگارف ، و 

دروم هک  تسا  نآ  زا  رتهبترم  دنلب  ّلجا و  قلاخ ، يادخ  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشلالدتسا  دناهدش و  یلّیخت  ياکرش  یـضرف و  نایادخ  نیا 
نانآ ات  میتسرپب  دنتـسه ، هبترم  نود  وا  هب  تبـسن  هک  ار  وا  ياکرـش  بابرا و  دـیاب  ام  هکلب  دوش  عقاو  ریقح  ياـهناسنا  اـم  تداـبع  هجوت و 

هب اهناسنا  دریگیم . همـشچرس  وا  يدام  دعب  زا  سوملم  سوسحم و  یندید و  نایادخ  هب  رـشب  شیارگ  دنوش . ادـخ  هاگرد  رد  ام  ياعفش 
هجوت اب  دنتسرپب و  دنوش و  دقتعم  ار  دوخ  كرد  مهف و  زا  رتهبترم  دنلب  یندیدان و  يادخ  هک  تسا  تخـس  ناشیارب  تعیبط  هب  سنا  رطاخ 
دنراد رواب  ار  ادخ  اهناسنا  بلاغ  یلمع  دـعب  زا  اما  يداقتعا ؛ دـعب  زا  نیا  دنتـسه . دوهـشم  يادـخ  لابند  هب  تاسوسحم ، هب  سنا  نیمه  هب 
یفرط زا  دراد و  تّقـشم  تمحز و  جنر و  ادـتبا  رد  لقادـح  تسا و  تاوهـش  سفن و  ياوه  تساوخ و  فلاخم  یگدـنب  قیرط  نوچ  یلو 
سفن توهش و  هار  ورهر  دننامیم و  او  یگدنب  هار  ندومیپ  زا  لمع  رد  دنتسه ، ذیذل  لوصولا و  لهس  سرتسد ، رد  تایناوهـش  تایدام و 

، تسـس ياههیجوت  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دنراد  هتـشاد و  داقتعا  قلاخ  يادخ  هب  لاح  هتـشذگ و  رد  اهناسنا  بلاغ  نیاربانب  دـندرگیم .
یلمع كرشم  هدش و  سوه  يوه و  وریپ  لمع  رد  ای  هتشگ  التبم  يداقتعا ، كرش  هب  هدیشارت و  کیرـش  تّیبوبر  تّیهولا و  رد  ادخ  يارب 

. دنوشیم

هب نیاربانب  تسا و  وا  نابیتشپ  يو ، زا  رتيوق  رتگرزب و  یسک  هک  دنک  سح  لد  رد  هک  تسا  دنمزاین  ناسنا  دیوگیم : فورعم  سانـش  ناور  دیورف 
نابیتشپ و نتشاد  تهج  هب  هک  تسا  نانآ  تارّوصت  نیا  هتشادن و  دوجو  ادخ  لصا  رد  دنکیم . ادیپ  زاین  دوشیم ، هدیمان  ادخ  هک  يدوجوم  شتـسرپ 

هانپ

شسرپ

تسا و وا  نابیتشپ  يو ، زا  رتيوق  رتگرزب و  یسک  هک  دنک  سح  لد  رد  هک  تسا  دنمزاین  ناسنا  دیوگیم : فورعم  سانـش  ناور  دیورف 
هب هک  تسا  نانآ  تارّوصت  نیا  هتـشادن و  دوجو  ادخ  لصا  رد  دنکیم . ادیپ  زاین  دوشیم ، هدـیمان  ادـخ  هک  يدوجوم  شتـسرپ  هب  نیاربانب 
نآ باوج  دشابیم . دیورف  فرح  موهفم  انعم و  نیا  دنکیم  شتسرپ  ار  ادخ  مان  هب  يزیچ  رتگرزب  یسک  هانپ و  نابیتشپ و  نتـشاد  تهج 

؟ دیهدیم روط  هچ  ار 

خساپ

داقتعا أشنم  ار  سرت » ، » دوخ ياهرظن  راهظا  زا  ياهراپ  رد  1939 م )  - 1856  ) یشیرتا رادمان  کشزپ  ناور  دیورف ، دنومگیز  دیورف  هیرظن 
رعاش درک ، زاربا  ار  يأر  نیا  هک  یسک  نیتسخن  دیاش  تسا . هدوب  حرطم  هیرظن  نیا  زین  وا  زا  شیپ  هتبلا  تسا ؛ هتـسناد  يرادنید  ادخ و  هب 

هـصالخ دیرفآ .» ار  نایادخ  هک  دوب  سرت  تسخن  : » تسا هتفگ  دوخ  راعـشا  زا  یکی  رد  وا  ف 99 م .)  ) دشاب سویترکول » سوفیت   » یمور

یهوژپ زا 961نید  هحفص 118 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


همه يارب  اـهناسنا  هک  هدـش  بجوم  گرم و ...  يراـمیب ، هلزلز ، ناـفوط ، لیـس ، دـننام  یعیبـط  لـماوع  زا  سرت ، هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا 
أشنم عقاو  رد  وا . قلاخ  هن  تسا ؛ ناسنا  قولخم  دنوادخ  دیورف ، رظن  هب  دنمانب . ادخ  ار  وا  هتخاس و  یکرتشم  أشنم  روآسرت ، یعیبط  لماوع 

سرت و زا  رارف  يارب  هیلوا  ياهناسنا  تسا . هدوب  لماوع  نیا  بیـسآ  زا  ندـنام  ظوفحم  يوزرآ  اهناسنا ، نهذ  رد  ینید  دـیاقع  شیادـیپ 
قیرط زا  دنناوتب  ات  دندش  لئاق  تعیبط  رب  طلـسم  روعـش و  تردـق و  بحاص  یتادوجوم  هب  هتفر  هتفر  ناسربیـسآ ، لماوع  ربارب  رد  هرهلد 

يو رظن  زا  دـنناهرب . رطخ  زا  ار  دوخ  هتخیگنا ، رب  ار  تادوجوم  نآ  تبحم  رهم و  لیبق ، نیا  زا  ییاهراک  اعد و  تدابع ، ینابرق ، شهاوخ ،
دوخ توق  هب  نانچمه  هاگدـید  نیا  زین  هزورما  هکلب  تسا ؛ هدوب  سرت » هلأـسم   » خـیرات هیلوا  نارود  رد  اـهنت  هن  دـنوادخ ، هب  ناـسنا  هزیگنا 

لقتنم ینونک  ناسنا  هب  رامـشیب ، ياهلسن  هلیـسو  هب  هتـشذگ ، رد  دوجوم  رـصانع  یخیرات و  تسا  يدوجوم  ناـسنا  هک  ارچ  تسا ؛ یقاـب 
تسا لامتحا  هیضرف و  کی  دح  رد  هاگدید ، نیا  سرت 1 . يروئت  دقن  . 40 صص 38 -  رشب ، هشیدنا  رد  ادخ  هللادبع ، يرـصن ، . تسا هدش 

يرگید و  یهاگآ » مدـع   » یکی دوریم : رامـش  هب  ناسنا  سرت  أـشنم  لـماع  ود  یلک  روط  هب  . 2 درادـن . دوجو  نآ  تابثا  رب  یلیلد  چـیه  و 
، ور نیمه  زا  دنکیم و  تشحو  سرت و  ساسحا  دسانـشیمن ، هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  ربارب  رد  ناسنا  یحور .» یمـسج و  ییاناوت  مدـع  »
، دسانـشیمن ار  نآ  تلع  هدـش و  يرامیب  راچد  هک  یناسنا  ًالثم  دـباییم ؛ شهاـک  زین  وا  سرت  دوشیم ، هدوزفا  وا  ياـهیهاگآ  رب  هچ  ره 

هعجارم اب  هک  نیمه  اما  دهدیم . دنتـسین -  جالع  لباق  ًانایحا  هک  ار -  ضرم  عون  اههد  لامتحا  يو  اریز  تسا ؛ هودنا  جنر و  راچد  هراومه 
یناوتان دوریم . نایم  زا  يو  هرهلد  سرت و  تسین ، مهم  نادـنچ  شايرامیب ، هک  دـش  هجوتم  تفای و  یهاگآ  يرامیب  تلع  زا  کـشزپ ، هب 

هرهلد و راـچد  هراومه  دوش ، یحور  ضراوع  زا  یـضعب  راـچد  يدرف ، رگا  هک  اـنعم  نیدـب  دوـشیم ؛ سرت  بجوـم  زین  یحور  یمـسج و 
نیاربانب دنهدیمن . هار  دوخ  هب  سرت  تارطخ ، زا  يرایـسب  ربارب  رد  دنرادروخرب ، ناور  تمالـس  زا  هک  یناسک  اّما  دوب . دـهاوخ  بارطـضا 

رظن رد  اب  دش . دهاوخن  سرت  راچد  هاگ  چیه  دـشاب ، نمیا  یحور  يرامیب  یناور و  هضراع  هنوگ  ره  زا  دوش و  هدوزفا  درف ، یهاگآ  رب  رگا 
زا سرت  یناور ، تمالس  یهاگآ و  شیازفا  اب  رگا  لاح  دنادیم ؛» سرت  ار  ادخ  هب  شیارگ  تلع   » دیورف تسا : ینتفگ  بلطم ، نیا  نتفرگ 

دیاب دشاب ، هتـشادن  یـسرت  هنوگ  چیه  يدرف  رگا  رگید ، نایب  هب  دورب . نایم  زا  دیاب  تسا -  ادخ  هب  شیارگ  نامه  هک  لولعم -  دورب ، نایم 
؛ تسا هدش  لیاز  شسرت  یحور ، ییاناوت  ای  یهاگآ و  رثا  رب  سپس  هدیسرتیم و  يروما  زا  يدرف  رگا  ای  دشاب و  هتشادن  مه  ادخ  هب  نامیا 
رب . 3 دوشیم . هدهاشم  نیا  فالخ  رب  هراومه  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  يو  رد  ادـخ  هب  شیارگ  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  تسیابیم 

یقطنم ظاحل  هب  دـننک ؛ شتـسرپ  ار  وا  هدرک و  رواب  قلخ و  ار  ادـخ »  » مان هب  يدوجوم  سرت  رثا  رد  اهناسنا ، زا  یهورگ  ای  همه  هک  ضرف 
تابثا تحـص -  ضرف  رب  هاگدید -  نیا  هک  يزیچ  تیاهن  دـنالطاب .» چوپ و  نایدا  همه  درادـن و  دوجو  ییادـخ  : » تفرگ هجیتن  ناوتیمن 

ره تیناـقح   » یفن و  ادـخ » دوجو   » یفن زا  ریغ  نیا  تسا و  تسرداـن  ادـخ ، هب  داـقتعا  يرادنید و  رد  مدرم  هزیگنا  هک  تسا  نآ  دـنکیم ،
لاـم و بسک  اـی  یبلطترهـش  هزیگنا  هب  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  یملع  ياـهفاشتکا  اـهعارتخا و  زا  يرایـسب  لاـثم  ناونع  هب  تسا . ینید »
هب زگره  یملع ، فاشتکا  کی  هزیگنا  ندوب  تسردان  اما  تسا . تسردان  یقالخاریغ و  اههزیگنا  نیا  هتفرگ و  تروص  یعامتجا ، تیعقوم 

هتخیگنا و  دهدیم ) قوس  يزیچ  هب  ار  ناسنا  هچنآ   ) هزیگنا نایم  هاگدید ، نیا  رد  هک : نآ  هدیکچ  تسین . یملع  فشک  ندوب  لطاب  يانعم 
هتـشاذگ يرگید  نالطب  باسح  هب  یکی  نالطب  هدـش و  طلخ  دروآیم ،) تسد  هب  ار  نآ  اـی  دـنکیم ، تکرح  نآ  يوس  هب  ناـسنا  هچنآ  )

ار مدرم  هک  یناسک  نید و  ناروآ  مایپ  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات  فلا ) دنکیم : ضقن  ار  هاگدید  نیا  تحص  هک  يدراوم  . 4 تسا . هدش 
ياهناسنا ب ) دندرکیم . يرادیاپ  اههجنکـش  نیرتتخـس  ربارب  رد  هدوب و  مدرم  نیرتعاجـش  زا  هراومه  دـندناوخیم ، دـنوادخ  يوس  هب 

همه رد  ادـخ  دوجو  هب  هنیداهن ، رواب  یعون  اـم ، داـقتعا  هب  دـنرادن . هتـشادن و  ادـخ  هب  يداـقتعا  چـیه  هک  دنتـسه  هدوب و  یناوارف ، يوسرت 
ًاترطف اهناسنا  هیلک  رد  ًالثم -  هک  یتسود -  ییابیز  ییوجتقیقح و  سح  هکنانچ  ینعی ، تسا ؛ هتـشاد  دوجو  خـیرات ، لوط  رد  اـهناسنا 

، یهلا ترطف  نیا  تسه و  هدوب و  اهناسنا  همه  رد  زین ، یتسرپ  ادـخ  یـسانشادخ و  سح  تسین ؛ تلع  ای  باـستکا  دـنمزاین  دراد و  دوجو 
. ترطف يرهطم ، دیهش  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  . دهدیم قوس  دنوادخ ، هب  داقتعا  يوس  هب  ار  نانآ 
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؟  تسا حیحص  هتسناد ,  يرادنید  ادخ و  هب  داقتعا  ءاشنم  ار  سرت  هک  دیورف )  ) رظن

شسرپ

؟  تسا حیحص  هتسناد ,  يرادنید  ادخ و  هب  داقتعا  ءاشنم  ار  سرت  هک  دیورف )  ) رظن

خساپ

ادخ و هب  داقتعا  ئاشنم  ار  سرت ))   )) شیاهرظن راهظا  زا  يا  هراپ  رد  1939 م )   - 1856  ) یشیرتا رادمان  کشزپ  ناور  دیورف , دنومگیز 
یمور رعاـش  درک , زاربا  ار  يار  نیا  هک  یـسک  نیتـسخن  دـیاش  تسا  هدوـب  حرطم  هیرظن  نیا  زین  وا  زا  شیپ  هتبلا  تسا ;  هتـسناد  يرادـنید 

نآ هیرظن  نیا  هصـالخ  دـیرفآ [)) ار  نایادـخ  هک  دوب  سرت  تسخن   : )) تسا هتفگ  دوخ  راعـشا  زا  یکی  رد  وا  دـشاب  سوـیترکول  سوـقیت 
یعیبط لماوع  همه ي  يارب  اه  ناسنا  هک  هدـش  بجوم  گرم  يراـمیب و  هلزلز ,  ناـفوط ,  لیـس ,  دـننام  یعیبط  لـماوع  زا  سرت  هک  تسا 
دیاقع شیادیپ  ئاشنم  عقاو  رد  وا . قلاخ  هن  تسا ,  ناسنا  قولخم  ادخ  دیورف  رظن  هب  دنمانب . ادخ  ار  وا  هتخاس  یکرتشم  ئاشنم  روآ , سرت 

ربارب رد  هرهلد  سرت و  زا  رارف  يارب  هیلوا  ياه  ناسنا  تسا .  هدوب  لماوع  نیا  بیـسآ  زا  ندـنام  ظوفحم  يوزرآ  اه , ناسنا  نهذ  رد  ینید 
ینابرق شهاوخ ,  قیرط  زا  دنناوتب  ات  دندش  لیاق  تعیبط  رب  طلسم  روعش و  تردق و  بحاص  یتادوجوم  هب  هتفر  هتفر  ناسر  بیسآ  لماوع 

هزیگنا ي يو  رظن  زا  دـنناهرب . رطخ  زا  ار  دوـخ  هتخیگنا و  رب  ار  تادوـجوم  نآ  تبحم  رهم و  لـیبق ,  نیا  زا  ییاـهراک  اـعد و  تداـبع ,  , 
 , تسا یقاب  دوخ  توق  هب  نانچ  مه  هیرظن  نیا  زین  هزورما  هکلب  تسا ,  هدوب  سرت  هلئاسم  خـیرات  هیلوا ي  نارود  رد  اهنت  هن  ادـخ  هب  ناسنا 
 , تسا هدـش  لقتنم  ینونک  ناسنا  هب  رامـش  یب  ياه  لسن  هلیـسو  هب  هتـشذگ  رد  دوجوم  رـصانع  یخیرات و  تسا  يدوجوم  ناـسنا  هک  ارچ 

لامتحا هیـضرف و  کی  دـح  رد  هیرظن ,  نیا  - 1 هاگدید :  نیا  ياهدـقن  اما  (. 40 صص 38 -  يرـصن ,  هللادبع  رـشب , هشیدنا ي  رد  ادخ  )
یهاگآ و مدـع  یکی  دور . یم  رامـش  هب  سرت  ئاشنم  لماع  ود  یلک  روط  هب  - 2 درادن . دوجو  نآ  یخیرات  تابثا  رب  لیلد  چـیه  و  تسا , 
هچ ره  يور  نیمه  زا  دنک و  یم  تشحو  سرت و  ساسحا  دسانش  یمن  ییاهزیچ  زا  يرایسب  ربارب  رد  ناسنا  یحور ,  ییاناوت  مدع  يرگید 

هراومه دسانـش , یمن  ار  نآ  تلع  هدـش و  يرامیب  راچد  هک  یناسنا  الثم " دـبای . یم  شهاک  زین  سرت  دوش , هدوزفا  ناسنا  ياه  یهاگآ  رب 
هب هعجارم ي  اب  هک  نیمه  یلو  دـهد  یم  دنتـسین  جالع  لباق  انایحا " هک  ار  ضرم  عون  اـههد  لاـمتحا  يو  اریز  تسا  هودـنا  جـنر و  راـچد 

یناوتان دور . یم  نایم  زا  يو  هرهلد  سرت و  تسین ,  یمهم  ینادـنچ  يرامیب  هک  تشگ  هجوتم  تفای و  یهاگآ  يراـمیب  تلع  زا  کـشزپ 
دهاوخ بارطضا  هرهلد و  راچد  هراومه  دوش , یناور  ضراوع  زا  یضعب  راچد  يدرف  رگا  هک  انعم  نیدب  دوش  یم  سرت  بجوم  زین  یحور 

درف یهاگآ  رب  رگا  نیاربانب ,  دنهد . یمن  هار  دوخ  هب  سرت  تارطخ  زا  يرایسب  ربارب  رد  دنرادروخرب  ناور  تمالس  زا  هک  یناسک  اما  دوب ,
بلطم نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـش . دـهاوخن  سرت  راچد  هاگ  چـیه  دـشاب  نمیا  یحور  يرامیب  یناور و  هضراـع  هنوگ  ره  زا  دوش و  هدوزفا 
لولعم دورب  نایم  زا  سرت  یناور  تمالس  یهاگآ و  شیازفا  اب  رگا  ام  داقتعا  هب  دناد , یم  سرت  ار  ادخ  هب  شیارگ  تلع  دیورف  مییوگ  یم 

هتـشادن مه  ادخ  هب  نامیا  دیاب  دشاب  هتـشادن  یـسرت  هنوگ  چیه  يدرف  رگا  رگید  نایب  هب  دورب . نایم  زا  دیاب  تسادخ  هب  شیارگ  نامه  هک 
زا يرثا  هنوگ  ره  تسیاب  یم  تسا  هدش  لیاز  شسرت  یحور  ییاناوت  ای  یهاگآ و  رثا  رب  لاح  هدیـسرت و  یم  يروما  زا  يدرف  رگا  ای  دشاب 
زا یهورگ  اـی  همه  هک  ضرف  رب  - 3 دوش . یم  هدهاشم  نیا  فالخ  رب  هراومه  هک  یلاح  رد  دشاب , هتـشادن  دوجو  يو  رد  ادـخ  هب  شیارگ 
هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  یقطنم  ظاحل  هب  دـننک , شتـسرپ  ار  وا  هدرک و  رواـب  ار  ادـخ  ماـن  هب  يدوجوم  سرت ,  هزیگنا ي  هب  اـه  ناـسنا 

تـسا نآ  دننک  یم  تابثا  تحـص -  ضرف  رب  تایرظن -  نیا  هک  يزیچ  تیاهن  دنا )) لطاب  چوپ و  نایدا  همه ي  درادن و  دوجو  ییادخ  ))
" ـالثم تسا .  ینید  ره  تیناـقح  یفن  ادـخ و  دوجو  یفن  زا  ریغ  نیا  تسا و  تسرداـن  ادـخ  هب  داـقتعا  يرادـنید و  رد  مدرم  هزیگنا ي  هک 
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تروص یعامتجا  تیعقوم  لام و  بسک  ای  یبلط  ترهـش  هزیگنا ي  هب  رـشب , خیرات  لوط  رد  یملع  ياه  فاشتکا  اه و  عارتخا  زا  يرایـسب 
يانعم هب  زگره  یملع  فاشتکا  کی  هزیگنا ي  ندوب  تسرداـن  اـما  دـنا , تسرداـن  یقـالخا و  ریغ  یگمه  اـه  هزیگنا  نیا  و  تسا ,  هتفرگ 

هچنآ  ) هتخیگنا و  دـهد ) یم  قوس  يزیچ  هب  ار  ناسنا  هچنآ   ) هزیگنا ناـیم  اـه  هیرظن  نیا  رد  هک :  نآ  مـالک  ناـج  تسین .  نآ  ندوب  لـطاب 
هدـش هدراذـگ  يرگید  نالطب  باسح  هب  یکی  نالطب  هدـش و  طـلخ  دروآ ) یم  تسد  هب  ار  نآ  اـی  دـنک , یم  تکرح  نآ  يوس  هب  ناـسنا 

هب ار  مدرم  هک  یناسک  نید و  ناروآ  ماـیپ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  - 4-1 دـنک : یم  ضقن  ار  هیرظن  نیا  تحـص  يدراوم  - 4 تسا . 
ناسنا - 4-2 دندرک . یم  يرادـیاپ  اه  هجنکـش  نیرت  تخـس  ربارب  رد  هدوب و  مدرم  نیرت  عاجـش  زا  هراومه  دـندناوخ , یم  دـنوادخ  يوس 

همه ي رد  ادخ  دوجو  هب  زومرم  رواب  یعون  ام , داقتعا  هب  دنرادن . هتشادن و  ادخ  هب  يداقتعا  چیه  هک  دنتـسه  هدوب و  یناوارف  يوسرت  ياه 
دوجو اترطف " اه  ناسنا  هیلک  رد  الثم " یتسود  ییابیز  ییوج و  تقیقح  سح  هکنانچ  ینعی  تسا ,  هتـشاد  دوجو  خـیرات  لوط  ياه  ناسنا 
تسا یهلا  ترطف  نیمه  تسه و  هدوب و  اهناسنا  همه ي  رد  زین , یتسرپ  ادخ  یسانشادخ و  سح  تسین ,  تلع  ای  باستکا  دنمزاین  دراد و 

. اردص يرهطم ,  دیهش  ترطف ,  رت ر.ك :  شیب  یهاگآ  يارب  دهد . یم  قوس  دنوادخ  هب  داقتعا  يوس  هب  ار  نانآ  هک 

؟ تسا هدوب  سانشادخ  شیادیپ ، زاغآ  زا  رشب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  سانشادخ  شیادیپ ، زاغآ  زا  رشب  ایآ 

خساپ

هیلع » مدآ نوتم ، نیمه  ساسا  رب  و  دناهدوب . اوح  ترضح  سپس  و  مالسلا » هیلع  » مدآ ترضح  رشب  عون  دارفا  نیلوا  یمالسا ، نوتم  ساسارب 
سانـشادخ و زین  اوح ، ناشیا ، رـسمه  زین  تشاد و  رارق  دنوادخ  تفرعم  یلاع  تاجرد  رد  دوب و  کئالم  دوجـسم  دنوادخ  رما  هب  مالـسلا »

یکاخ هرک  نیا  رد  ار  رـشب  یلعف  عون  زا  یناسنا  هورگ  نیلوا  دندرک و  طوبه  نیمز  هب  تشهب ، زا  ندش  هدـنار  زا  سپ  ود ، نیا  دوب . دّـحوم 
زاغآ نامز  نامه  زا  نامیا  دنتـشگ . رفاک  یهورگ ، دـندنام و  سانـشادخ  دّـحوم و  یخرب ، مدآ ، نادـنزرف  نایم  رد  هاگنآ  دـنداد . لیکـشت 

هب هّجوت  نیمزژ ، يور  رب  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  رـشب  تسا و  ناسنا  دازمه  یـسانشادخ ، نیاربانب ، تفای . همادا  زین  زورما  ات  تشگ و 
. تسا هدش  هداهن  وا  داهن  رد  ًاترطف  رما  نیا  اریز  تسا ؛ هتشاد  اتکی  دنوادخ 

؟  تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  ارچ 

خساپ

رارق ناسنا  يور  ارف  ار  مزال  ياهراکوزاس  یحور  یمـسج و  یعامتجا ، يدرف ، داعبا  مامت  رد  هک  ندرک  یگدـنز  يارب  تسا  یـشور  نید 
، درک وجتسج  دیاب  وا  ياهزاین  رد  ار  رشب  يراد  نید  تلع  دیامنیم . هضرع  ودب  اهتحاس  مامت  رد  ار  وا  اقترا  دشر و  ياهرتسب  دهدیم و 

رـشب ندوب  راد  نید  ییارچ  هب  یهد  خـساپ  يارب  نیارباـنب  دـناشکیم . یترورـض  نینچ  هب  ار  وا  نید ،  رد  دـننام  یب  دـیاوف  راـثآ و  دوـجو 
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تاـیح و فدـه  شنیرفآ ، ییارچ  یگدـنز :  هب  یـشخب  اـنعم  . 1 دریگ : رارق  یـسررب  دروـم  یهـالا  نید  راـثآ  دـیاوف و  هک  تسا  هتـسیاش 
: دـسیونیم ییابطابط  همـالع  تسا . هنیزگ  نیرتهب  یگدـنز  ندرک  دـنمفده  رد  نید  هک  تسا  هدوب  ناـسنا  یگـشیمه  شـسرپ  یگدـنز ،
يرـشب و یگدـنز  رد  ییاـنعم  یب  هب  دـیدهت  ربارب  رد  شنکاو  عـقاو ، رد  نید  هک  درک  وـج  تسج و  تیعقاو  نیا  رد  دـیاب  ار  نید  رهوـج  »

ینازرا ار  تیلاعف  رد  تارج  ناسنا  هب  نید ، سرت : ندودز  . 2 تسا ». راد  انعم  تیعقاو  کی  تروص  هب  ناهج ، هب  نتسیرگن  يارب  یششوک 
نید اب  سنا  یگدـنز : یـشخب  مارآ  . 3 دـیادزیم / وا  زا  ار  مـیب  سرت و  دربیم و  نـیب  زا  وا  رد  ار  هـفیظو  ماـجنا  رد  یکاـنمیب  دـشخبیم و 

شمارآ هـب  ادـخ  داـی  اـب  اـهلد  دیــشاب ! هاـگآ  ُبوـُلُْقلا ؛  ُّنـِئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذــِب  ـالَأ  : » دــیامرفیم نآرق  هـک  هنوـگنآ  تـسا ، شخب  شمارآ 
ییاهنت فلا . تسا :  لیذ  عون  راهچ  رد  وا  ییاهنت  تسا ، هدوب  جنر  رد  ییاهنت  زا  هرامه  رـشب  ییاهنت : ساسحا  هب  خـساپ  . 4 { 1 .«} دسریم

، تسا رضاح  عمج  رد  هچرگ  ینعی  دننکیمن ؛  كرد  ار  وا  نارگید  ب . تسین /  وا  اب  یسک  هک  دریگیم  رارق  یطیحم  رد  ناسنا  یکیزیف ؛
دنناوتیمن نارگید  ج . دـنکیم / ییاهنت  ساـسحا  وا  ور ، نیا  زا  دـنربیمن . هرهب  وا  زا  یگتـسیاش  هب  دـنباییمن و  ار  وا  تیعقوم  ناـنآ  یلو 

عفرو دوخ  يوس  هب  تعفنم  بلج  ددـص  رد  دـنا و  شیوخ  رکف  هب  همه  هک  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  د . دـنیامن / فرطرب  ار  وا  ياـهصیاقن 
دنوادخ هک  تسا  رواب  نیا  رب  اریز  دـنکیمن ، ییاهنت  ساسحا  هاگ  چـیه  نمؤم  ناسنا  دـیادزیم و  ار  ییاهنت  نیا  نید  دننتـشیوخ . زا  ررض 

يردارب و یعاـمتجا : یگتـسبمه  . 5 { 3 .«} تسامـش اـب  وا  دیـشاب  اـجک  ره  ُْمْتنُک ؛  اـم  َْنیَأ  ْمُـکَعَم  َوُـه  َو  {: » 2} تسوا نیـشنمه  سنوم و 
تـسرد درکراک  يارب  نید  کسانم  : » دـسیونیم روهـشم  سانـش  هعماج  میکرود ، دـباییم . ناماس  يرادـنید  روحم  رب  كارتشا  ساـسحا 

نیمه قیرط  زا  اریز  دراد ؛  ترورض  ام  ینامسج  یگدنز  نتشاد  هگن  يارب  كاروخ  هک  دنايرورـض  هزادنا  نامه  هب  ام ، یقالخا  یگدنز 
ياههزومآ رد  دیاب  ار  ناسنا  يوکین  ياهتلـصخ  هشیر  يزاس : گنهرف  . 6 { 4 .«} دنکیم ظفح  دـییات و  ار  دوخ  هورگ  هک  تسا  کسانم 

تامیلعت زا  یشان  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  يزورما ، ياهناسنا  رد  دوجوم  يوکین  ياهتلـصخ  : » دیامرفیم ییابطابط  همالع  تسج ؛  ینید 
یعیبط ریغ  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  زا  شاهدرتسگ ، ياهتفرـشیپ  مامت  اـب  یعیبط  مولع  نردـم : ياـیند  ياـهیتساک  . 7 { 5 .«} تسا ینید 

 : دـسیون یم  ییابطابط  همالع  دـنک . هدروآرب  ار  یمدآ  یعیبط  ياروام  ياهزاین  ات  تشاد  راظتنا  ناوتیم  نید  زا  اهنت  تسا و  زجاع  ناـسنا 
یلو دزاسیم  مولعم  ناسنا  يارب  هدروآرد و  یکیرات  زا  ار  تـالوهجم  زا  یـشخب  هک  نشور  تسا  یغارچ  یعیبط  مولع  هک  تسا  تسرد  »

کـشزپ کی  زا  تشاد ، عقوت  ناوتیمن  ار  یکلف  لیاسم  لح  یـسانشناور  نف  زا  دـشخبیمن . يدوس  یکیراـت  ره  يارب  هک  تسا  یغارچ 
بلاطم هعیبطلاروام و  لیاسم  زا  الـصا  دـیامنیم  ثحب  تعیبط  زا  هک  یمولع  هرخالاب  دـیآیمن و  رب  هار  سدـنهم  رفن  کی  تالکـشم  لح 

اهنآ فشک  راتـساوخ  دوخ  يدادادـخ  ترطف  داهن و  اب  ناسنا  هک  يدـصاقم  هنوگ  نیا  یـسررب  ییاـناوت  هدوب و  هناـگیب  یحور  يونعم و 
تخانـش رد  ناسنا  زاین  عفر  هلمج : زا  درک ، داـی  ناوتیم  رـشب  ندوب  رادنید  ییارچ  رد  يرگید  دـیاوف  راـثآ و  زا  هتبلا  { 6 .«} درادن تسا ،

اب ار  خساپ  { 7 .} اهنآ دادعتسا  روخارف  هب  اهناسنا  لیمکت  تیبرت و  ناسنا ، هب  روآ  نایز  دنمدوس و  أیشا  ندناسانـش  دب ، بوخ و  ياهراک 
راثیا تبحم و  فطل ، دجو و  تمیمـص ، راقو و  یعون  هشیمه  یبهذم  رما  ره  رد  نم   : » میریگیم یپ  ییاکیرمآ  یمان  سانـش  ناور  نخس 

هیآ دعر ، هروس  [. 1 { ] 8 .«} دنکیمن قیبطت  رشب  تالاح  زا  تلاح  چیه  اب  صاوخ  نآ  هک  دراد  یـصاوخ  یبهذم  یناور -  تالاح  منیبیم .
ص ج12 ، نازیملا ، [. 5 / ] ص 179 نید ، یسانشهعماج  [. 4 / ] هیآ 4 دیدح ، هروس  [. 3 / ] 41 یلمآ ، يداوج  نید ، زا  رـشب  راظتنا  [. 2 / ] 28

مایلیو ناور ، نید و  [. 8 / ] 49 ص 41 -  نید ، زا  رـشب  راظتنا  ر.ك : [. 7 / ] ص 8 ییابطابط ، نیسح  دمحم  مالـسا ، زا  ییاهزارف  [. 6 / ] 151
ص 15/ ینیاق ، يدهم  همجرت  زمیج ،

نید ورملق 

؟ تسا تلاخد  تلاسر و  یعّدم  ییاه  هزوح  هچ  رد  مالسا  تعیرش  نید ، هفسلف  رظنم  زا  دییام : رفب  و  هداد ، تسد  هب  نید  زا  عنام  عماج و  فیرعت 
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شسرپ

تلاخد تلاسر و  یعّدم  ییاه  هزوح  هچ  رد  مالسا  تعیرش  نید ، هفسلف  رظنم  زا  دییام : رفب  و  هداد ، تسد  هب  نید  زا  عنام  عماج و  فیرعت 
؟ تسا

خساپ

ناسانـش نید  حالطـصا  رد  تسا . میلـست  يوریپ و  عوضخ ، داـیقنا ، ازج ، تعاـطا ، ياـنعم  هب  تغل  رد  هک  یبرع  تسا  يا  هژاو  نید  فلا )
هتـسناد ماکحا  نیناوق و  دیاقع و  زا  يا  هعومجم  نید ، ًابلاغ  یمالـسا  نادنمـشیدنا  رکفت  رد  تسا . هدمآ  نید  يارب  يددعتم  ياه  فیرعت 

اب بسانتم  یلمع  ياهروتسد  و  ناسنا ، ناهج و  يارب  يا  هدننیرفآ  هب  داقتعا  يانعم  هب  نید  نیاربانب ، يژولوئدیا ) ینیب و  ناهج  .) تسا هدش 
لولعم ًافرـص  ای  یفداصت  ار  ناهج  ياه  هدیدپ  شیادیپ  دنتـسین و  يا  هدننیرفآ  هب  دقتعم  ًاقلطم  هک  یناسک  ور  نیا  زا  دشابیم . دـیاقع  نیا 

دنچ ره  دنتـسه ، ناهج  يارب  يا  هدننیرفآ  هب  دقتعم  هک  یناسک  اما  دـنوشیم . هدـیمان  نید  یب  دـنناد ، یم  یعیبط  يدام و  تالاعفنا  لعف و 
اه ناسنا  نایم  رد  دوجوم  نایدا  ساسا ، نیا  رب  دنوشیم . هدرمـش  رادنید  دـشاب ، تافارخ  تافارحنا و  اب  مأوت  ناشیا  ینید  مسارم  دـیاقع و 

دروم ار  ییاهراتفر  هدوب ، عقاو  اب  قباطم  تسرد و  دـیاقع  ياراد  هک  ینییآ  زا : تسا  تراـبع  قح  نید  دـنوشیم . میـسقت  لـطاب ، قح و  هب 
هب ار  رـشب  ات  دنا  هدـمآ  یهلا  نایدا  همه  ب ) ( 1 . ) دشاب رادروخرب  رابتعا  تحـص و  يارب  یفاک  تنامـض  زا  هک  دهد  رارق  دیکأت  هیـصوت و 

. تسا هدومرف  هئارا  تیرـشب  يارب  ار  یتخب  شوخ  ۀمانرب  نیرت  لماک  تسا ، نایدا  متاخ  هک  مالـسا  دـنیامن . تیادـه  يدـبا  تداعـس  يوس 
دروم رد  هدومن و  تلاخد  یعامتجا ) يدرف و   ) یگدنز نوئش  همه  رد  دناسرب ، تداعس  لماکت و  ۀلق  جوا  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  يارب  مالـسا 

هنوگ هب  هک  ییاه  هنیمز  مامت  یسایس و  قوقح  يرادا ، قوقح  ییازج ، قوقح  یگداوناخ ، قوقح  یندم ، قوقح  یـساسا ، قوقح  تدابع ،
موحرم تسا . اعّدم  نیا  لیلد  یمالسا  هقف  باوبا  عونت  (2 . ) تسا هدروآ  همانرب  نوناق و  دوشیم ، طوبرم  يورُخا  ای  يویند  تداعـس  هب  يا 

هن مالـسا  تامیلعت  تسا . یعامتجا  دص  رد  دص  هک  تسا  ینید  اهنت  نایدا  ۀمه  نایم  رد  مالـسا  دیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همالع 
اهنت هن  و  دشاب ، تکاس  نانآ  يویند  تداعس  ةرابرد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  يورُخا  تداعس  اهنت  هک  تسا  نایحیسم  ینونک  شیک  دننام 

نانیدهب ياهروتـسد  دننام  مالـسا  تامیلعت  دهد . رارق  دوخ  تمه  ۀـهجو  ار  یتلم  کی  مّلعت  میلعت و  اهنت  هک  تسا  دوهی  یلعف  نییآ  دـننام 
ود تداعـس  تیبرت و  میلعت و  مالـسا ، رد  تسا . هتخادرپن  لامعا  قـالخا و  زا  دودـحم  عوضوم  دـنچ  هب  رگید ، بهاذـم  یـضعب  سوجم و 

یقالخا میلاعت  فراـعم و  لوصا  رب  سک  ره  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـکم  ناـمز و  ره  رد  هشیمه و  يارب  مه  نآ  مدرم  ۀـمه  یناـهج 
زا رکف  شطیحم و  ۀطاحا  زا  شیدنا  رود  لقع  هک  درک  دهاوخ  هدهاشم  ار  ینارکیب  يایرد  درگنب ، قیقحت  ةدـید  هب  یمالـسا  هقف  مالـسا و 

یلک ماظن  کی  هک  تسا  یعونتم  تاررقم  نیناوق و  يواح  عرـش  ماکحا  دـیامرفیم : هر ) ) ینیمخ ماـما  ( 3 . ) تسا نوبز  شرعق  هب  ندیـسر 
هریـشع و دالوا و  هیاسمه و  اب  ترـشاعم  زرط  زا  تسا ، هدـمآ  مهارف  دراد ، زاین  رـشب  هچ  ره  یقوقح ، ماظن  نیا  رد  دزاس . یم  ار  یعاـمتجا 
زا للم  ریاس  اب  هدوارم  حلـص و  گنج و  هب  طوبرم  تاررقم  ات  هتفرگ  ییوشانز  یگدنز  یـصوصخ و  روما  و  يرهـشمه ، و  شیوخ ، موق و 

حاکن هک  دـهدیم  روتـسد  دراد و  نوناق  هفطن  داقعنا  حاکن و  ماجنا  زا  لبق  يارب  يزرواشک . تعنـص و  تراجت و  قوقح  ات  ییازج  نیناوق 
ردپ و ةدهع  رب  یفیاظو  هچ  یگراوخ  ریش  ةرود  رد  دشاب . هچ  هفطن  داقعنا  عقوم  ای  ماگنه  نآ  رد  ناسنا  كاروخ  دریگب و  تروص  هنوگچ 

نوناق روتـسد و  لحارم  نیا  همه  يارب  دشاب . هنوگچ  نادنزرف  اب  رگیدمه و  اب  نز  درم و  راتفر  و  دوش ، تیبرت  دیاب  هنوگ  هچ  تسا و  ردام 
جایتحا دوخ  لامک  تداعـس و  يارب  رـشب  هک  تسا  یماکحا  اهروتـسد و  ۀـمه  لـماش  تنـس ، دـیجم و  نآرق  دـنک . تیبرت  ناـسنا  اـت  دراد 

(ع) رقاب ماما  تسا . هدـش  نایب  تنـس  باتک و  رد  مدرم  جاتحیام  مامت  ناونع : نیا  هب  تسا  یباب  یفاـک  لوصا  فیرـش  باـتک  رد  ( 4 .) دراد
(5" .) دومرف نایب  شلوسر  يارب  داتـسرف و  ورف  شنآرق  رد  ار  نآ  هک  نآ  زج  تشاذگناو  ار  تما  تاجایتحا  زا  ار  يزیچ  دـنوادخ  : " دومرف
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زا يوریپ  تداعـس  هار  اهنت  هک  تسا  یعّدـم  هدومن و  تلاخد  یعامتجا  يدرف و  زا  معا  ناسنا  یگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  مالـسا  نیارباـنب 
2 ص 111 . تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرش  یلمآ ، يداوج  هللادبع  ص 28 ؛ دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم   - 1 ( 6 . ) تسا مالسا 

 - 4 ص 24 و 25 . مالسا ، میلاعت  هصالخ  ییابطابط ، همالع   - 3 ص 67 . هقف ) هقف -  لوصا   ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  يرهطم ، یـضترم  - 
هیآ 85. ( 3  ) نارمع لآ   - 6 ص 77 . ج1 ، همجرت )  ، ) یفاک لوصا   - 5 ص 28 . هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما 

؟ تسا حیحص  دراد  لح  هار  یگدنز  نوئش  همه  رد  مالسا  هک  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  دراد  لح  هار  یگدنز  نوئش  همه  رد  مالسا  هک  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

ناناملـسم ۀـمه  نید ، تیعماج  يریگارف و  رد  میـشاب . هتـشاد  یهاگدـید  هچ  نید  ندوب  ریگ  ارف  ةراـبرد  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  قوف  ثحب 
کی دراد : دوجو  یـساسا  هاگدید  ود  تهج  نیا  رد  تسه . ینوگانوگ  يارآ  نآ  لومـش  ةریاد  ینعم و  موهفم و  رد  اما  دـنراد  رظن  قافتا 
رگید دننام  دـیاب  ییایند  روما  ةرادا  رد  نارادـنید  دـناد و  یم  رـشب  يورخا  تداعـس  يونعم و  ياهزاین  ندروآ  رب  ار  نید  فدـه  هاگدـید 

يورخا تداعـس  ۀمانرب  نداد  نید ، یلـصا  فده  تلاسر و  نانیا  رواب  هب  دـنهد . ناماس  ار  ایند  هشیدـنا ، يزرودرخ و  اب  َملاع ، نادـنمدرخ 
ةزوح هب  ار  نید  هک  دوب  هاگدید  نیا  رادفرط  ناگرزاب  سدنهم  تسا . نتفریذپ  فدـه ، تلاسر و  نیمه  اب  ربارب  نید ، ندوب  عماج  تسا و 

یحالـصا و ياهراک  ماجنا  اه و  مایپ  غالبا  : " دـیوگیم هراب  نیا  رد  ناشیا  تخاس . دودـحم  ترخآ  ادـخ و  هب  مه  نآ  قـالخا ، هدـیقع و 
اه و سکرام  دودح  هب  تسا  ناربمایپ  ماقم  نداد  لزنت  تسا و  اه  ناهج  ناسنا و  قلاخ  يادـخ  نأش  زا  رود  مدرم ، حطـس  رد  ایند  یلیمکت 

لح یگدنز و  مسر  هار و  ادخ  ناگداتـسرف  ادخ و  هک  درادن  يزاین  نیاربانب  یبارومح . رهمگرزب و  دیـشمج و  ای  اه  يدـناگ  اهروتـساپ و 
یم يورخا  يونعم و  روما  زا  رتارف  ار  نید  فدـه  هک  دراد  دوجو  يرگید  هاگدـید  ربارب ، رد  ( 1" .) دـنهد دای  ار  یعامتجا  يدرف و  لئاسم 

مالسا : " دیوگ یم  ناشیا  دراد . هجوت  رشب  يونعم  يدام و  ياهزاین  ۀمه  يدوجو و  يایاوز  ۀمه  هب  نید  هر ) ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  دناد .
مالـسا دراد . همانرب  دراد ، زت  مالـسا  دراد . بتارم  تیهولا  ملاع  ات  تعیبط  ياروام  ات  تعیبط  زا  ینعی  تسا  زیچ  همه  هک  یناـسنا  نیا  يارب 
عامتجا ناسنا و  ةرادا  لماک  یعقاو و  يروئت  هقف  : " دـیوگ یم  ناشیا  رگید  ياج  رد  ( 2" .) عماج دزاسب  یناسنا  کی  ار  ناسنا  دـهاوخ  یم 

ام ءیـش ؛ لکل  ًانایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  دیامرف " : یم  نآرق  تسا . تایاور  تایآ و  هاگدـید  نیا  دنتـسم  ( 3" .) تسا روگ  اـت  هراوهگ  زا 
ورف نآرق  رد  ار  زیچ  ره  نایب  دنوادخ  : " دـیامرف یم  (ع ) قداص ماما  یتیاور  رد  ( 4" .) دـشاب زیچ  همه  رگنایب  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق 
هدمآ نآرق  رد  نیا  شاک  دیوگب : دناوتن  یـسک  ات  هدرکن  راذگ  ورف  ار  نامدرم  ياه  زاین  زا  يزیچ  دنگوس ! ادـخ  هب  هک  اج  نآ  ات  هداتـسرف 

مه تایئزج  رد  نید  هک  تسین  نآ  قرف  نخس  يانعم  تسا ، حضاو  هتبلا  ( 5" .) تسا هدومرف  نایب  نآرق  رد  ادخ  ار  نامه  هک  نآ  رگم  دوب 
یعماج نید  مالسا  نید  نوچ  هک  دننک  یم  لایخ  دنهد ، یم  جرخ  هب  دومج  اه  یضعب  : " دیوگ یم  يرهطم  داتسا  دشاب . هدرک  قیرط  ۀئارا 
ًاقاـفتا تسا . مالـسا  رد  يرگید  باـسح  کـی  تسین . روط  نیا  هن ، دـشاب . هدرک  نشور  ینّیعم  فـیلکت  مه  تاـیئزج  رد  دـیاب  سپ  تسا ،

شروتسد هکلب  دشاب  هتشادن  يروتسد  چیه  هک  نیا  هن  دشاب . هتشادن  روتسد  روما  زا  يرایـسب  رد  ًاساسا  هک  دنک  یم  داجیا  مالـسا  تیعماج 
. تسا هتخادرپن  یگدنز  رهاظ  تروص و  لکش و  هب  زگره  مالسا  : " دیوگ یم  ناشیا  رگید  ياج  رد  ( 6" .) دنشاب دازآ  مدرم  هک  تسا  نیا 

ۀئارا یناعم و  اه و  فده  مالسا  دناسر . یم  یناعم  اه و  فده  نآ  هب  ار  رـشب  هک  تسا  یهار  ینعم و  حور و  هجوتم  همه  مالـسا  تامیلعت 
: تفگ دیاب  نیاربانب  ( 7" .) تسا هتـشاذگ  دازآ  رما  نیا  ریغ  رد  ار  رـشب  هتفرگ و  دوخ  ورملق  رد  ار  یناعم  اه و  فده  نآ  هب  ندیـسر  قیرط 
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هریغ يداصتقا و  یعامتجا ، يدابع ، یـسایس ، نوگانوگ  يایاوز  يارب  دراد و  رظن  ناسنا  یگدنز  فلتخم  داعبا  هب  تیعماج  لیلد  هب  مالـسا 
یتیریدـم ياه  يدـنم  ماظن  ییارجا و  ياـه  هماـنرب  اـه و  متـسیس  يدربراـک و  یئزج و  ياـه  شور  یلو  تسا ، هداد  هئارا  هشیدـنا  حرط و 

 - 1 تشون : یپ  دنک . یم  لمع  يدازآ  هب  نآ  رد  رـشب  تسا و  هتـشاذگ  رـشب  ۀـبرجت  ةدـهع  رب  دـنا ، یملع  ینالقع و  يروما  هک  ار  هعماج 
، یفاک لوصا   - 5 ۀیآ 89 . ( 27  ) لمن  - 4 ص 98 . ج 21 ، نامه ،  - 3 ص 155 . ج2 ، رون ، ۀفیحص   - 2 ص 41 . ش 28 ، نایک ، هلجم 

ص 191. ج3 ، راثآ ، ۀعومجم   - 7 ص 265 . ج1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و   - 6 ص 77 . ج1 ،

نیودت و زا  دزادرپ و  یم  ـی بـشـر  گد ـ نز رب  مکاح  ياهشزرا  نایب  هب  اهنت  نید  هک  دنا  هتفرگ  انعم  نیا  هب  ار  نآ  لامک  نید و  تیمتاخ  یهور  گـ
طیحم بسانت  هب  هک  تسا  يرشب  يراک  نیناوق  ما و  ـکـ حا ـن  یود تـ دیامن .  یم  زیهرپ  ناسنا  يداصتقا  یسایس ,  تاررقمو  نیناوق  ماکحا ,  میظنت 

عیبط

شسرپ

زا دزادرپ و  یم  ـر  ـش ـی بـ گد ـ نز رب  مکاح  ياهـشزرا  نایب  هب  اهنت  نید  هک  دـنا  هتفرگ  انعم  نیا  هب  ار  نآ  لاـمک  نید و  تیمتاـخ  یهور  گـ
هک تسا  يرـشب  يراک  نیناوق  ما و  ـکـ حا ـن  یود تـ دیامن .  یم  زیهرپ  ناسنا  يداصتقا  یـسایس ,  تاررقمو  نیناوق  ماکحا ,  میظنت  نیودت و 

هدهع هب  هدودحم  نیا  رد  نید  هک  یشقن  اهنت  دنک ,  یمادیپ  رییغت  خیرات  يربج  طیار  ياضتقم شـ هب  یعامتجا و  یعیبط ,  طیحم  بسانت  هب 
رد هراومه  ار  یعامتجا  نیناوق  هکنآ  نمض  ناسنیدب  هورگ  نیا  تسوا .  یـشزرا  ماظن  اب  فلاخم  هک  تسا  ینیناوق  زا  هتـسد  نآ  یفن  دراد 
یم نیمات  ار  نآ  تیمتاخ  تابث و  هجیتن  رد  لامک و  هتـسناد و  نوصم  نیناوق  نآ  صیاقن  بیـسآ  زا  ار  نید  دنناد  یم  دـشر  لماکت و  لاح 

 . دنیامن

( لوا تمسق  ) خساپ

تمیق هب  دیآ  یم  تسد  هب  نید  يارب  قیرط  نیا  زا  هک  يرارق  تابث و  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  رظن  نیا  رب  هک  يدـقن  نیلوا  لوا : لا  ـکـ ـشا
ار توبن  نید و  ترورـض  لصا  هک  ناـهرب  نآ  اـب  تیدودـحم  نیا  تسا .  نیناوق  هکلب  مولع و  هریاد  هب  تبـسن  نید  هزوح  ندرک  دودـحم 
هتـشاد و روضح  رـشب  یگدنز  داعبا  مامت  رد  هک  تسا  ینید  یلقع ,  ناهرب  نآ  ساسارب  لماک  نید  ار  ـ یز تسا .  راگزاساندـنک  یم  تابثا 

یب یئزج  روما  مولع و  هب  تبـسن  مه  دیامن و  نییبت  ار  شنیرفآ  یلک  لوصا  مه  هکانعم  نیا  هب  دـشابن ,  رظن  یب  يا  هلئـسم  چـیه  هب  تبـسن 
تسا و ملع و عـقـل  نازیم  نید ,  هکلب  تسین  یلقع  ملع  ای  یـسح و  ملع  هریاد  زا  يادـج  نید  هریاد  ناهرب  نآ  ساسارب  دـشابن .  تواـفت 
ـچـه نآ دـیامن .  روراب  ار  دوخ  ناوت  تسوا  زاورپ  قفا  هک  اجنآ  ات  یحو  تیادـه  وترپرد  هک  تسا  لقع  هفیظو  نیا  تشذـگ  هک  هنوگناـمه 

تفرعم هب  تبسن  یهاگآ  مدع  یناسنارهوگ و  هب  ییانشآ  مدع  دوش  لصاح  نید  هب  تبسن  يدودحم  دید  نی  ـت تـا چـنـ سا هد  ـب شـ جو مـ
تسا هاگدید  نیا  زا  هک  اریز  تسا ,  مدآ  ملاع و  هب  یسح  هاگن  رظن ,  نیا  ذاختا  لی  ـ لد تسا .  وا  یفـسلف  یلقع و  تفرعم  یتح  يدوهش و 

سح دشر  زا  سپ  هک  تسا  نیا  بلطم  ـیـح  ـضو تـ دوش .  یم  داجیا  یتسیاب  زا  یتسه  ای  شزرا و  زا  شناد  ملع ,  زا  نید  ییادج  رادنپ  هک 
نومزآ قیرط  زا  يا  هنوگب  هک  يا  یـشزرا  ریغ  يایاضق  یتح  یـشزرا و  ياـیاض  هراـبردار قـ دوخ  يرواد  اـضق و  تردـق  مولع ,  ییارگ , 

ـن هذ هتفاـب  رادـنپ و  یگمه  یملع  نیناوق  هچرگ  يرگن  ناـهج  نیا  رد  اریز  دـنداد ,  تسد  زا  دـنری ,  رار نـگـ ناـسنا قـ ساوـح  ضرعمرد 
نیدب دنـشاب .  ریذپ  نومزآ  سح  قیرط  زا  هک  دنک  یم  ادـیپ  ار  یملع  ناونع  یگتـسیاشاهرادنپ  زا  هتـسد  نآ  اهنت  نکیل  دـن  ـتـ ـس ـی هـ مدآ

نآ نودب  دنت  يدر و شـخـصـی هـسـ الماک فـ يروما  هک  اهشیارگ  نیا  دنتسه ,  صاخـشا  ياهـشیارگ  رگنایب  اهنت  یـشزرا  يایاضق  بیترت 
زا دنور  یم  نیب  زا  فلتخم  عناوم  رثا  رد  دـنوش و  دا مـی  ـجـ یا نو  ـ گا ـ نو لماوع گـ ریثات  تحت  دنـشاب  یملع  یقطنم و  دـنور  کی  عبات  هک 
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هک تسا  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه ,  ناـسنا  سفن  رد  رثا  اـشنم  هک  دـشاب  ییاهرادـنپ  اـه و  هروطـسا  زا  يرایـسب  دـناوت  یم  لـماوع  نآ  هلمج 
هدافتـسا دروـم  دوـخ  یـشزرا  درکراـک  لـیلد  هب  دـنناوت  یم  ندوـب  یملع  ریغ  مـغر  یلع  یکیزیفاـتم  ياـیاضق  اـی  ـنـی و  ید يا  ـهـ نا ـتـ ـساد

يرـشب ياهـشزرا  يریگ  لکـش  رد  یخیرات  لماوع  نیرت  یـساسا  ناونع  هب  اهنآ  ینید  يایاضق  ءایبنا و  رکفت ,  نیا  ـن  ماد رد  دـنریگرارق . 
نیا نکیل  تسا  یـشزرا  افرـص  تکرح  کـی  هکلب  یملع  تکرح  کـی  هن  ءاـیبنا  تکر  ها حـ ـ گد ـ ید ـن  یا زا  دـنریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم 

رد ار  مکاح  شقن  اهنت  هن  دنتسه  دارفا  ياهشیارگ  زا  یکاح  هک  اهـشزرا  اریز  تسین ,  اهنآ  یعامتجا  شقن  ندوب  رابتعا  یب  رب  لیلد  هلئـسم 
 , ترا بـهـتـر بـه عـبـ دنتسه .  زین  مولع  هدنهد  طخ  اهشناد و  هدنهد  تهج  هکلب  دنراد ,  هدهع  رب  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  لامعا  راتفر و 
هب هراومه  دوخ  خیرات  رد  مولع  هک  انعم  نیا  هب  دنت ,  ـ ـس مولعرب هـ طلـسم  لماوع  زا  نکیل  دنجراخ  مولع  هزوح  زا  هچرگ  یـشزرا  يایاضق 

هنیمز دوخ  ياهـشیارگ  ياضتقم  هب  هک  دنتـسه  دارفا  نیا  اریز  دـنریگ ,  یم  رار  هدا قـ ـتـفـ ـسا دروم  مکاـح  اهـشیارگ  تسد  رد  رازبا  ناونع 
رظ زا نـ يدراو کـه  هب مـ تبـسن  ار  نآ  طسب  هنیمز  هک  نآ  اـی  هدرک و  داـجیا  تساـهنآ  ياـضرا  هلی  ـ ـسو ار کـه  مو  زا عـلـ ـی  خر شیادـیپ بـ
ای هداد و  اردوخ  اب  بسانتم  نی  ـ ناو ـب قـ یو ـ ـص هزا تـ ـ جا هک  دنتـسه  اهـشیارگ  نیا  نینچمه  دنرب و  یم  نیب  زا  تساهنآ  اب  فلاخم  یـشزرا 

تابوصم رد  زورما  هچنآ  دننامه  يدراوم  رد  هچرگ  نی  ـ ناو زا قـ ـی  خر طا بـ ـقـ ـسا دننک .  یم  طقاس  رابتعا  زا  ار  بسانم  ریغ  نیناوق  هک  نآ 
همه هک  تسا  يرما  نآ  یمـسر  ریغ  لکـش  نکیل  تسا  رادروخرب  یمـسر  تروص  کی  زا  وتو  قح  ناونع  اب  دوش  یم  عقاو  لـلم  ناـمزاس 

لاـمک و هتفرگ و  رظن  رد  مولع  نیناوـق و  زا  لقتـسم  یـشقن  نید  يارب  هچرگ  ناـیب  ـن  یا دـهد .  یم  خر  ناـسنا  هرمزور  یگدـنز  رد  تقو 
نید روضح  موزل  رب  توبن  ناهرب  رد  هک  هچنآ  زا  رظن  فرـص  اب  نکیل  دـهد  یم  رارق  رظن  دروم  شقن  ناـمه  هدود  رد مـحـ ار  نآ  صقناـی 
دراو رظن  نیا  رب  هک  ییاهلاک  ـ ـشا زا جـمـلـه  مود :  لا  ـکـ ـشا تسه .  نآ  هجوتم  يرگید  ياهلاکـشا  دش  هماقا  رـشب  یگدنز  داعبا  مامت  رد 
کی مقس  تحـص و  تخانـش  یـسررب و  يارب  یملع  يرواد  ـا و  ـض ترد قـ قـ شزرا ,  زا  ـش  ناد یقطنم  هطبار  عطق  لیلد  هب  هک  نیا  تسا 

یصاخ یشزرا  ماظن  دوخ ,  هب  صتخم  ياهـشیارگ  بلط  رد  اهناسنا  زا  یهورگ  ره  درادن .  دوجو  یـشیارگ  رگید  رب  نآ  حیجرتو  شیارگ 
عوضوم يافتنا  هب  هبلاس  باب  زا  انعم  نیاو  دنشاب  هتـشاد  نارگید  هار  نالطب  ای  دوخ  هار  ندوب  قح  رب  یلیلد  هک  نآ  نودب  دننک  یم  غیلبت  ار 

اب بساـنتم  یـشزرا  ماـظن  کـی  غـلبم  نیبـم و  اـهن  ـن تـ ید ـر  گا ور  ـن  یا زا  تسین .  یلقع  لاـطبا  اـی  یقطنم  تاـبثا  لـباق  الـصا  ینعی  تسا 
نیاربانب درادـندوجو .  دوش  تابثا  نایدا  رگید  نالطب  نآ و  تحـص  هک  يا  هنوگب  نآ  زا  عافد  يارب  یهار  چـیهدشاب  یـصاخ  ياهـشیارگ 

دقن زج  يا  هراچ  انگنت  نیا  زا  ییاهر  يارب  مدنسپ .  یم  ار  یـشزرا  نیا  العف  نم  دیوگب  دناوت  یم  اهنت  دنک  یم  عافد  مالـسا  زا  هک  یـسک 
یلقعرکفت يانبم  رب  رگا  اریز  تسین  یلقع  تخانـش  یتفرعم  شزرا  هب  هبنت  دهد و  یم  لیکـشتار  نآ  يانبم  هک  يا  هنایارگ  سح  هاگدـید 

ـن یا ـگـر  ید لا  ـکـ شا مو : لا سـ ـکـ ـشا دوب .  دهاوخ  عافد  لباق  لماک  روط  هب  زین  نید  یـشزرا  ماظن  ددرگ ,  حرطم  شرتسگ  نامه  اب  توبن 
شخب مقـس  تحـص و  عاجرا  نایدا و  یخیرات  ای  یکیزیفاتم و  يایاضق  بذک  ای  قدـص و  تیثیح  هب  یهجوت  یب  رظن  نیا  همزال  هک  تسا 

رادـیاپان لزلزتم و  شیارگ  کی  ناونع  هب  هن  نید  هک  نآ  لاح  دـشاب و  یم  یـسح  مولع  بیذ  ای تـکـ دـییات و  هب  اـیاضق  نیا  ریذـپ  نومزآ 
هب داقتعا  ای  داعم و  ادبم و  هب  داقتعا  دننام  تسا  نآ  غلبم  هک  تسا  ییاهداقتعا  تابثا  رب  عرفتم  راوتـسا  تباث و  نامیا  کی  ناو  هب عـنـ هکلب 
ادج قیرط  زا  دنراد  دصق  رظن  نیا  ذاختا  اب  برغ  رد  تناید  نایعدم  مراهچ :  لاک  ـ شا یهلا .  نالوسر  بتک و  خزود ,  تشهب ,   , ناگتشرف

دنیامن نیمات  ار  نآ  ماود  تابث و  هدیـشخب و  تینوصم  دـش  یم  ماجنا  ملع  هیحان  زا  هک  ییاه  هلمح  زا  ار  نید  شنادزا ,  نید  ورملق  ندرک 
دنتشادن داعم  ادبم و  زا  یحیحص  روصت  نوچ  اهنآ  هک  تسا  نیا  بلطم  ـیـح  ضو تـ دننک .  تیبثت  ار  نآ  رترب  هاگیاج  شیوخ  رادنپ  هب  هکلب 

زا ـسـتـه و  ناد دنوادخ  لعف  تاذ و  فیدررد  ای  ضرع و  رد  ار  اهقولخم  لاعفا  ناهج و  يایشا  وا ,  لعف  یلاعت و  ياد  نتشادنپدودحم خـ اب 
زا هک  یل  ـ یالد دنـشاب .  هدنام  زجاع  رگیدکی  اب  اه  هدـیدپ  یلع  طبر  زا  هک  دـندرک  یموجتـسج  اجنآ  رد  ار  دـنوادخ  راک  ور فـعـل و  ـن  یا
رد هراومه  یمل  يا عـ ـیـه هـ ـضر ـعـه فـ ـسو طسب و تـ اب  دـش  یم  هماـقا  دـنوادخ  دوجو  تاـبثا  رب  مولع ,  نییبت  هزوح  زا  جراـخ  روما  قیرط 
 , یملع ياه  هفـسلف  نایعدم  موجه  ربارب  رد  نید  عضوم  میکحت  يارب  نینچم  لزلزت و هـ نیا  زا  زیرگ  يارب  دوب ,  طوقـس  لزلزت و  ضرعم 
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هب ینید  يایاضق  قاحلا  اـب  اـت  دندیـشوک  هیرظن  نیا  نتفریذـپ  اـب  اـه  ـ نآ تفرگ .  رارق  لابقتـسا  دروم  شناد  زا  شزرا  ورملق  ییادـج  هیرظن 
نید ندرک  حالس  علخ  تمیق  هب  هک  تباقر  نیا  عفر  هک  نیا  زا  لفاغ  دنهد ,  هلصیف  هر  ار یـکـسـ ـن  ید ملع و  نایم  تباقر  یـشزرا  يایاضق 
دوخ يارب  اه  هیـضرف  حرط  رد  هک  یلالقتـسا  اب  مل  عـ دـنک .  یمن  جراخ  یملع  ياهیرواد  اـضق و  ضرعم  زا  ار  نید  زگره  دوش  یم  ماـجنا 

ياهشزرا ضبق  ای  طسب و  شیادیپ ,  فلتخم  ياه  هنیمز  هرابرد  دشاب  صاخ  یـشزرا  حرط  یعدم  هک  نآ  نودب  دناوت  یم  دوش ,  یم  لئاق 
هکنانچ دیام  یفرعم نـ یصاخ  یسایس  ای  يداصتقا و   , یناور طیارش  يربج  هدییاز  افرص  ار  اهنآ  نیوکت  دن و  يرواد کـ اضق و  نوگانوگ , 

دهد رارق  راکنادروم  ار  اه  ـ نآ تا  سد و ثـبـ هجیتن تـقـ رد  اهشزرا و  یهلا  هرهچ  بیترت  نیدب  دروخ و  یم  مقر  اهنآ  لاوز  عناوم ,  نوکت  اب 
يراذگنوناق قح  ام  رگا  مجن :  لا پـ ـکـ شا دروآ .  یم  مهارف  زین  اراهشزرا  هدودحم  زا  نید  تسد  ندرک  هاتوک  هنیمز  عقاو  رد  راکنا  نیا  و 

راگزور یملع  ربج  رـشب و  شناد  عبات  ار  نیناوق  مینادـن و  تسا  ناه  ناسنا و جـ ناهن  راکـشآ و  طباور  زا  هاـگآ  هک  یـسک  هب  رـصحنم  ار 
نایدا و رگید  نآ و  نیب  يزیمم  تروص  نیا  رد  میهد ,  رارق  رظان  یـشزرا  ماـظن  کـی  رد حـد  ـیـن  ناو نآ قـ هب  تبـسن  ار  مالـسا  مینادـب و 

هدوب فقاو  اهـشزرا  نیا  رب  ابلاغ  اهناسنا  الوا :   : اریز تشاد  دهاوخن  دوجو  نید  يارب  يزاین  اساسا  هکلب  دنام ,  یمن  یقاب  يرـشب  ـب  تا مـکـ
هکلب دـشاب ,  هتـشاد  ار  اهـشزرا  نیا  اب  تفلاخم  هیعاد  هک  تسا  يرـشب  بتاکم  زا  یبتکم  رت  کـمـ ـیـا :  نا ثـ دـنراد .  لیامت  اهنآ  هب  تبـسن  و 
شور هویـش و  رد  تسا  بتاکم  نیب  هک  ـی  توا تـفـ دوب .  دنهاوخ   , هعماج لماکت  دشر و  داجیا  يدازآ  تلادع ,  دننام  اهنآ  يرارقرب  قفاوم 

هتـشاد و هنومن  ندـمت  زا  عافد  هیعاد  زین  نوعرف  لاثم ,  ناونع  هب  دـنهد ,  یم  هئارا  اهـشزرا  نیا  نیماـت  يارب  هک  تسا  يدـعاوق  نیناوق و  , 
مویلا ـلـح  فا دق  افص و  اوتئا  مث  مکدیک  اوعمجاف  یلثملا *  مکتقیرطب  ابهذی  و  دناوخ (  یم  يراگتـسر  حالف و  هنا  ـ ـش ار نـ لمع  رد  يزوریپ 
ریبدت رکم و  سپ  دنربب  نیب  زا  ار  امـش  کی  یلاع و نـ هویـش  هنومن و  ندمت  ات  دنراد  نآ  دصق  نوراه  یـسوم و  ینعی   ( , 1 یلعتسا ( )  نم 

رد دبای .  يرترب  وا  رب  هتـشگ و  زوریپ  بیقر  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  حالف  هک  دینک  ییارآ  فص  اهنآ  لباقم  رد  دیروآ و  مهارف  ار  دوخ 
ینا هبر  عدیلو  یـسوم  لت  ـ قا ـی  نورذ نوعرف  لاق  و  دـیوگ (  یم  هتـسناد و  داسف  جورم  ار  مالـسلا )  هیلع  یـسوم (  نو ,  ـ عر ـگـر فـ ید يا  جـ

راگدرورپوا مناسرب و  لتق  هب  ار  یسوم  ات  دیراذگب  ارم  تفگ ,  نوعر  ینعی فـ  ( , 1 داسفلا ( )  ضرالا  یف  رهظی  وا  مکنید  لدبی  نا  فاخا 
لـصا ـر  گا یـعـنـی  دـنادرگ .  جـیار  ار  داـسف  نیمز  رد  هک  نآ  اـی  دربـب و  نیب  زا  ار  امـش  نید  وا  هک  مراد  نآ  سرت  نم  دـناوخب ,  ار  دوـخ 

 , دو زا نـظـر خـ عا  ـ فد رد  نو  ـ عر فـ دـنک .  یم  مهارف  ار  یعاـمتجا  یقـالخا و  داـسف  جرم و  جره و  هنیمز  درکن  نوـگرگد  ار  امـش  بـتکم 
 ( , 2 داشرلا ( )  لیبس  الا  مکیدـها  ام  يرا و  ام  الا  مکیرا  ام  نوعرف  لاق  دـیوگ ( یم  هدرک و  حرطم  زین  ار  هعماـج  تیادـه  دـشر و  راـعش 
دشر هار  هب  زج  ار  امـش  مناد و  یمن  حالـص  مدرک  قیرط  هئارا  ار  امـش  یـسوم )  لتق  دروم  رد  هک (  هچنآ  هب  زج  نم  تفگ ,  نوعرف  ینعی 

رب ـت  یاد ياعدا هـ هدادربخ و  وا  رظن  رد  نوعرف  تشز  راـک  ییاـبیز  نسح و  زا  تاـیآ  نیمه  همادا  رد  ـم  یر نآر کـ قـ منک .  یمن  تیادـه 
ام لیبسلا و  نع  دـص  هلمع و  ءوس  نوعر  نیز لـفـ کلذـک  ابذاک و  هنظال  ینا  و  دـهد (  یم  تبـسن  زین  نوعرف  لآ  نموم  هب  ار  دـشر  قیرط 
یم وگغورد  ار  یسوم  نم  تفگ  نوعرف  ینع  یـ  ( . 3 داشرلا ( )  لیبس  مکدها  نوعبتا  موق  ای  نما  يذلا  لاق  و  بابت *  یف  الا  نوعرف  دـیک 

هب زج  نوعرف  رکم  دـش و  هتـشادزاب  فورـصم و  قح  هار  ندومیپ  زا  دومن و  هو  ابیز جـلـ شتـشز  لمع  نوعرف  رظن  رد  نینچ  نیا  مرادـنپ و 
 . منک تیادـه  دـشر  هار  هب  ار  امـشات  دـییامن  يوریپ  نم  زا  تفگ :  دوـخ  موـق  هب  نوـعرف  لآ  نموـم  رگ  ـ ید فر  زا طـ دـیماجنینوا  كـاله 

ـی تارا رد عـبـ ار  يد  ـ حاو يا  ـهـ ـشزرا زا  عافد  فلاخم  بطق  ود  ره  نوعرف  لآ  نمو  نو و مـ ـ عر دو فـ ـ ـش ـظـه مـی  حـال نا کـه مـ هـمـچـنـ
يارب نوعرف  لآ  نموم  هک  یلی  ـ لد دننک .  یم  داهنـشیپ  هک  تسا  یلامعاو  راتفر  تسا  ود  نآ  زیمم  هجو  هک  هچنآ  دـنیامن ,  یم  نایب  هباشم 

ار نوعرف  توعد  هک  تسا  سا  ـ ـسا ـن  یا وا بـر  تسا .  لامعا  يورخا  هجیتنو  یتوکلم  هرهچ  ناـمه  دـیامن  یم  ناـیب  دوخ  داهنـشیپ  تحص 
یه هرخالا  نا  عاتم و  ایندلا  هویحلا  هذـه  امنا  موق  ای  دـیوگ (:  یم  ـد و  ناو تشهب مـی خـ هب  لوصو  هقیرط  ار  دوخ  لمعو  شتآ  هب  توعد 

نوقزری هنجلا  نولخدـی  کئلواف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لم  الا مـثـلـهـا و مـن عـ يز  هئ فـال یـجـ ـیـ ـس لـمع  نم  رارقلا *  راد 
يزیچان عاـتم  اـیند  ـی  گد ـ نز ـن  یا مو ,  يا قـ ینعی   ( , 1 رانلا ( )  یلا  یننوعدـت  هوجنلا و  یلا  مکوعدا  یل  ام  موق  ای  و  باـسح *  ریغب  اـهیف 
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نز و ره  دنیبن و  ازج  ترخآ  رد  نآ  لثم  هب  زج  دهد  ماجنا  ایند  رد  دب  یل  سک عـمـ ره  تسا  يدـبا  هاگلزنم  ترخآ  يارـس  تسین و  شیب 
یم هرهب  دـیآ  یمن  رد  باسح  هب  هک  یقزر  زا  اجنآ  رد  دوش و  یم  تشهب  رد  لخاد  دـهد  ماجنا  حـلا  ـ ـص تسا عـمـل  نموم  هک  يدرم  ای 

نیواـنع هب  همه  هک  نیا  هجیتـن  دـینک .  یم  توعد  شتآ  هب  ارم  امـش  مناوخ و  یم  تاـجن  هب  ار  امـش  نم  هک  تسا  هدـش  هچ  موق  يا  درب . 
ریخ رد  نخـس  دنیامن .  یم  توعد  هافر و 000  ای  حالـص و  تداعـس و  يوقت ,   , تلادع دشر ,  يراگتـسر ,  ریخ ,  لیبق  زا  عماج  یـشزرا 

یعقاو ریخ  دناوت  یمن  زگره  تسین  هاگآ  ناهج  ناسنا و  نطاب  رها و  زا ظـ نآ کـس کـه  تسیک .  دزن  تسیچ و  هک  تسا  یعقاو  یـسانش 
هب ـد یـا  هد دـننک خـبـر  یم  یگدـنز  ایردای  یکـشخ و  رد  هک  یتاناویح  ماسقا  تمرح  اـی  تیلح و  زا  لاـثم  ناونع  هب  دـهد و  صیخـشتار 

شا هدنیآ  موتحم  تشونرـس  زا  هن  تسا و  ربخاب  رود  ای  کیدزن  خیرات  رد  نآ  شیادـیپ  تیفیک  زا  هن  اریز  دـیامن  توعد  یـصاخ  متـسیس 
 . دشاب یم  هاگآ  رود  ای  کیدزنرد 

( مود تمسق  ) خساپ

یلیلد دن  ـتـ شاد ـی نـمـی  ـصا رظن خـ تاررقم  ماکحا و  دروم  رد  دندرک و  یم  افتکا  یلک  لوصا  نایب  هب  اهنت  ناربمایپ  رگا  مشـش :  لاکـشا 
رد دـندرک  یم  هلباـقم  ءاـیبنا  اـب  هک  ینیکرـشم  اریز  تشاد ,  یمن  دوـجو  ناتـسرپ  تبو  نـیینثو  اـب  اـهنآ  یخیراـت  رمتـسم  ياـهیریگرد  رب 

 ( ) هّللا نلوقیل  ضرالاو  تاومسلا  قلخ  نم  مهتلئـس  نئل  و  دیامرف (  یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآر  قـ دندوب .  هارمه  ناربمایپ  اب  یقلاخدیحوت 
ءایبنا اب  نآ  رد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دناوخ .  دنهاوخ  نآ  قلاخ  اردنوادخ  ینک ,  لاوئـس  نیمز  نامـسآ و  هدـننیرفآ  زا  اهنآ  زا  رگا  ینعی   ( , 1

هب صتخم  لامعا  قالخا و  دـیاقع و  دـع  رد بـ ار  وا  شرور  ناسنا و پـ ریبدـت  ءایبنا  هک  ینعم  نیا  هب  دوب ,  یبوبر  دـیحوت  دنتـشاد  فـالتخا 
زا فرـصت  لخد و  هنوگره  هک  نادنچ   , دنداد یم  تبـسن  دنوادخ  هب  امیقتـسم  دـندومن  یم  هئارا  هک  مه  ار  هچنآ  دنتـسناد و  یمدـنوادخ 

ـیـن ناو رد قـ دـنداد تـا  یم  داهنـشیپ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا (  ربمایپ  هب  نیکرـشم  هنومن  ناونع  هب  دـندرک ,  یم  یفن  ار  دوخ  هیحاـن 
یم یفرعم  یحو  عبات  ار تـنـهـا  دو  خـ ـخ ,  ـسا ـ پرد ادـخ  نامرف  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ (  دـنک و  رظن  دـیدجت  دوخ  يربهر  زرطو 
ریغ نآرقب  تئا  انئاقل  نوجریال  نیذلا  لاق  تانیب  انتایا  مهیلع  یلتت  اذا  و  دیامرف (:  یم  نایب  ناسنیدبار  هعقاو  نیا  حرـش  میرک  نآرق  دومن , 

ینعی  ( 2 میظع ( )  موی  باذع  یبر  تیـصع  نا  فاخا  ینا  یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یـسفن  ءاقلت  نم  هلدبا  نا  یل  نوکی  ام  لق  هلدبوا  اذه 
زا ریغ  ینآرق  دنتفگ  یم  دنرادن  ام  ياقل  هب  دیما  دنا و  تمایق  رکنم  هک  اهنآ  دوش ,  یم  توالت  ناراکهبت  رب  ام  راکـشآ  تایآ  هک  هاگنآ  و 

یتقو و  منک -  لیدـبت  ار  نآرق  دوخ  دزن  زا  هک  دـسرن  ارموگب  اهنآ  خـساپ  رد  رب  ـ ما يا پـیـ نادرگ .  لدـبم  ار  نآ  اـی  رواـیب و  دوجوم  نآرق 
ار کـه بـه ـچـه  نآ زج  نم  تسین -  مروسیم  زگره  نآ  لک  رییغت  دشابن  نم  رودقم  نآ  لصا  ظفح  اب  باتک  کی  بلا  زا مـطـ یخرب  لیدـبت 
ار نید  رگا  متفه :  لاکـشا  مسرت .  یم  گرزبزور  باذـع  زا  مزرو  راـگدرورپ  نایـصع  رگا  نم  منک و  یمن  تیعبت  دوـش  یم  ـی  حو مـن 

نیا ات  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  تروص  نیا  رد  میهد  رارق  يرـشب  مولع  عبات  ار  یگنز  ياه  همانرب  ریبدت  مینادب و  یـشزرا  ماظن  رگنایب  اهنت 
ماکحا زا  يرایـسب  هک  نیا  هچ  مینک  انثتـسا  ار  يدابع  ماکحا  هتـسناد و  مالـسا  یـسای  ـ ـس يداـصتقا و یـا  ياـه  هماـنرب  هب  صتخم  ار  تیعبت 

نیمه رب  تسا  نکمم  لاثم  ناون  بـه عـ دوش .  یم  بوسحم  تادابع  هرمززا  هتـشاد و  يدابع  هرهچ  امیقتـسم  مالـسا  یـسایس  ای  يداـصتقا و 
رفس سفن  رت  حضاو  ترابع  هب  دوش و  یم  ماجنا  اجنآ  رد  هک  تسا  يرادرک  راتفر و  سفن  جح ,  رد  يوبن  رادیاپ  تنس  دوش :  هتفگ  سایق 

یعامتجا موسر  تاداع و  اب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ (  دروخرب  هویـش  هکلب  تسین  کـسان  ـر مـ یا ـ ـس هبعک و  تراـیز  ماـجنا   , هکم هب 
دنتسه یهلا  ین  ـ طا تقیقح و بـ ياراد  دوخ  هک  تهج  نآ  زا  جح  کسانم  تسا ,  هتفگ  ار  نخس  نیا  هک  یص  ـخـ ـش زا نـظـر  تسا .  مدرم 
تاداع اب  ییورایور  هلباقم و  نودـب  ربمایپ  هک  دـنبارعا  یلهاج  موسر  نامه  کسانم  نیا  هکلب  دنـشاب  یمن  رادروخرب  تاـبث  سدـقت و  زا  , 

تسا نیا  قوف  لیلحت  هجیتن  دنک .  هدافتسادوخ  یعامتجا  ياهنامرآ  یشزرا و  ماظن  نیمات  يارب  اهبلاق  نامه  زا  هدافتسا  ابات  دیشوک  یمدرم 
تدابع نیا  ياقب  يارب  هکلب  کسانم و  نیا  ظفح  يارب  یلیلد  چیه  دوش ,  لصاح  يدیدج  یعامتجا  یمدرم و  طیارش  هک  یتروص  رد  هک 
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 , ـتـه شاد رظندروم نـ ار  یصاخ  یسایس  يداصتقا و  ماکحا  مالسا  دوش ,  هتفگ  هک  تسا  نامه  زج  نخـس  ـن  یا ـا  یآ تشاددهاوخن .  دوجو 
رد راتفگ  ود  نیا  توافت  اهن  تـ درک .  دهاوخ  هدافتـسا  دشابن  وا  یلک  ياهـشزرا  اب  ریاغم  هک  اجنآ  ات  هعماج  ره  رد  دوجوم  ماکحا  زا  هک  بـلـ

هتبلا دـشاب .  یم  نآ  یـسایس  ای  يداصتقا و  ماکحا  دروم  رد  يرگید  تسا و  مالـسا  يداـبع  ماـکحا  هراـبرد  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا 
ددصرد ار  اهنآ  هکلب  ددرگ ,  یم  نآ  نارکنم  حیرـص  رظن  راهظا  زا  عنام  هک  تسا  حضاو  نادنچ  مالـسا  رد  يدابع  ماکحادوجو  ترورض 

 , يدابع ماکحا  رد  هک  دوش ,  هتفگ  کیکفت  نیا  هجو  رد  دـیاش  دروآ .  یم  رب  ماکحاریاس  ماکحا و  نیا  نیب  کـیکفت  هیجوت  يارب  يرفم 
دیامن یمن  تیعبت  یمظنای  هدعاق و  چیه  زا  هدوب  صاخ  یشیارگ  رگنایب  یشزرا  دعاوق  دننامه  اذل  تسا و  حرطم  میلست  تیدوبع و  فرص 
ماجنا هتـشاد و  رواب  ینورد  هتـساوخ  ای  شیارگ و  کی  تهج  زا  طقف  هکلب  یملع  تفرعم  کی  ساسا  رب  هن  ار  اه  ـ نآ نا  ـ ـس ـ نا ور  ـن  یا زا  و 

دوخ تاذ  دح  رد  هنرگودـنریگ  یم  رارق  هداف  ـتـ ـسا درو  دـنراد مـ هک  یلمع  شقن  لیلد  هب  اهنت  يدابع  ماکحا  رگید  ترابع  هب  دـهد ,  یم 
سرتسد زا  جراخ  اذل  دنریگ و  رارق  یملع  ياهیرواد  ضرعم  رد  اطخو  باوص  ای  مقس  تحص و  تهج  زا  هک  دنتسه  یموهفم  انعم و  دقاف 

ینیقی ناهرب  یقطنم و  لـیلد  سرتسد  رد  اهـشزرا  یباـیزرا  میریذـپب  هک  ضرف  رب  اریز  تسا ,  ماـمتان  هیجوت  نیا  نکی  لـ دنـشاب .  یم  مولع 
یمن دـنناسر  یم  صاخ  یـشزرا  ياهنامرآ  هب  ار  ناسنا  هتـشاد و  هیکت  ینیوکت  قیاـقح  هب  هک  ینیناوق  دـعاوق و  دروم  رد  ار  رما  نیا  تسین 

هک ییرابتعا هـسـتـنـد  نیناوق  دنوش  یم  حرطم  یناسنا  تایح  هزوح  رد  هک  ینیناوق  هک  تسین  یکش  هک  نآ  حیـضوت  مییامن .  لوبق  میناوت 
ای یـسایس و  نیناوق  اـب  تـالما  طو بـه مـعـ ـ بر نیناوق مـ نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  ـالوا ,  نکیل  دـنریگ ,  یم  لکـش  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  هب 
زا هتـسد  ره  هکلب  دنتـسین ,  دنـشاب  هتـشادن  نیوکت  اب  یطابترا  چیه  هک  يا  ـه  ـض تارابتعا مـحـ لیبق  زا  تارابتعا  نیا  ایناثو ,  تسین  يدابع 
لبا نیمه جـهـت قـ زا  دـنراد و  یجراخ  ینیوکت و  يرثا  دوخ  هب  صتخم  فدـه  هب  لاصیا  رد  ندو  يرا بـ ـتـبـ عا ـم  غر یلع  تارابتعا  نیا 

نیدب دنیامن .  یم  نیمات  اردوخ  يداصتقا  فادها  یملع  يزیر  همانرب  اب  هک  يداصتقا  نیناوق  هعومجم  دـننام  دنـشاب  یمزین  یملع  یـسررب 
یسررب لباق  هدوب و  دیفم  زاسراک و  دنتسه  یناسنا  یقالخا ,  ياهفده  ابلاغ  هکدوخ  هب  صتخم  ياهفده  هب  تبسن  زین  يدابع  نیناوق  لاونم 

شناد هد  رب عـهـ ار  مالسا  يداصتقا  یـسایس و  فادها  اهـشزرا و  هب  لین  تهج  يراذگنوناق ,  يزیر و  همانر  ـر مـا بـ گا دنـشاب .  یم  یملع 
یـسانشناور نیب  مـگـر  مینک .  یم  انثتـسا  هدعاق  نیا  زا  ار  یناور  فادها  تهج  يزیر  همانرب  لیلد  هچ  هب  میداد  رارق  یبرجت  ملع  یـسح و 

ياهشزرا هب  لین  يارب  يزیر  همانرب  قح  اه  ـ نآ زا  ـی  خر هک بـ تسا ,  توافت  تسایـس  داصتقا و  ملع  اب  یـسانش  هعماج  یعامتجا و  يدرف و 
ماـکحا هلمج  زا  یمالـسا و  ماـکحا  همه  هک  نیا  زج  تـسین  يا  هرا  پـس چـ دنـشاب .  یم  نآ  دـقاف  رگید  یخرب  ودنتـسه  اراد  ار  یمالـسا 

هکلب ییارقتـسا  یـسح و  مولع  حطـسزا  رتارف  یقفا  رد  ار  ینید  فادـها  اهنامرآ و  هک  نیا  ای  میهد و  رار  يرـشب قـ مولع  عبات  ار  نآ  يدابع 
اب اـهنت  ینید  تاررقم  ما و  ـکـ حا هعومجم  هکلب  يداـبع  ماـکحا  اـهنت  هن  تروص  نیا  رد  مینک و  هدـهاشم  یلوصح  مهف  ـش و  ناد زا  ـر  تر بـ

تروص رد  اهن  تـ دوب .  دنهاوخ  تفایرد  مهف و  لباق  مالسلا )  مهیلع  يوبن (  ترتع  یهلا و  باتک  زا  هدافتسا  اب  ینید و  تفرعمزا  تناعتـسا 
ار توبن  تلاسر و  هب  ناسنا  یمتح  زاین  ـی و  حو دوجو  ترورـض  تروص  نیا  رد  اریز  دوش  یم  عفد  هتـشذگ  ياه  لاکـشا  هک  تسا  ریخا 

مدع فرط و  کی  زا  یلک  عماج و  ياهنامرآ  اهشزرا و  مه  رد فـ كار هـمـه  ـتـ ـشا هب  هجوت  اب  لوا  تروصرد  اما  مینک و  تابثا  میناوت  یم 
لیلد هن  دوش و  یم  ساسحا  ءاـیبنا  دوجو  يارب  یترورـض  هن  رگید  فرط  زا  اـهنآ  زا  یخرب  نـالطب  ـحـت و یـا  ـص رب  ناـهرب  هماـقا  ناـکما 

رد ماکحا  زا  یخرب  یقالخا و  يداقتعا ,  لئاسم  نآرق  تایآ  رد  ماکحا  قالخا و  دیاقع ,  ددرگ .  یم  هماقا  اهنآ  هار  تحـص  يارب  یقطنم 
زا یضعبای  ینـسح و  يامـسا  زا  یخرب  تسا  اهنآ  رد  هک  ییاهعوضوم  بسانت  هب  تایآ  زا  يرایـسب  نایاپ  رد  دنا .  هدش  حرط  نآرق  تایآ 
زا هیآ  ینایاپ  شخب  رد  دشاب  ناهج  تخانـش  هب  طوبرم  هیآ  نت  ـر مـ گا تسا .  هدـش  رکذ  یقالخا  لئاسم  زا  یـضعب  ای  تمایق و  ياهیگژیو 
 , تسا یهلا  يایلع  تافصو  ینسح  يامسا  تآرم  تیآ و  نآرق  رظن  رد  ناهج  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  دوش و  یم  هدرب  مان  یهلا  يامـسا 

دشاب یم  هیآ  نتم  نومضم  نما  ـ ـض هیآ  متخ  هک  يروطب  تسا  هیآ  نامهرد  هدش  حرط  هلئـسم  اب  بسانتم  هیآ  ره  نا  ـ یا رد پـ ما  ـر هـر نـ کذ
نادـب نیا  دوش و  یموگزاب  تمایق  هب  طوبرم  عیاـقو  هیآ  نا  ـ یا رد پـ دـشاب  یـشزرا  یقـالخا و  یعوضوم  هیآ  رد  هدـش  حرطم  عوضوم  رگا 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 129 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد دشاب  هتفر  نخـس  یهلا  نیناوق  ماکحا و  زا  هیآ  رد  رگا  تسادارفا .  یـشزرا  ماظن  یقالخا و  تاکلم  روهظ  فرظ  تمایق  هک  تسا  لیلد 
اریز تسا ,  ماکحا  نآ  يارجا  يارب  یقالخا  هناوتـشپ  نیما  زا جـهـت تـ ـن  یا دو و  ـ ـش هتخادرپ مـی  یقـالخا  لـئاسمزا  یخرب  هب  هیآ  ناـیاپ 

رد یـساسا  لماع  یقالخا  لوصا  نکیل  دشاب  دیفم  زاسراک و  ماکحازا  یخرب  تیاعر  يارب  دناوت  یم  يدودـح  ـی تـا  یار ـ جا لماوع  هچرگ 
لیاضفو اهـشزرا  بسک  رد  حلاص  لمع  رثا  حلاص و  لمع  لیـصحت  رد  یهلا  نی  ـ ناو ما و قـ ـکـ حا نـقـش  دنتـسه .  ماکحا  ییارجا  تنامض 

ـچـه نآ زا  ددرگ .  یم  نیناوق  ماـکحا و  هب  تبـسن  قـالخا ,  هب  دـقتعم  درف  مازتلا  بجوم  هک  تسا  یلماـع  هلا  ملاـع  هب  برق  رد  یقـالخا و 
رگنایب اهنتو  هدوبن  ناهرب  لالد و  ـتـ ـسا هزوح  زا  جراـخ  نآرق  رد  یـشزرا  ياـیاضق  یقـالخا و  لـئاسم  ـالوا   : دوش یم  هتـسناد  ـد  ـش نا  بـیـ

دوـخ اـب  بساـنتم  يرمـالا  سفن  زا  یهلا  یـسانش  ناـهج  هدرت  ـ ـس ـق گـ فا رد  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  هکلب  دنـشاب  یمن  یـصخش  ياهـشیارگ 
نیا رب  لیلد  زگره  ماکحا  هب  طوبرم  تاـیآ  یقـالخا  لـئاسم  رکذ  اـی  ـ نا ثـ دـنریگ .  یم  رارق  لالدتـسا  دروم  قیرط  نآ  زا  هدوب و  رادروخرب 

 , تسا هدراذـگ  ناسنا  رایتخارد  نآ  زا  یعباـت  ناونع  هب  ار  نوناـق  عضو  هدرک و  توعد  ـی  ـشزرا ما  قـالخا و نـظـ هباـهنت  نآرق  هک  تسین 
اهنآ ات  تسا  يرابت  ـ عا ما  ـکـ حا ینیوکت  هشیر  رگنایب  رگید  فرط  زا  دیامن و  یم  هدافتسا  ماکحا  يارجا  هناوتـشپ  ناونع  هب  قالخا  زا  هکلب 

دنریگ یم  لکش  ماکحا  اب  هک  نآ  تاکلم  حور و  اریز  دنزاس  طبترم  ینیع  قیاقح  هب  میقتسم  ریغ  روطب  هتخاس و  جراخ  ضحم  رابتعازا  ار 
مالـسا و يداصتقا  ماکحا  نایب  ماگنه  رد  یعامتجا  یگدـنز  ماظتنا  حالـصا و  زا  نخـس  نام و  ـ یا يو ,  ـر تـقـ کذ دـنا .  یبیغ  قیاـقح  ءزج 

اورذ هّللا و  اوقتا  اونما  نیذـلا  ـهـا  یا یـا  دنتـسه ( .  باب  نیا  زا  یگمهدنـشاب  یم  لافنا  ای  ابر و  لیبق  زا  یلئاسم  هراـبرد  هک  یتاـیآ  نینچمه 
تسا هدنام  ابر  زا  هچنآ  دییامن و  هشیپ  ار  دنوادخ  ياوقت  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی   ( , 1 نینموم ()  متنک  نا  اوبرلا  نم  یقبام 

اوعیطاو مکنیب  تاذ  اوحلـصا  هّللا و  اوقتاف  لوسرلا  هّلل و  لافنالا  لق  لافنالا  نع  کنولئـسی  دیتسه ( .  نامیا  لها  زا  یتسارب  رگا  دـینک  اهر 
تـسا وا  لوسر  دنوادخ و  نآ  زا  لافنا  هک  هد  خـساپ  نانآ  هبدنـسرپ  یم  لافنا  هرابرد  وت  زا  ینعی   ( , 2 نینموم ( )  متنک  نا  هلوـسر  هّللا و 

یم نامیا  لهازا  رگا  دـینک  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  دیـشوکب و  دوخ  نیب  مظن  تملاـسم و  تیاـضر و  رد  ودـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 
ياراد هک  تسا  یقالخا  عماج  يوقتدوش  یم  مولعم  نآ  دـننام  یـسایس و  يداصتقا ,  لئاسم  زا  يرایـسب  اـب  يوقت  یگن  ـ ها زا هـمـ دیـشاب . 

مهس يوقت  صوصخم  فان  ـ ـصا زا  ـنـفـی  ـص ـی  مال ـ ـسا صاخ  ماکحا  زا  یمکحره  میکحت  رد  هدوب و  ریذپ  كاکفنا  نوگانوگ  فانـصا 
يرثوم مهـس  یـسایس  لئاسم  رد  يداصتقا  ياوقت  هکنانچ  تسین  لماک  رثوم و  يداصتقا  لـئاسم  رد  يداـبع  ياوقت  هک  يروطب  دراد  رثوم 

هتبلا تسا ,  نآ  دـننام  هزور و  زامن و  لیذ  ياوقت  زا  ریغ  لافنا  هب  مجاهت  زا  ریذـحت  لیذ  اـی  اـبر و  میرح  ـل تـ یذ ياو  نیارباـنب تـقـ درادـن , 
 . دشاب یم  لوبق  لباق  نآ  هلمجلا  یف  ریثات 

دشاب و هتفرگ  رظ  رد نـ ار  نا  ـ ـس ـ نا تداعـس  يارب  مزال  تاهج  همه  دشاب و  عماج  لماک و  هدش  اعدا  هکنانچ  مالـسا  یعامتجا  ما  ـر نـظـ گا
لامک دشر و  اریز  دنام .  زاب  لامک  دشر و  زا  هدـش ,  يدومخ  دوکر و  راچد  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  همزال   , دـنادب یفتنم  زین  ار  هدـیقع  يدازآ 

طاشن دنمزاین 

شسرپ

دشاب و هتفرگ  رظ  رد نـ ار  نا  ـ ـس ـ نا تداعـس  يارب  مزال  تاهج  همه  دشاب و  عماج  لماک و  هدـش  اعدا  هکنانچ  مالـسا  یعامتجا  ما  ـر نـظـ گا
دشر و اریز  دنام .  زاب  لامک  دشر و  زا  هدش ,  يدومخ  دوکر و  راچد  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  همزال   , دـنادب یفتنم  زین  ار  هدـیقع  يدازآ 

 . تسا هدومن  تفرشیپ  اه  تفلاخم  قیرط  زا  هراومه  ملع  تسا .  فلاخم  يارآ  راکفا و  دوجو  يرظن و  یملع و  طاشن  دنمزاین  لامک 

خساپ
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عون نیا  رد  نآ .  ریاظن  یتعنص و  ینف و  مولع  زادنشاب  ترابع  هک  دنریذپ  لماکت  لوحت و  هک  يا  هتسد  دنا .  هتسد  ود  ناسنا  دیاقع  ءارآ و 
ـا ما تسا .  دودحم  ناسنا  ملع  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  دوش و  یم  التعا  دشر و  ببـس  نوگانوگ  تارظن  ءارآ و  دوجو  فراعم  مولع و 
تداعـس و داـعم و  ءدـبم و  هب  طوبرم  هک  تسا  ییارآو  موـلع  نآ  دـنریذپان ; و  رییغت  لوـحت و  یناـسنا  ءارآ  فراـعم و  زا  يرگید  هتـسد 

تسا ینید  مالسا  تسا .  تباث  اهنآ  لصا  اما  دنشاب  توافتم  دنناوت  یم  قمع  تقد و  ظاحل  زا  هتبلا  فراعم  عون  نیا  تسا .  ناسنا  تواقش 
دیاقع فراعم و  زا  مود  هتـسد  ـا  ما دنک .  یم  زین  هیـصوت  هکلب  زیاج  اهنت  هن  ار  یناسنا  يارآ  زا  لوا  هتـسد  رد  فالتخا  ریغت و  لوحت و  هک 
يزاین هچ  فراعم  نیا  دوجواب  لاح  تسا .  هتـشگ  نایب  مالـسا  رد  نآ  لکـش  نیرتلماک  نیرتهب ,  هب  تسا  ناسنا  داعمو  ءدبم  هب  طوبرم  هک 
يزاین دشابن  لامک  ببـس  هک  يرییغت  لوحت و  نینچ  هب  زین  ناسنا  و  تسین ,  لامک  ببـس  رییغ  لو و تـ در تـحـ مـجـ تسا .  لوحت  رییغت و  هب 

نیسح دمحم  دیس  یئابطابط -  باتک : تاحیضوت  درادن . 

؟ دومن هیارا  یمالسا  هشیدنا ي  تیعماج  هرابرد ي  ناوت  یم  یلدتعم  حرط  ارچ 

شسرپ

؟ دومن هیارا  یمالسا  هشیدنا ي  تیعماج  هرابرد ي  ناوت  یم  یلدتعم  حرط  ارچ 

خساپ

هاوخ يدرف و  هاوخ  ناـسنا ، تاـیح  زا  هزوـح  ره  رد  اـم  ور ، نیا  زا  تسا . لَـسُرم  نید  نیرت  لـماک  متاـخ و  نید  مالـسا  یلاـمجا : باوـج 
هرابرد لدتعم  يروئت  کی  مالـسا  رد  نودم  هشیدنا  هیرظن  میـشاب . دومنهر  هیارا ي  نید و  نیا  يریگ  عضوم  دهاش  میراد  عقوت  یعامتجا ،

رد یمالسا  ياه  ماظن  هیارا ي  يارب  لدتعم  يروئت  کی  مالسا » رد  نودم  هشیدنا  هیرظن  : » یلیـصفت باوج  تسا . مالـسا  نید  تیعماج  ي 
يداصتقا ماظن  یلک  راتخاس   » هلاقم ي همدقم  لوا : تیاور  أ . تسا : هدش  رـشتنم  نآ  زا  تیاور  دنچ  لاح  ات  هک  تسا  نوگانوگ  ياه  هنیمز 

صص ناتـسبات 1375 ، میرکلا ، نآرقلاراد  مق ، میرک ، نآرق  میهاـفم  مولع و  یتاـقیقحت  سنارفنک  نیمجنپ  تـالاقم  هعوـمجم  « ) نآرق رد 
ماـما ترـضح  یهقف  یناـبم  یـسررب  هرگنک  راـثآ  هعومجم  « ) مالـسا رد  نودـم  هشیدـنا  هیرظن  : » هلاـقم ي مود : تیاور  ب . (. 426 330 ـ 

ج. (. 426 صص 401 ـ  ناتسمز 1374 ، ناکم ، نامز و  داهتجا و  موس : دلجم  داهتجا ، رد  ناکم  نامز و  شقن  س ،)  ) ینیمخ ماما  ترضح 
تیاور د . نارهت .) ، 1377 یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  ناوج ، هشیدـنا  رتفد  « ) هیقف تیـالو   » باـتک لوا  شخب  موس : تیاور 

يداصتقا ماظن  بتکم و   » باتک لوا  شخب  و  مق ) ، 1377 درخ ، هناخ  یگنهرف  هسسؤم  « ) داهتجا یمالک  ینابم   » باتک رخآ  شخب  مراهچ :
لماک متاخ و  نید  مالسا  میزادرپ : یم  هیرظن  نیا  زا  يرـصتخم  حرـش  هب  لاجم  نیا  رد  مق .) ، 1378 درخ ، هناخ  یگنهرف  هسسؤم  ( ) مالسا

نیا يریگ  عضوم  دـهاش  میراد  عقوت  یعامتجا ، هاوخ  يدرف و  هاوخ  ناسنا ، تایح  زا  هزوح  ره  رد  اـم  ور ، نیا  زا  تسا . لـسرم  نید  نیرت 
 . 1 دنتسه : میـسقت  لباق  هتـسد  ود  هب  دنـشاب ، یم  نید  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  عقاو  رد  هک  اهدومنهر  نیا  میـشاب . دومنهر  هیارا ي  نید و 

ینیب ناهج  اهنآ و  نیب  تبـسن  تسا و  داصتقا  ای  تسایـس  دـننام  صاخ ، هزوح ي  کـی  رد  مالـسا  ینیب  ناـهج  دوُُمن  هک  يا  ینید  رـصانع 
ـ  یمالک گنر  دنشاب و  یم  تسه »  » يایاضق لیبق  زا  رصانع  هنوگ  نیا  دشاب . یم  اربک  هب  ارغـص  ای  یلک ، هب  یئزج  تبـسن  نامه  یمالـسا ،

ناونع هب  رصانع  نیا  زا  ام  داصتقا . هنیمز ي  رد  وا  ّتیقزار  ای  یسایس ، ثحابم  هزوح ي  رد  دنوادخ  ینیوکت  هطلس ي  دننام  دنراد ، یفـسلف 
زا ینیب و  ناهج  دوُُمن  هک  تسا  تسایـس  هزوح  رد  مالـسا  زا  يرـصانع  هعومجم  مالـسا » یـسایس  هفـسلف ي   » سپ مینک . یم  داـی  هفـسلف » »
ـ  لوا هتسد  رصانع  ینعی  نآ ـ  هفسلف ي  صوصخ  هب  یمالسا و  ینیب  ناهج  جیاتن  هک  يا  ینید  رصانع   . 2 دوش . یم  بوسحم  نآ  تایئزج 
زا یخرب  أ . دنوش : یم  میسقت  هورگ  ود  هب  دوخ  هبون ي  هب  دنراد و  يرابتعا  هبنج  دنـشاب و  یم  دیاب »  » يایاضق لیبق  زا  رـصانع  نیا  دنتـسه .
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رد ملسم  روما  لوصا و  تروص  هب  ای  رصانع  نیا  دننک . یم  نییعت  نییبت و  ار  اهنآ  يوحن  هب  دنراد و  هیقب  يارب  انب  ریز  هبنج ي  رـصانع  نیا 
نآ هب  هک  دـیامن  یم  صخـشم  هزوح  کی  رد  ار  نید  دـصاقم  ضارغا و  اـیو  مینک . یم  داـی  یناـبم »  » هب نآ  زا  هک  دنـشاب  یم  هنیمز  کـی 

هعومجم ي نامه  مالـسا » یـسایس  بتکم   » سپ دنهد . یم  لیکـشت  ار  بتکم » ، » فادـها ینابم و  نیا  هعومجم ي  مییوگ . یم  فادـها » »
هعومجم هنیمز ، نامه  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هنیمز ، کی  رد  دوجوم  ینابم  ساـسا  رب  ب . دـشاب . یم  مالـسا  یـسایس  فادـها  یناـبم و 

. دـشاب یم  لومـش  ناـهج  ياـهداهن  هاگتـسد  عقاو  رد  هک  دوـش ، یم  داـی  ماـظن »  » ناوـنع هب  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  هیارا  نید  رد  يرـصانع 
طابترا اهنآ  نیب  هک  ، میتسه هجاوم  ماظن ، بتکم و  هفسلف ، لومـش : ناهج  رـصانع  زا  هورگ  هس  اب  رـشب  تایح  زا  تحاس  ره  رد  ام  نیاربانب ،

هک تسین  ۀعیبطلا  ءاروام  کیزیفاتم و  دارم  دیآ ، یم  نایم  هب  ثحب  نیا  رد  هفسلف »  » زا نخس  یتقو  هفسلف  دراد . دوجو  یقطنم  مکحتـسم و 
هفسلف یضایر ، هفسلف ي  دننام  فاضم ، ياه  هفـسلف  هب  کیدزن  یموهفم  دوصقم  هکلب  دوش . یم  هجوت  نآ  هب  یمالـسا  جیار  هفـسلف ي  رد 

ار يروما  عقاو  رد  میتـسه ، مالـسا » یـسایس  هفـسلف ي   » لاـبند هب  تسایـس  هنیمز ي  رد  رگا  سپ  دـشاب . یم  لـیبق  نیا  زا  يروما  و  رنه ، ي 
« مالسا یسایس  بتکم   » يارب ییانبم  ناونع  هب  دوش و  یم  بوسحم  تسایس  هزوح ي  رد  یمالـسا  تاداقتعا  دوُُمن  هک  مینک  یم  وجوتـسج 
، یهلا ّتیـشم  مدرم و  باختنا  نیب  تبـسن  ، یمالـسا یـسانش  ناسنا  نایمدآ ، رب  دـنوادخ  ینیوکت  هطلـس ي  دـننام  یبلاطم  ددرگ . یم  یقلت 

هزوح نآ  رد  فادها  ینابم و  هعومجم ي  هنیمز  کی  رد  بتکم »  » بتکم دجنگ . یم  هدودـحم  نیا  رد  یـسایس ، هطلـسو ي  یهلا  تّیبوبر 
هدش یقلت  هنیمز  نآ  رد  ماظن  يانب  ریز  رتسب و  ناونع  هب  هئارا و  نید  يوس  زا  هزوح  کی  رد  هک  تسا  یملسم  روما  نامه  ینابم »  » و تسا .

یسایس ینابم   » لماش مالسا » یسایس  بتکم  ، » نیاربانب تسا . هدرک  میسرت  ناسنا  يارب  هنیمز  ره  رد  نید  هک  تسا  یتایاغ  فادها » . » تسا
يا هطلس  نینچ  دنوادخ  هک  ییاج  رد  رگم  رگیدکی ، رب  اه  ناسنا  هطلس ي  یفن  دننام  يروما  دشاب . یم  مالسا » یسایس  فادها   » و مالـسا »
یم بوسحم  مالسا » یسایس  ینابم   » هرمز ي رد  اهنآ ، روضح  نامز  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم هب  تیالو  صاصتخا  دشاب و  هتفریذپ  ار 

یلاعت دشر و  يارب  بسانم  يرتسب  ندروآ  مهارف  و  اه ، ناسنا  یـساسا  قوقح  زا  تنایـص  یعامتجا ، تلادع  ققحت  دـننام  یثحابم  و  دوش ،
لومش ناهج  ياهداهن  زا  يا  هعومجم  دوخ  بتکم  ساسا  رب  هنیمز  ره  رد  مالسا  ماظن  دنشاب . یم  مالسا » یسایس  فادها  » دادع رد  نایمدآ 
شخب ققحت  ینابم »  » ساسا رب  هک  دنهد  یم  لیکـشتار  گنهامه  یهاگتـسد  دـنراد و  صاخ  یطباور  رگیدـکی  اب  هک  دـنک  یم  هضرع  ار 
هاگتسد نامه  مالسا » یسایس  ماظن  ، » نیاربانب میمان . یم  ماظن »  » ار باب  ره  رد  لومـش  ناهج  ياهداهن  هاگتـسد  نیا  دوب . دهاوخ  فادها » »
رـصانع اه و  نامزاس  دارفا ، طباور  زا  هدـش  تیبثت  يوگلا  کی  ماظن  کی  رد  داهن  داهن  دـشاب . یم  مالـسا  یـسایس  لومـش  ناهج  ياهداهن 

طیارش تیعقوم و  هب  هتسباو  ماظن  ياهداهن  یلومش : ناهج  أ ـ  دشاب : یم  رادوخرب  یساسا  یگژیو  راهچ  زا  هک  تسا ، هنیمز  کی  رد  لیخد 
نیا زا  دنزاس . ققحم  جراخ  رد  ار  نآ  فادها  ، بتکم ینابم  ساسا  رب  تسیاب  یم  ماظن  ياهداهن  ینیع : ققحت  تیلباق  ب ـ  دنتسین . یصاخ 

شخب ققحت  ماظن »  » هک اجنآ  زا  فادها : ياتـسار  رد  ینابم ، هیاپ ي  رب  ج ـ  دشاب . یجراخ  عوقو  ینیع و  ققحت  لباق  دیاب  کش  نودب  ور ،
فادـها ياتـسار  رد  رگید ، يوس  زاو  راوتـسا  بتکم  ینابم  رب  وس  کـی  زا  نآ  ياـهداهن  دـشاب ، یم  نآ  یناـبم  ساـسا  رب  بتکم  فادـها 

ار لومش  ناهج  ياهداهن  وس  کی  زا  هنیمزره  رد  ینید  لومش  ناهج  ماکحا  لومـش : ناهج  قوقح  هب  یهد  ناماس  د ـ  دنـشاب . یم  بتکم 
ناماس ماظن  ياهداهن  سپ  دننک . یم  نییعت  ار  اهداهن  ریاس  اب  رگیدکی و  اب  اهنآ  طباور  رگید ، يوس  زا  دـنهد و  یم  لکـش  تحاس  نآ  رد 

هب یگتسباو  نودب  بتکم  فادها  ینابم و  ینیع  دنیآرب  » ار ماظن  کی  رد  داهن  ناوت  یم  فصو ، نیا  اب  دنتسه . لومش  ناهج  قوقح  هب  دنم 
یم یعازتنا » نامزاس  کی   » ای هدش ،» تیبثت  راتفر  کی   » بلاق رد  اهداهن  نیا  درک . فیرعت  لومـش » ناهج  قوقح  هب  دنم  ناماس  تیعقوم و 

رد قوقح  ییاضق . داهن  ییارجا ، داهن  يداصتقا ، داهن  يراذگ ، نوناقداهن  زادنترابع : مالسا  یسایس  ياهداهن  زا  یخرب  دننک . یلجت  دنناوت 
ماکحا ای  نیناوق  دریگ ، یم  رارق  دارفا  يامنهار  لمع  ماقم  رد  هچنآ  صخـشم ، يا  هعماج  رد  صاخ  راکوزاس  اب  ماظن  کـی  يارجا  ماـگنه 

هتسد ود  هب  یتیبرت و )... يداصتقا ، یـسایس ،  ) هنیمز ره  رد  زین  قوقح  میمان . یم  قوقح »  » ار ماکحا  نیناوق و  نیا  هعومجم ي  ام  دشاب . یم 
رب هداد و  ناماس  ار  ماـظن  ياـهداهن  هک  دوش  یم  هتفگ  لومـش  ناـهج  ماـکحا  نیناوق و  هب  قوقح  نیا  تباـث : قوقح  . 1 دنوش : یم  میـسقت 
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، صاخ تیعقوم  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  ماکحا  نیناوق و  زا  هتسد  نآ  هب  ریغتم : قوقح  . 2 دنوش . یم  عضو  بتکم  فادها  ینابم و  ساسا 
ادج ریغتم  تباث و  قوقح  یهاگ  ینید ، عبانم  رد  دنشاب . یم  طبترم  میدیمان ، راکوزاس  هک  هچنآ  اب  دنا و  هدش  عضو  ناکم ، نامز و  رظن  زا 

رد روبزم  نایب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتـشگ  نییبت  صاخ  تیعقوم  هب  هّجوت  اب  تباث  مکح  دراوم  رثکا  رد  یلو  دنا ، هدـش  نایب  رگیدـکی  زا 
تحاس کی  رد  مالسا  هچنآ  يرشب  تایح  ياه  تحاس  ینید و  رـصانع  دشاب . یم  جزتمم  طولخم و  یتروص  هب  مکح  ود  ره  هدنرادرب ي 
مالسا یسایس  هفـسلف ي  اریز  دراد ; قیثو  یطبارت  تسا ، هدرک  حرطم  اه  هنیمز  ریاس  رد  هچنآ  اب  هدروآ ، ناغمرا  هب  دوخ  اب  یمدآ  تایح  زا 

، نیاربانب دنبای . یم  ناماس  نآ  يانبم  رب  یسایس  ماظن  بتکم و  دریگ و  یم  همشچرس  یمالسا  ینیب  ناهج  زا  نآ ، يداصتقا  هفـسلف ي  دننام 
یـسایس ماظن  ای  نآ ، يداصتقا  بتکم  مالـسا و  یـسایس  بتکم  نیب  روط  نیمه  نآ و  یـسایس  هفـسلف ي  مالـسا و  يداصتقا  هفـسلف ي  نیب 

لماک يراگزاس  تدـحو و  یعون  زا  روما  نیا  هعومجم ي  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، دوجو  مکحتـسم  یطابترا  نآ  يداـصتقا  ماـظن  مالـسا و 
بـسانت هب  لَسُرم  نید  یلو  تسا ، یتیعقوم  رـصانع  دقاف  يرمالا  سفن  نید  دنچ  ره  لومـش  ناهج  یتیعقوم و  رـصانع  دـشاب . یم  رادوخرب 

ای کی  قیبطت  زا  یتیعقوم  رـصنع  ره  تسین . رـصانع  هنوگ  نیا  دـقاف  زین  متاخ  نید  یتح  و  دریگ ، یم  رب  رد  ار  يرـصانع  نینچ  ناـبطاخم ،
لماوع ریثأت  زا  دراد ، دوجو  بتکم  ای  هفسلف  ناونع  هب  مالسا  رد  هچنآ  دیآ . یم  دیدپ  رصنع ، کی  زا  یشخب  ای  لومش ، ناهج  رـصنع  دنچ 

هب یتیعقوم  ره  رد  ماظن  یلو  دـنا . هتفرگ  لکـش  مدآ  ملاع و  تباث  هبنج ي  هب  هجوت  اـب  ینید  رـصانع  هنوگ  نیا  اریز  تسا . نوصم  یتیعقوم 
هب نآ  زا  ام  هک  یتیعقوم ، ياهداهن  هاگتسد  بلاق  رد  تیعقوم  بسانت  هب  لومش  ناهج  ياهداهن  هاگتـسد  عقاو  رد  دنک و  یم  یلجت  یلکش 
یم هدـهاشم  مالـسا  ردـص  رد  ام  هک  يداصتقا  ای  یـسایس ، ياهداهن  هاگتـسد  لاثم ، ناونع  هب  دـیامن . یم  خر  مینک ، یم  دای  راک » زاـس و  »

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  صخـش  طسوت  هک  دشاب ، یم  راگزور  نآ  رد  مالـسا  یـسایس  ای  يداصتقا ، راکوزاس  عقاو  رد  مینک ،
. دز تسد  یمالـسا  ماـظن  رب  ینتبم  راـکوزاس  نیا  یحارط  هب  دـیاب  تیعقوـم  ساـسا  رب  ناـمز  ره  رد  و  تسا . هتفاـی  تّینیع  هتفرگ و  لـکش 

راکوزاس  » نداد لکش  هب  دوخ  راگزور  یسایس  لماوع  هعومجم ي  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  مالسا ، یسایس  ماظن  جارختسا  زا  سپ  نیاربانب ،
. تفای تسد  یسایس  روما  هرادا ي  بولطم  شور  هب  ات  تخادرپ ، نامز  نیا  رد  مالسا » یسایس 

؟ تسا طوبرم  زین  اهناسنا  يویند  یگدنز  هب  هکنیا  ای  تسا و  ترخآ  رما  هب  طوبرم  لسر  ءایبنا و  لاسرا  فده  نآرق  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا طوبرم  زین  اهناسنا  يویند  یگدنز  هب  هکنیا  ای  تسا و  ترخآ  رما  هب  طوبرم  لسر  ءایبنا و  لاسرا  فده  نآرق  رظن  زا  ایآ 

خساپ

نآ رد  حیرـص ، حضاو و  مه  یلیخ  دنکیم ، حرطم  ءایبنا  فده  رظن  زا  مه  ار  ایند  یگدنز  هلأسم  دنکیمن ، نایب  ار  ترخآ  هلئـسم  اهنت  نآرق 
لیالد و اب  ار  نامدوخ  ناربمایپ   25/ دیدح ِطسِقلِاب » ُسانلا  َموقَِیل  َنازیملا  َو  َباتِکلا  ُمُهَعَم  انلَزنَا  َو  ِتاِنیَبلِاب  انَلُسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََقل  : » فورعم هیآ 

يزاین کی  ار  نیا  نآرق  دوشیم  مولعم  سپ  دوشب . اپ  رب  تلادـع  مدرم  نایم  رد  ات  میداتـسرف  اهنآ  هارمه  سایقم  باتک و  میداتـسرف ، تانیب 
رد دنکیمن ، رکذ  چیه  ار  دـنوادخ ] تخانـش  ینعی   ] رگید فدـه  نآ  یتح  اجنیا  رد  و  تسا ، هدـش  لئاق  یتلاصا  نیا  يارب  تسا و  هتـسناد 

نیا ًاعقاو  دراد و  یتلاصا  مه  نیا  هک  دـهدب  ناشن  هکنیا  يارب  دـیاش  دـنکمین  رکذ  ار  فدـه  نیا  اجنیا  رد  یلو  دـنکیم  رکذ  رگید  ياهاج 
ار ناربمغیپ  دوجو  تسا  تلادع  دوجو  رشب  یگدنز  ياهترورـض  زا  هک  تسا  هداد  رظن  هک  نآرق  سپ  دشاب . دیاب  تسا و  زاین  دروم  تهج 

. دنادیم يرورض  مزال و  تلادع  يرارقرب  يارب 
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؟ تسا اجک  اترشب  یگدنز  رد  نید  ورملق 

شسرپ

؟ تسا اجک  اترشب  یگدنز  رد  نید  ورملق 

خساپ

میمـصت دریگیمرارق . ناسنا  هعلاطمو  قیقحت  يزیر و  همانرب  هریاد  رد  تسین , نید  مازلا  دروم  اهنآ  ماجنا  تّیفیک  اـیو  لـصا  هکيروما  هّیلک 
يریگ هرهبو  دوخ  ياهـشواک  اب  ات  تسا , هدـش  هداهناو  اهناسنا  هشیدـنا  رکف و  يورینو  لقع  هب  اهنآ  ماجنا  یگنوگچو  لصا  هرابرد  يریگ 

نیا زا  دنروآ . مهارف  شیوخ  حلاصم  نیمأتو  ندیـسر  لامک  هب  رتهبو  رتشیب  هچره  يارب  ار  هنیمز  نارگید  یقیقحتو  یملع  ياهدرواتـسدزا 
, مارح بجاو , ) هتفگ شیپ  هناگجنپ  ماکحازا  یکی  ياراد  اهناسنا  رادـنپو  هشیدـنا  یّتحو  راتفرو  لـمعره  يارب  هک  نیا  نیعرد  مالـسا  ور ,

یپ ردزگره  یلو  دروآ , یمرد  دوخ  یـشزرا  ماظن  بوچراـچرد  ار  ناـسنا  لاـمعا  هّیلک  لـیلد  نیمه  هبو  تسا  حاـبمو ) هورکم  بحتـسم ,
, ییوج ملع  هب  ار  اهناسنا  نوگاـنوگ  ياـهنایب  اـب  هکلب  تسین , يرـشب  ياـهییاناوت  رکف و  ییاـیوپزا  يریگولج  لـقع  غورف  ندرک  شوماـخ 
. دنکیم قیوشت  نیّـصلابولو ـ ) ملعلا  بلطا  ) دنـشاب اه  تسدرود  رد  هچرگا  نارگید ـ  شنادزا  يریگ  هرهبو  تفرـشیپو  هعـسوت  يرکفدشر ,

نیا درکلمع  لوصحمو  هدـمآرب  ار  ناهج  نآ  یگدـنزو  ترخآ , همّدـقم  ار  نآرد  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  لامعا  ایند و  مالـسا , نیاربانب ,
یشقن نآ  هب  اهنتو  دنکیم  جراخ  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  هنحـص  زا  ار  نید  هک  برغ  یتسیرالوکـس  رّکفت  ابزگرهو  دنادیم  ناسنا  ناهج 

. درادن يراگزاس  دهدیم . ادخ  اب  ناسنا  يدرف  طابترا  هدودحمرد 

؟  تسا دح  هچ  ات  یگدنز  رد  نید  ورملق 

شسرپ

؟  تسا دح  هچ  ات  یگدنز  رد  نید  ورملق 

خساپ

تخانـش لماش  تاداقتعا ،   ( 1 زا ( :  تسا  ترابع  نید  ناکرا   . دوش یم  نشور  يدـح  ات  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  نید  ناـکرا  هب  هجوت  اـب 
یتشز اه و  یبوخ  اهدنیآدب ، اهدنیاشوخ و  اهدیابن ، اهدیاب و  نییبت  رب  لمتـشم  هک  اهـشزرا   ( 2 یسانشامنهار ( ،  یسانشادخ و  یـسانش ، 

طابترا رگید و  ياهناسنا  اب  طابترا  دوخ ، اب  طابترا  ادـخ ، اب  طاـبترا  ياـه  هنیمز  رد  یلمع  ياـه  هویـش  رگناـیب  هک  یلمع  ماـکحا   ( 3 اه ( 
لیلحت لیـصفت و  هک  دنراد  رگیدکی  اب  یمکحتـسم  یقطنم و  يدـنویپ  نکر  هس  نیا  هک  دوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  هتبلا  تسا . تعیبطاب 

ادخ اب  ناسنا  طباور  هب  مه  مالـسا  دش  هتفگ  هکنانچ  تعیرـش ]  یلمع [  ماکحا  ورملق  باب  رد  اما  تسا . جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوحزا  نآ 
 ، یتیبرت یقالخا و  صاخ  یلمع  كولس  رد  دوخ  اب  ناسنا  طابترا  عون  هب  مه  و  هدرک ،  هجوت  هزور  زامن و  نوچ  یصاخ  تادابع  بلاق  رد 
اب ناسنا  طابترا  عون  رد  مه  و  تاید ،  صاصق ،  سمخ ،  تاکز ،  قافنا ،  نوچ  يدابع  ماکحا  بلاـق  رد  هعماـجاب  ناـسنا  طـباور  هب  مه  و 

یمن هصالخ  يدرف  یگدـنز  رد  نید  ورملق  نیاربانب  تسا .  نآ  زا  تنایـص  ظفح و  تعیبط و  زا  يرو  هرهب  یگنوگچ  عقاو  رد  هک  تعیبط 
یگدـنز یگنوگچ  نـالک ،  درخ و  ياـهراکهار  هیارا  ماـکحا و  هلـسلس  کـی  اـب  دراذـگ و  یم  مدـق  زین  رگید  ياـه  هصرعرد  هکلب  دوش 
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یم هک  دوش  یم  لماش  زین  ار  نآ  راتخاس  تموکح و  عون  نییعت  تحاس  دهع ، نیا  هک  ًاصوصخ  دیامن  یم  ریسفت  نییبتار و  رـشب  یعامتجا 
ناربمایپ قیرط  زا  هک  ینید  ره  هکنآ  مغر  یلع  تفگ  دیاب  نایدا  ریاس  اب  مالسا  نید  توافت  باب  رد  . دوش يریگ  یپ  لقتـسم  روط  هب  دناوت 

ره ًالثم   . دنراد قیض  هعـس و  تعیرـش  هزوح  رد  نایدا  یلو  تسا  اراد  ار  هتفگ  شیپ  تحاس  هس  ره  هدش ،  هدروآ  ناغمرا  هب  تیرـشب  يارب 
ناکیتاو تسد  رد  هیحان  نیا  زا  یتفگنه  غلابم  هنالاس  دراد و  دوجو  هعماج ]  اب  ناسنا  طابترا  هزوح  رد  قاـفنا [  هلاـسم  تیحیـسم  رد  دـنچ 
تیدوهی رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  ًـالثم  اـی   . درادـن دوجو  اـجنآ  رد  تاـکز  سمخ و  نوچ  یمتـسیس  یلودریگ  یم  رارق 

هاگدید تموکح ،  باب  رد  ای   . دـسر یمن  تسا  هدومن  حرطم  باب  نیا  رد  مالـسا  هک  هچنآ  هب  نآ  هرتسگ  یلو  تسا  هدـش  حرطم  یلیاسم 
لیاسم نیا  يدروم  يا و  هرذ  لیلحت  اب  يدعب  تابتاکم  رد  ناوت  یم  هقالع  تروص  رد  تسا .  توافتم  مالـسا  هاگدـید  اب  یلعف  تیحیـسم 

.; دومن نشور  داجیا و  رتشیب  امش  يارب  ار 

؟  مینازیرگ نید  زا  زورما  ام  یلو  درک  ناملسم  ار  لهاج  برع  ص )   ) مرکا ربمایپ  ارچ 

شسرپ

؟  مینازیرگ نید  زا  زورما  ام  یلو  درک  ناملسم  ار  لهاج  برع  ص )   ) مرکا ربمایپ  ارچ 

خساپ

هن دـندش و  نامیالالماکناملـسم  یلهاج  بارعا  همه  هن  ینعی ، تسین ؛ یلک  دـیاهدومن  رکذ  امـش  هک  ياهیـضق  نیفرط  زا  کی  چـیه  ًـالوا ،
رفاک و یخرب  نمؤم و  تثعب  رـصع  دارفازا  یخرب  ارچ  هک  تسا  نیا  هب  هیـضق  تشگزاب  سپ  دنزیرگ . نید  همه  يزورما  ياههدرکلیـصحت 

لیلد هب  رـضاح  نامز  رد  هک ، نیا  نآ  تسا و  هجوت  نایاش  هتکن  کی  اـج  نیا  رد  هتبلا  لکـش ؟ نیمه  هب  زین  ناـمز  نیا  رد  دـندوب و  قفاـنم 
رد ار  رورغ  رتخبت و  نیا  وا ، يروآ  نف  رـشب و  يدام  ياهتفرـشیپ  یگدـننک  هریخ  اهبتکم و  اههیعادـترثک و  تاعالطا و  لاقتنا  تعرس 

يرـس کی  لولعم  رـضاح ، رـصع  رد  يرگيدام  هب  شیارگ  دـننیبن . نید  هب  يرورـض  يزاین  دوخ  رد  یخرب  هک  هدرکداجیا  فیعـض  رـشب 
J .} يرهطم دیهش  يرگیدام ،  هب  شیارگ  للع  هنیمز :  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . یسایس  یعامتجا و  یخیرات ، لماوع 

؟ دنک افیا  یناهج  هدکهد  يرشب و  یگدنز  رد  دناوتیم  یشقن  هچ  نآرق  يرشب ، تایبرجت  تاعالطا و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  هتفرشیپ  ناهج  رد 

شسرپ

افیا یناهج  هدکهد  يرشب و  یگدنز  رد  دناوتیم  یشقن  هچ  نآرق  يرشب ، تایبرجت  تاعالطا و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  هتفرـشیپ  ناهج  رد 
؟ دنک

خساپ

هب رـصتخم  روط  هب  هک  تسا  یـسررب  تقد و  لباق  یللملانیب ، یتح  یعاـمتجا و  يدرف ، فلتخم  داـعبا  رد  يرـشب  یگدـنز  رد  نآرق  شقن 
قیرط زا  هچ  رگا  طابترا  نیا  تسا . دوخ  شخب  یتسه  هدـننیرفآ و  اب  میقتـسم  طابترا  دـنمزاین  ناسنا  مکی . دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب 
نانچ تسا ، روآنانیمطا  شخب و  تذل  رایسب  دنوادخ ، دوخ  تاملک  هب  یسرتسد  اما  دریگیم ؛ ماجنا  یبلق  ینورد و  ییوگزار  تاجانم و 
دیجم نآرق  يارب  اهنت  لماک ، روط  هب  یگژیو  نیا  ناوخب .» نآرق  دیوگب ، نخـس  وت  اب  ادخ  یهاوخیم  رگا  : » تسا هتفگ  يروهال  لابقا  هک 
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حیحـص و ياهیهاگآ  يوج  تسج و  وپاکت و  رد  ناسنا  مود . درادـن . یهاگیاج  نینچ  رگید ، ینامـسآ  باتک  چـیه  تسا و  هدـنام  یقاـب 
اما تفای ؛ تسد  ناوتیم  اهیهاگآ  زا  يرایـسب  هب  یملع ، ياهشالت  يرـشب و  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  هتبلا  تسا . اـنعمرپ  دـنلب و  فراـعم 

سوسحم رایـسب  ینغ  لیـصا و  عبنم  کی  هب  زاین  تسا ، ینتفایان  تسد  وا  يارب  هچنآ  هب  یهاگآ  دوخ و  ياههتفای  یتسرد  هب  نانیمطا  يارب 
ینامسآ و ياهباتک  نایم  رد  دوب .» هتسب  ام  رب  تفرعم  ياهرد  دوبن  نآرق  رگا  : » تسا هدش  هتفگ  هر ) ) لحار ماما  نابز  زا  هک  نانچ  تسا ،
( ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   ) دراد ناسنا  زا  نآرق  هک  یفیرعت  دراد . يزاتمم  هاگیاج  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  يرـشب ، ياههتـشون  تسد 
لامج و تافص  اب  هارمه  . ) هیآ 11 (، 43  ) يروش ٌءْیَش ) ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : ) تسا هدرک  هئارا  دنوادخ  زا  نآرق  هک  یفیرعت  و  هیآ 30 . (، 2  ) هرقب

ُحِّبَُسی َّالِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو   ) هداد هئارا  تادوجوم  یناگمه  روعـش  تایح و  یتسه و  ماظن  زا  هک  یفیرعت  و  هدمآ ) ددعتم  تایآ  رد  هک  لالج 
َو ِسْمَّشلا  َو  : ) دراد نامـسآ  نیمز و  كالفا و  تارک و  همه  مظنم  یگنهاـمه  یگتـسویپ و  زا  هک  یفیرعت  و  هیآ 13 . (، 13  ) دعر ِهِدْمَِحب )
قح و هار  ناگدنیوپ  يرشب و  هعماج  همه  يدنمزاین  و ... (. 91  ) سمش اهاشْغَی )... اذِإ  ِْلیَّللا  َو  اهَّالَج  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُض 
: تسین ینتفای  تسد  رـشب  يارب  نآرق  قیرط  زا  زج  هب  اهشناد  زا  یـضعب  اریز  تسا ؛ هتخاـس  يرورـض  ینامـسآ  باـتک  نیا  هب  ار  تقیقح 
زج هب  هک  ییاه  یهاگآ  هلمج  زا  هیآ 151 . (، 2  ) هرقب ...«. دهدیم دای  امـش  هب  دیتسنادیمن  ار  هچنآ  و  َنوُمَْلعَت ) اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکُمِّلَُعی  َو  )...
زا مادـک  چـیه  اریز  تسا ؛ ترخآ  ناهج  تایئزج  گرم و  زا  سپ  ناهج  هرابرد  یهاـگآ  تسین ، نآ  تفاـیرد  يارب  یهار  نآرق  قیرط  زا 

هروـس رد  هک  یلاـح  رد  درادـن . نآ  زا  ینهذ  هقباـس  هنوـگ  چـیه  يرـشب ، كرد  دـنرادن و  ار  نآ  دـمآ  تفر و  رارکت و  هبرجت  رـشب ، دارفا 
هقباـس زا  هک  تسا  نیا  نآرق  رگید  هتـسجرب  شقن  موس . تسا . هدیـشک  ریوـصت  هب  ار  تماـیق  هنحـص  و ... تالـسرم » «، » تاـفاص «، » هعقاو »

فیرحت و هنوگره  نودـب  ار -  نانآ  ماـیپ  ياوتحم  ناربماـیپ و  تشذگرـس  هدرک و  لـقن  ار  عقاو  قباـطم  تسرد و  ياـهربخ  رـشب ، خـیرات 
هرهچ هک  دراد  یهجوت  ناـیاش  تّنم  لـیجنا ، تاروت و  ناوریپ  رب  یتح  نآرق  ورنیازا  تسا . هدـناسر  تیرـشب  هعماـج  هب  يرـشب -  هسیـسد 
هنوگ ره  زا  رود  هب  دناهدوب -  هک  هنوگ  نآ  ار  ایرکز و ... (ع ،) یسیع یسوم ، ترـضح  هدرک و  یفرعم  یتسرد  هب  ار  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ 

َو : ) دیامرفیم هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  تسا . هتخاس  بآ  رب  شقن  ار  نارگهسیسد  نارگفیرحت و  تسد  هدناسانـش و  ینیهوت -  تمهت و 
ِیل َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اـی  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ 
ارم وت ! یهزنم  تفگ : دیتسرپب !؟ دنوادخ  ياج  هب  ادخ  ود  نوچمه  ار  مردام  نم و  هک  مدرم  هب  یتفگ  وت  ایآ  میرم ! رسپ  یـسیع  يا  ( » ٍّقَِحب
هک تسا  نیا  تیرـشب  هعماج  يارب  نآرق  رگید  هتـسجرب  شقن  مراـهچ . هیآ 116 . (، 5  ) هدـئام «. میوگب تسین  قح  هک  ار  يزیچ  هک  دـیاشن 

طاقن رب  هیکت  تسا . يدربراک  انتعا و  لباق  رـشب  قوقح  ناظفاح  ناهج و  ناحلـصم  مامت  يارب  نآ  ياهمایپ  دراد و  یلومـش  ناهج  تیفرظ 
هنوگ ره  ینک  هشیر  يارب  شالت  يرادـتناما و ،)... يرتسگ ، تلادـع  دـننام   ) یناسنا لوصا  هب  يدـنبیاپ  ینامـسآ و  نایدا  ناوریپ  كرتشم 

شیامن هب  ار  نآرق  یلومـش  ناهج  تیفرظ  هک  تسا  ییاهصخاش  یگمه  یتسرد و ... قح و  اب  تفلاخم  فالتخا و  یکاپان و  يراجنهان ،
هب یکاپ  تدحو و  روحم  يوس  هب  ار  نایارگقح  نارگحالـصا و  یمامت  هدنـشخرد  يولبات  نوچمه  نآرق  ناوخارف  تایآ  تسا . هتـشاذگ 

َو ال َهَّللا  َّالِإ  َُدبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  : ) تسا هدرک  توعد  یهاوخدوخ  بصعت و  هنوگ  ره  زا  رود 
تسا ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  رـس  رب  دییایب  باتک : لها  يا  وگب : ( » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن 
نارمع لآ  « دریگن ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یخرب  مینادرگن و  وا  کیرـش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک : میتسیاب 

، یلمآ يداوـج  چ 1372 ؛ هیمالـسالا ، بـتکلاراد  مالـسا ، رد  نآرق  نیـسحدمحم ، ییاـبطابط ، رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  .. هـیآ 64 (، 3)
چ 1380؛ ءارـسا ، رـشن  زکرم  نـید ، زا  رـشب  راـظتنا  هللادـبع ، یلمآ ، يداوـج  راـهب 1378 ؛ چ  ءارـسا ، رــشن  زکرم  نآرق ، رد  نآرق  هللادـبع ،
رد نآرق  شقن  دــمحم ، یلازغ ، چ 1379 ؛ (ع ،) نیـسحلا نابحم  تاراشتنا  میرک ، نآرق  فراـعم  نوماریپ  یثحاـبم  یقتدـمحم ، یـسردم ،

چ 1380. جدننس ، راژهه  تاراشتنا  رصاعم ، ناهج 

ای هدش  نایب  نآ  رد  هناگادج  تاعوضوم  نیا  ایآ  دشابیم ; لمتشم  یسایس و ... یعامتجا  لئاسم  یعرش  ماکحا  رب  میرک  نآرق  دوشیم  هتفگ  هک  نیا 
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تسا هدومرف  نایب  ار  هدش  دای  تاعوضوم  دحاو ، فده  کی  نمض  میرک  نآرق  هک  نیا 

شسرپ

نآ رد  هناگادج  تاعوضوم  نیا  ایآ  دشابیم ; لمتشم  یـسایس و ... یعامتجا  لئاسم  یعرـش  ماکحا  رب  میرک  نآرق  دوشیم  هتفگ  هک  نیا 
تسا هدومرف  نایب  ار  هدش  دای  تاعوضوم  دحاو ، فده  کی  نمض  میرک  نآرق  هک  نیا  ای  هدش  نایب 

خساپ

زاین دروم  هچ  نآ  ره  تسا  هنیمز  ره  رد  رشب  زاین  دروم  فراعم  زا  ياهعومجم  میرک  نآرق  هدمآ  شسرپ  رد  هک  هنوگ  نامه  دیدرت ، یب  . 1
هزورما ور ، نیا  زا  تسا  هدش  عمج  نآرق  رد  اهنیا ، دننام  تیبرت و  ّنف  هچ  نف و  ماکحا  یعامتجا  یقالخا  يداقتعا  لئاسم  هچ  هدوب  ناسنا 
دنفرتعم مه  زونه  نآ  لوزن  زا  سپ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  نآرق  فراعم  زا  شخب  ره  رد  نادنمـشیدنا  یملع  شـالت  دوجو  اـب  هک  مینیبیم 

مق هیملع  ةزوح  تیریدم  زکرم  يدزی ص 303ـ304 ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا  یسانشامنهار   ) تسین ریذپشجنـس  نآرق  اب  نانآ  راک  هک 
تـسا هدیـشخب  ندوـب  ناـسنا  زاـین  دروـم  قیاـقح  رگ  ناـیب   ) ناـیبت حالطـصا  هب  یگنادواـج و  یناـهج  هبنج  میرک  نآرق  هب  یگژیو  نـیا  ( 

ۀمه رد  هک  تسا  انعم  نادب  دش ، هراشا  نادب  هک  نآرق  ندوب  عماج  . 2 دوریمن . نآ  زج  يراظتنا  ینادواج  لماک و  نید  زا  هک  يایگژیو 
هبنج میرک  نآرق  رسارس  رد  تسادیپ  تسا 3 . هدرک  يریگتهج  یسانشهعماج و ... تسایس  داصتقا ، نوچ  مه  رـشب ; یگدنز  ياههصرع 

هب نوگانوگ  تاعوضوم  هک  تسا  نآ  هویـش  نیا  موهفم  تسا  هتفگ  نخـس  يروحم  نینچ  رب  دوخ  نیبطاخم  اب  هدـش و  ظفح  نآ  یتیادـه 
یتروص هب  هکلب  هدـماین  نآرق  رد  یعرـش و ... ماکحا  یتیبرت  مولع  یـسانشهعماج  تسایـس  داصتقا ، لقتـسم  ياهناونع  اب  ادـج و  ياهنوگ 
يالهبال رد  هدنکارپ و  تروص  هب  هدش  دای  تاعوضوم  نایب  دوجو  اب  تسا  هدش  هتفگ  نخس  اهنآ  زا  یحو  تاملک  يالهبال  رد  هدنکارپ و 

ۀلیـسو هب  یلک  ياـههزومآ  نیا  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  تسا  هدـش  هدنـسب  اـهنآ  یلک  حرط  هـب  هـکلب  هدـشن  ياهراـشا  تاـیئزج  هـب  تاـیآ 
ياههبنج هب  ینآرق  یلک  نیناوق  لیدبت  دـنیآرف  رد  . 4 دوش . نشور  نامز  رـصع و  ره  اب  بسانم  ياهنوگ  هب  مه  نآ  ناهاگآ  نادنمـشناد و 

هراومه تاّیلک  نآ  هچرگ  هعماج  رـصع و  ره  زاین  اب  بسانتم  نیودـت  همانرب و  هب  یلک  ياهيدـنمنوناق  زا  جورخ  ینعی  يدربراک  یلمع و 
نینچ دنریگیم . رارق  ینیبزاب  یبایزرا و  دروم  ینامز  صاخ  ياهلمعلاروتـسد  اههمانرب و  تایئزج  یلو  دوب ، دنهاوخ  ریذـپانرییغت  تباث و 

يزایا ص یلع  دمحم  نآرق  تیعماج   ) تسا رـصع  ره  ياهزاین  هب  هجوت  اب  نآ  يریذـپ  فاطعنا  نید و  ندوب  عماج  زا  يدومن  يدرکيور 
هب رــصع ، ياـهزاین  تاـیئزج و  رب  تاــیلک  نآ  قاــبطنا  و  روـبزم ، ینیبزاــب  دــنچ  ره  مـیرک )  نآرق  فراــعم  موـلع و  رــشن  زکرم  ، 133
زا هدـش  نایب  دراد ، دـنویپ  نید  اب  ياهنوگ  هب  هک  یلئاـسم  ینید  یعبنم  ناونع  هب  نآرق  رد  ًاـساسا  تسا 5 . دنمزاین  ياهژیو  ياهيدـنمناوت 

نامه  ) تسا هدماین  یهلا  باتک  نیا  رد  دـشابیم ، طوبرم  تاعوضوم  تسد  نیا  زا  هیاپ و  ضحم و  مولع  یبرجت  مولع  هب  هچ  نآ  ور ، نیا 
حرطم ناموصعم  هلیـسو  هب  اهنآ  زا  ياهدـمع  ياهشخب  یلو  هدـشن  نایب  تایئزج  ۀـمه  زین ، لّوا  ۀـبنج  ناـمه  رد  هچرگ  هتبلا  ص 134 ).

نایم زا  ور ، نیا  زا  تسا  هدراذگ  زاب  طابنتساو  داهتجا  رب  ار  هار  هدومن و  یساسا  هّجوت  فرع  درخ و  هلئسم  هب  مالسا  نید  نوچ  و  دناهدش ،
قطنی و نل  هوقطنتـساف و  نآرقلا  کلذ  : " دـناهدومرف هرابنیا  ردیلع  ماما  تسا  ریذـپمهف  قوف  دراوم  نآرق  رد  حرطم  ياهشزرا  لوصا و 
ام ربخ  راّنلا و  ربخ  هنجلا و  ربخ  ضرالا و  ربخ  أمـسلا و  ربخ  هیف  ۀمیقلا و  موی  یلا  یتأیام  ملع  یـضم و  ام  ملع  هیف  ّنِا  الَا  هنع  مکربخا  نکل 
ار وا  دیاب  تسا  مارح  لالح و  لیصفت  هک  ینآرق  نیا  ییش  یلک  نایبت  هیف  لوقی  هّللا  نا  یّفک  یلا  رظنا  امک  کلذ  ملعا  نئاک  وه  ام  ناک و 

نآرق رد  هک  دـینادب  دینـش . خـساپ  درک و  لاوئـس  وا  زا  دـیاب  دـیوگیمن ، نخـس  وا  دـیریگب . وا  زا  ار  دوـخ  بلاـطم  دـیروآرد و  قـطن  هـب 
خر شیپ  رد  هک  تسا  یثداوح  زا  عالطا  تسا  منهج  تشهب و  نیمز و  نامـسآ و  ربخ  تسا  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهینتـسناد 
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: دومرف دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دنکیم . هاگن  دوخ  تسد  فک  هب  هک  یسک  دننامه  منادیم  ار  نآ  نم  داد . دهاوخ  ُخر  هدنیآ  رد  ای  هداد و 
يارب نیشیپ ص 33 ). عبنم  زا  لقن  هب  ص 61 ، ج 1 ، ینیلک ،  خیش  یفاک  لوصا   ") تسا هدش  نایب  زیچ  همه  نآ  رد  ءیش ; لکل  نایبت  هیف  "

نیـسحلادبع نید  ورملق  یمالـسا 2 . هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  هانپورـسخ  نیـسحلادبع  نید  زا  رـشب  راظتنا  رتشیب ر.ك 1 . هعلاـطم 
هیملع هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هانپورسخ 

؟ هچ ینعی  نید  ندش  يدام 

شسرپ

؟ هچ ینعی  نید  ندش  يدام 

خساپ

نیا هرتسگ  دوش . یم  هتفگ  اهنآ  رب  راوتـسا  ياه  شزرا  یتسه و  ناهج  هرابرد  اهرواب  زا  يا  هعومجم  هب  نید  هاتوک ، يزادـنا  مشچ  رد  . 1
دای يانعم  رد  نید  . 2 دریگ . یم  رب  رد  ار  گنهرف و ... تسایـس ، داصتقا ، قوقح ، نوچمه  ناسنا  یگدـنز  ياه  هزوح  همه  نید  زا  هسانش 

زا دشاب ؛ یم  ناسنا  هشیدنا  زا  ییوج  هرهب  اب  هدش  هتخاس  ياه  شزرا  اهرواب و  هعومجم  يرشب  نید  یهلا . يرـشب و  تسا : هنوگ  ود  هدش ،
اهرواب هعومجم  یهلا  نید  اما  وا ، تسد  رد  يرازبا  هرخالاب  شیاه و  سوه  ریـسا  وا ، ياه  هتـساوخ  تمدخ  رد  تسا  يراک  زاس و  ور  نیا 

اب ینید  نینچ  دـنارورپب . ار  دوخ  نآ  ياه  هزومآ  وترپ  رد  يو  ات  هداتـسرف  رـشب  يورهر  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  ییاه  شزرا  و 
هللا تیآ   ) دزاـس یم  هدروآرب  ار  وا  تاراـظتنا  همه  هک  تسا  هداد  هیارا  ار  يریگارف  هماـنرب  وا ، ياـهزاین  ناـسنا و  تقیقح  هب  لـماک  هجوت 

هدـش هدروآرب  وا  تاراظتنا  همه  هچرگ  یهلا ، نید  درکیور  رد  . 3 (. 1380 مق ، ءارسا ، ، 24 ص 26 -  نید ، زا  رـشب  راظتنا  یلمآ ، يداوج 
هک تسین  هنوگ  نیا  نخـس ، رگید  هب  تسا ؛ نید  مهف  ور  هلابند  دوخ  تاراظتنا  نی  هکلب ا  نآ ؛ زا  نامتاراظتنا  هن  نید  مهف  رایعم  یلو  تسا 

نییبت تفایهر  رد  هکلب  میرامگ  تمه  نید  زا  دوخ  تاراظتنا  يدنبزرم  هب  شیپاشیپ  نآ ، ورملق  فادها و  تخانش  ینید و  نوتم  مهف  يارب 
هک تسور  نآ  زا  رما  نیا  تسا ؟ مادک  شیاه  یناوت  اجک و  شتیاده  ورملق  تسیچ ؟ شفادها  هک  دیـسرپ  نید  دوخ  زا  دـیاب  نید ، رهوگ 

لطاب قح و  تاراظتنا  دوجو  اریز  دـتفا  یم  ورف  نآ  نیغورد  ياـه  هنوگ  يداو  هب  هداـتفا و  رود  هب  نیتسار  تاراـظتنا  هداـج  زا  هاـگ  ناـسنا 
رازبا دـهد . خـساپ  نآ  نیتسار  ياـه  هنوگ  هب  هدرک و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  تاراـظتنا  نیا  اـت  دـبلط  یم  ار  يرهاـم  سانـش  ناـسنا  يرـشب ،

، قالخا نآ  یعرف  هنوگ  وا و  ياهرواب  نید ، هاگدـید  زا  ناسنا  یلـصا  راـظتنا  . 4 ص 28 .) نامه ،  ) تسا یهلا  نید  روبزم ، یگدـننکادج 
یگنوگچ ناسنا  یلـصا  یعرف و  تاراـظتنا  هبنج  ود  ره  رد  هک  یهلا  نید  رد  ور  نیا  زا  تسا . تسد  نیا  زا  یلیاـسم  داـصتقا و  تشادـهب ،

وا یبای  تسد  تیاهن  رد  يدوجو و  تالامک  هب  يو  ندیـسر  هار  زین  يرگ و  یهلا  تایح و  ینعی  وا ؛ یتوکلم  رهوگ  ییافوکـش  يروراب و 
ینعی هنامز ؛ حور  اب  نید  يزاس  گنهامه  هناـهب  هب  یخرب  . 5 درادـن . یهاگیاج  تیدام  تسا ، هداد  رارق  فدـه  ار  هنادواج  یتخب  کین  هب 

یماگنه زیچ  ره  دیوگ  یم  ام  هنامز  حور  اریز  تسام  يایند  ندـش  رتهب  يارب  يراکهار  اهنت  نید  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  نآ ، ینید  ریغ  حور 
رب يدمآرد  یقداص ، يداه   ) دشاب نینچ  دـیاب  دـنامب ، دـهاوخب  رگا  مه  نید  سپ  دزاس ، رتهب  ار  ام  يایند  عضو  هک  دـنک  یم  ادـیپ  شزرا 

يراگنا يدام  اب  هتخادرپ ، نید  ندرک  یهت  ناـیم  زا  خـسم و  هب  تقیقح  رد  هک  درکیور  نیا  مق 1382 .) فراعم ، ص 303 ، دیدج ، مالک 
لیصا ياهزاین  هب  نتخادرپ  یهلا و  یحو  زا  هتفرگ  همـشچرس  ار  نید  تقیقح  هک  شیپ  ياه  هتفگ  زا  زین  نآ  ندوب  لطاب  تسوس . مه  نید 

. تسادیپ دناد ، یم  وا 
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؟ تساجک ات  نید  ورملق 

شسرپ

؟ تساجک ات  نید  ورملق 

خساپ

تابثا ناهج  يارب  ییادـخ  هک  دوشیم  هتفگ  رادـنید  یـسک  هب  الومعم  دـشابیم و  يراج  اهنابز  رب  رایـسب  هک  تسا  یظاـفلا  هلمج  زا  نید 
رد درف  ره  فئاظو  نوناق ، بجوم  هب  هک  یتلم  یعامتجا و  ره  رد  تسا  نکمم  دهد . ماجنا  ار  یصوصخم  لامعا  وا  يدونشخ  يارب  دنک و 

تاررقم ماکحا و  رد  لمات  تقد و  اب  یلو  دوب . دهاوخن  نید  هب  یجایتحا  رگید  هک  دوش  روصت  دننکیم ، لمع  نآ  هب  هدش و  نیعم  عامتجا 
یعامتجا يدرف و  نوئش  هیلک  يارب  هکلب  هتخادرپن  ادخ  شیاتس  شیاین و  هب  اهنت  مالسا  نید  اریز  دوشیم ، تباث  ینعم  نیا  فالخ  یمالسا 

هدومن و یـسررب  يروآ  تریح  تروص  هب  ار  تیرـشب  روانهپ  ناهج  تسا و  هدرک  عضو  یـصوصخم  تاررقم  عماج و  ياهروتـسد  ناسنا 
هک تسا  یگدنز  شور  نامه  نید  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  بسانم  ياههمانرب  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  نوکـس  تکرح و  ره  هب  تبـسن 

تـسا لاعتم  يادخ  هیحان  زا  نید  هکتـسا  نیا  تفای  ناوتیم  یعامتجا  نوناق  کی  قح و  نید  نایم  هک  یقرف  درادن و  نآ  زا  يزیرگ  ناسنا 
يو زا  يرادربنامرف  لاعتم و  يادـخ  شتـسرپ  مدرم و  یعامتجا  یگدـنز  نایم  نید  رگید  ترابع  هب  مدرم . راکفا  دولوم  یعامتجا  نوناق  و 

ناـیم هک  يدـنویپ  هجیتـن  رد  هک  تسا  نیا  نید  تلاـسر  و  تسین . یگتـسویپ  نیا  هـب  یماـمتها  یعاـمتجا  نوناـق  رد  یلو  دـهدیم ، دـنویپ 
رارق ییادخ  تیلوئـسم  ناسنا  يارب  یعامتجا  يدرف و  لامعا  همه  رد  تسا  هدرک  داجیا  لاعتم  يادخ  شتـسرپ  ناسنا و  یعامتجا  یگدـنز 
نایاپ یب  ملع  تردـق و  اب  لاـعتم  يادـخ  نوچ  دـنادیم . لوئـسم  دـنوادخ  لـباقم  رد  دوخ  تانکـس  تاـکرح و  همه  رد  ار  ناـسنا  هداد و 

رب يزیچ  تسا و  هاگآ  ًالماک  دشاب  هتشاد  لد  رد  هک  يزار  دنارورپب و  رس  رد  هک  هنوگره  هب  دراد و  هطاحا  ناسنا  هب  تهج  ره  زا  شیوخ 
رارق ینایرجم  اههمانرب  حیحص  يارجا  تاماظتنا و  ظفح  يارب  يرـشب  نوناق  دننام  هکنیا  نیع  رد  نید  تهج  نیمه  هب  تسین ، هدیـشوپ  يو 

دنکیم و ادیپ  يرشب  نوناق  هب  تبسن  يرگید  زایتما  هدرک ، عضو  ناشکرس  نافلختم و  تازاجم  يارب  یتاررقم  هدرامگ و  ینانابساپ  هداد و 
هابتـشا تلفغ و  زگره  دوخ  راک  رد  هک  دراپـسیم  ینورد  نابهگن  کی  تسدب  ار  ناسنا  يرادهگن  تبقارم و  مامز  نید  هک : تسا  نیا  نآ 

؛) ُْمْتنُک اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو  : ) دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  دومن . رارف  هتفای و  ییاهر  ناوتیمن  نآ  رفیک  شاداپ و  زا  دـنکیمن و 
نیا اب  رگا  دراد . هطاحا  دننکیم  هچ  ره  هب  ادـخ  ملع  { 3 {؛) ٌطیِحُم َنُولَمْعَی  اَِمب  ُهَّللاَو  : ) دیامرفیم و  تسا . امـش  اب  وا  دیـشاب  اجک  ره  { 2}

، تسا مکاح  نید  اجنآ  رد  هک  دـنکیم  یگدـنز  یطیحم  رد  هک  یـسک  اب  دـنکیم  یگدـنز  يرـشب  نوناـق  طـیحم  رد  هک  ار  یـسک  لاـح 
نآ دارفا  همه  هک  ياهعماـج  اریز  دـش . دـهاوخ  صخـشم  نشور و  ًـالماک  عاـمتجا  رد  نآ  تلاـسر  نید و  يرترب  تیزم و  مـینک ، هسیاـقم 

یـشیدنا دب  هنوگره  زا  دننادیم ؛ شیوخ  ياهراک  رظان  ار  ادخ  لاح  همه  رد  نوچ  دنهد  ماجنا  ار  شیوخ  ینید  فئاظو  دنـشاب و  نیدـتم 
تسد زا  دوشیم ؛ لمع  نید  هب  ًاعقاو  نآ  رد  هک  دننکیم  یگدنز  یطیحم  رد  هک  يدارفا  مومع  نیاربانب  دنتسه . ناما  رد  رگیدکی  هب  تبسن 

دوب دهاوخ  مکحتـسم  قیمع و  یفطاع و  طابترا  کی  نانآ  نیب  طابترا  دنراد . لماک  نانیمطا  رگیدمه  هب  هدوب و  هدوسآ  رگیدـکی  نابز  و 
هک ياهعماج  رد  اما  دش . دنهاوخ  لئان  نادیواج  تداعـس  هب  درب و  دـنهاوخ  رـس  هب  یتحار  یـشوخ و  تیاهن  رد  ار  يرمع  يدارفا  نینچ  و 

تسا نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکیم و  يراددوخ  فالخ  راک  زا  درف  دشاب  راک  رظان  رومام  هاگ  ره  دشاب  امرفکح  يرـشب  نوناق  طقف 
لئاسم تیاعر  یتسرپ ، نطو  رطاـخب  دارفا  یخرب  ینید  ریغ  عماوج  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم  یهاـگ  هتبلا  {4 .} دنزب تسد  یفالخ  لمع  هب 
دنوادخ ياج  يزیچ  دـناوتیمن  هاگ  چـیه  هک  تسا  نیا  فاصنا  اّما  دـنک  لمع  دوخ  ياهتیلؤسم  هب  اههزیگنا  ریاس  ای  نادـجو و  یلقع و 
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ياهروتـسد دـیاقع و  هلـسلس  کـی  نید  سپ  دزیگنارب . ار  اـهیکین  يوس  هب  تکرح  هدارا  ناـسنا  رد  دریگب و  یگدـنز  رد  ار  نآ  تراـظن 
نوناق کی  هضرع  رب  هوالع  نید ، تلاسر  دـناهدروآ و  رـشب  تیادـه  ییامنهار و  يارب  ادـخ  فرط  زا  ناربمایپ  هک  تسا  یقـالخا  یملع و 

نآ هب  لـمع  تروـص  رد  هک  دـشابیم . نوناـق  نآ  يارجا  يارب  يوـق  ینطاـب  يورین  کـی  داـجیا  هعماـج ، ناـسنا و  تداعـس  يارب  نّودـم 
زا هک  یعماوج  رد  ینید  یب  رابنایز  بقاوع  زا  کچوک  ياهنومن  هب  طقف  اجنیا  رد  دـش . دـهاوخ  نیمات  ناهج  ود  ره  رد  ناسنا  یتخبـشوخ 

، يژولونکت رـصع  رد  مینکیم : هراـشا  دـناهدرک  شوخ  لد  هتفرـشیپ  يژولونکت  تعنـص و  ملع و  هب  دـناهدنام و  رود  هب  یهلا  ياـهبتکم 
هدنیآ هنادواج و  یگدنز  هدرک و  ساسحا  تسب  نب  رد  ار  دوخ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دناهدرب  یتمـس  هب  ار  تیرـشب  یهلا ، ریغ  ياهبتکم 

هار نیا  زا  ات  دـندرگیم  یـشکدوخ  لئاسو  لاـبند  یخرب  هفرم ، هتفرـشیپ و  عماوج  رد  هک  ياهنوگب  دـننیبیم ، ماـهبا  زا  ياهلاـه  رد  ار  دوخ 
نیولآ  » ییاکیرمآ نارگ  لیلحت  نیرتفورعم  زا  یکی  دـنهد . تاجن  تیونعم  نودـب  تعنـص  يایند  كانتـشحو  یگدـنز  زا  ار  دوخ  دـنناوتب 

زجع و داـیرف  هفرم  ياـهروشک  رـسارس  رد  : » دـنکیم میـسرت  نینچ  نیا  دوخ  راـثآ  زا  یکی  رد  ار  یبرغ  عماوج  يامیـس  يو  تسا . رلفاـت »
هدش ریگ  همه  یناور  یگدرسفا  دنکیم ، دادیب  مسیلکلا  تسا ، شیازفا  هب  ور  ناناوجون  یشکدوخ  نازیم  دسریم و  شوگ  هب  انشآ  ياهبال 

، اناوج يرام  هب  ناداتعم  زا  ولمم  اهناتـسرامیب  سناژروا  ياهقاتا  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  رد  تسا ، هدـیدرگ  زوردـم  تیاـنج  تیربرب و  و 
یبصع دیدش  نارحب  راتفرگ  هک  تسا  يدارفا  ماجنارس  اهینیئوره و  نیئاکوک ، هب  ناداتعم  شابوا ، لذارا و  ياههتسد  تعرس ، ياههناوید 

قرفتم و ناشیرپ ، هتفشآ ، هک  ار  اکیرما  هعماج  یشیرپ ، ناور   » هک دنکیم  مالعا  یناور  تشادهب  یلم  هسسؤم  سانشناور  کی  دناهدش .»..
هناوید رفن  اهنویلیم  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیفیک  يزیمآحاضتفا  زرط  رب  ًاعقاو  هرمزور  یگدنز  تسا . هتفرگارف  تسا  هدـنیآ  نارگن 

اب قـالخا  نید و  تیونعم و  نادـقف  رثا  رد  ناـهج  یتعنـص  روشک  نیرتهتفرـشیپ  نپاژ  { 5 «.} دنتـسه دوخ  يارب  یتیوه  يوجتـسج  رد  راو 
هک دناهدرک  یشکدوخ  نپاژ  رد  رفن   27102 يدالیم هتـشذگ  لاس  ههام  هد  یط  هک  دهدیم  ناشن  یمـسر  رامآ  تسوربور . تیوه  نارحب 

هیآ 47. لاـفنا ، هروس  [. 3 . ] هیآ 4 دـیدح ، هروس  [. 2 . ] هیآ 43 هدـئام ، هروس  [. 1 { ] 6 .} تسا هدـش  رتشیب  نآ 38 %  زا  شیپ  لاـس  هب  تبـسن 
هرامش 5762. یمالسا ، يروهمج  همانزور  [. 6 . ] ص 118 زور ، ياهخساپ  اهشسرپ و  [. 5 . ] ص 8 نید ، شزومآ  [. 4]

؟ تسیچ يرثکا  یّلقا و  نید  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ يرثکا  یّلقا و  نید  زا  دوصقم 

خساپ

حیـضوت اب  دراد ، دوجو  یطیرفت  یطارفا و  هیرظن  ود  رـشب  یگدـنز  رد  نید  شقن  اب  هطبار  رد  هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  شـسرپ  باوج  رد 
میـسقت ترخآ  اـیند و  شخب  ود  رد  ناـسنا  یگدـنز  شرگن  نیا  رد  یّلقا  هاگدـید  فلا ) دوشیم . نشور  شـسرپ  باوج  هاگدـید  ود  نیا 

تبسن ایند  رد  ناسنا  راتفر  لامعا و  رب  یشقن  چیه  یّلقا  نید  نارادفرط  دنتسه . ازجم  لقتسم و  ًالماک  رگیدمه  زا  شخب  ود  نیا  دوشیم و 
دنوادخ اب  طابترا  رد  ناسنا  دنیوگیم  نانآ  دننادیمن . لیخد  وا  یترخآ  تشونرـس  رد  ار  ناسنا  يویند  لامعا  دنتـسین و  لئاق  شترخآ  هب 

. ددرگ دوخ  راگدیرفآ  اب  تاجانم  اعد و  زاین و  زار و  لوغشم  اهاسیلک  دجاسم ، اههاگتدابع ، رد  دنک و  تیاعر  ار  ینید  ماکحا  تسا  مزال 
ار یگدنز  رد  دوخ  ياهراتفر  ددنـسپب  هک  روط  ره  دناوتیم  تسا و  دازآ  وا  تسا ، دازآ  وا  درادن ، نید  هب  يزاین  چـیه  يویند  روما  رد  اما 

تاداقتعا رظنم  زا  تسا . یعامتجا  ياههصرع  رد  رـشب  یگدنز  زا  نید  یئادج  مسیرالوکـس و  نامه  تقیقح  رد  هیرظن  نیا  دنک . باختنا 
مقر ترخآ  یگدنز  رد  ار  وا  تشونرـس  ایند  رد  ناسنا  لامعا  تسا و  دودرم  ًالماک  هاگدـید  نیا  (ع ) تیب لها  یلاعتم  فراعم  یمالـسا و 
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نآرق رد  دـشابیم و  ترخآ  هعرزم  هباثم  هب  ایند  دـهدیم و  ماـجنا  اـیند  رد  هک  تسا  یلاـمعا  لاـبق  رد  وا  تداعـس  یتخبـشوخ و  دـنزیم 
میئازفایم و شلوصحم  رب  میهدیم و  شیازفا  تکرب و  وا  تشک  هب  دـشاب  ترخآ  تعارز  يویند  لامعا  زا  سک  ره  دوصقم  : » دـیامرفیم

طابترا رد  زین  (ع ) يداه ماـما  { 1 «.} درادـن ياهرهب  چـیه  ترخآ  رد  اّما  میهدیم  وا  هب  نآ  زا  یمک  دـبلطب ، يویند  تشک  طقف  هک  یـسک 
هک تسا  يرازاب  هلزنم  هب  ایند  نورخآ ؛» رسخ  موق و  اهیف  حبر  قوس  اینّدلا  : » دیامرفیم ترخآ  ملاع  رد  وا  تشونرس  هب  رـشب  يویند  لامعا 

. تسین راـگزاس  مالـسا  نیبم  نید  میهاـفم  یناـبم و  اـب  نید  هب  یّلقا  شرگن  نیارباـنب  دـننکیم . ررـض  رگید  ياهتـسد  هدرب و  دوس  ياهدـع 
رد راـتفگ  نیا  قبط  ینید  تاروتـسد  دوشیم . یفن  ًـالماک  رـشب  یگدـنز  داـعبا  رد  نید  یعاـمتجا  شقن  یّلقا  هاگدـید  رد  نیا  زا  هتـشذگ 

شراگدرورپ اب  وا  طابترا  يدرف و  یگدنز  هب  طقف  یهلا  ياهروتسد  هب  لمع  رد  درادن و  يدربراک  هنوگچیه  یمومع  لئاسم  تاعامتجا و 
يدادادخ تشرس  رگید  يوس  زا  هدش و  هدیرفآ  یعامتجا  يدوجوم  یئوس  زا  هک  ناسنا  ترطف  اب  نخس  نیا  هک  یلاح  رد  دوشیم . هدنسب 

تسا و یعاـمتجا  ًاـترطف  هـک  یناـسنا  رگید  تراـبع  هـب  تـسا . داـضت  رد  ًـالماک  دـناشکیم  تداعـس  هار  نتفاـی  نـید و  لابندـب  ار  يو  وا 
ماـکحا نیمارف و  زا  یـشوپمشچ  اـب  دـناوتیم  هنوـگچ  دـسرب  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوـس  هب  یگدـنز  ياـههصرع  ماـمت  رد  دـهاوخیم 

دشابیم و لوا  هیرظن  لباقم  رد  هاگدید  نیا  يرثکا  نید  ب ) دسرب . شاهتـساوخ  هب  یـسایس  یعامتجا و  ياههصرع  رد  ینید  شخبتداعس 
ینید تاروتسد  ماکحا و  زا  يوریپ  هب  فظوم  یگدنز ، يایاوز  اههصرع و  مامت  رد  ار  رشب  نید ، هب  یطارفا  شرگن  کی  رد  نآ  نارادفرط 
هنوگ نیا  رد  هدرک و  توعد  ربدـت  لقعت و  هب  هتـشاذگ و  دازآ  ار  ناسنا  یگدـنز ، زا  يداـیز  ياـهشخب  رد  نید  هک  یلاـح  رد  دـیامنیم 
دوخ يرطف  ياهدادعتسا  ندرک  افوکش  لقع و  يورین  زا  هدافتسا  هب  رشب  هک  دنرواب  نیا  رب  نانآ  تسا  هدرکن  رداص  یصاخ  روتـسد  دراوم 
اذـغ زا  یگدـنز  داعبا  تانوئـش و  مامت  رد  ار  ناـسنا  دـننکیم و  یفن  ار  رـشب  یتاذ  ياـهییاناوت  لـقع و  تقیقح  رد  ناـنآ  درادـن . يزاـین 

هداد و قوـس  ینید  ياـههار  هب  نوگاـنوگ  تارّکفت  یملع و  ياههشیدـنا  ناـیب  تموـکح ، لیکـشت  اـت  هـتفرگ  ندیـشوپ  ساـبل  ندروـخ و 
رود ًالماک  یحو  مالک  یمالـسا و  فراعم  زادنا  مشچ  زا  یلبق  هیرظن  دـننام  زین  هیرظن  نیا  دـننکیم  انعم  نید  هریاد  رد  ار  يو  ياهیئاناوت 

فلتخم ياـههصرع  رد  ندیـشیدنا  رکفت و  هب  سکعرب  هکلب  هدرکن  یفن  ار  ناـسنا  ینورد  ياهدادعتـسا  لـقع و  یقح  نـید  چـیه  تـسا .
میئوگب يرثکا  یّلقا و  نید  لباقم  رد  میناوتیم  نیاربانب  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  هکناـنچ  تسا . هدومن  هیـصوت 

يوگخـساپ دـیاب  دـهدیم  ماـجنا  هک  یلمع  ره  لـباقم  رد  وا  دـشابیم . اـیند  نـیا  رد  وا  راـتفر  لاـمعا و  باـتزاب  ناـسنا  يورخا  یگدـنز 
ریخ راک  ياهرذ  نزو  مه  سک  ره  سپ  { 2 {؛) هَرَی ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  هَرَی ، ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  . ) دشاب شیوخ  راگدرورپ 

ناوـنع هب  نـید  یعاـمتجا  ياـههصرع  رد  نـینچمه  و  دـنیبیم .» ار  نآ  هدرک  دـب  راـک  ياهرذ  مـه  سک  ره  دـنیبیم و  ار  نآ  دـهد  ماـجنا 
یعامتجا نیناوق  تیاعر  هب  ار  مدرم  رگید  شور  ره  زا  شیب  هتخاـس و  مظنم  ار  رـشب  عاـمتجا  دـناوتیم  نوناـق  نیرتهب  شور و  نیرتیلاـع 

لقع و نید  هکلب  دزاسیمن ، زاین  یب  تسادـخ  ناگدـنب و  ناـیم  تجح  هک  لـقع ، زا  ار  ناـسنا  یهلا  نیناوق  نید و  نینچمه  دـیامن . راداو 
. دیامنیم قیوشت  بیغرت و  هشیدنا  رکفت و  ملع و  لیـصحت  رب  ار  وا  دناشکیم و  دشر  ییافوکـش و  يوس  هب  ار  ناسنا  يرطف  ياهدادعتـسا 

لوسر لاق  میربیم . نایاپ  هب  ار  خساپ  نیا  يوبن  ثیدح  کی  لقن  اب  دوشیم . شجنس  لقع  اب  تادابع  لامعا و  شزرا  ینید  رظنم  زا  یتح 
هزور زامن و  هک  دینیبب  ار  یصخش  رگا  { 3 {؛» هلقع فیک  اورظنت  یّتح  هب  اوهابت  الف  مایقلا  ریثک  ةولّصلا و  ریثک  لجّرلا  متیأر  اذا  (: » (ص هَّللا
هروس [. 1 . ] تسا هنوگچ  وا  لقع  هک  دینک  تقد  هکلب  دـینکن  تاحابم  نآ  اب  دـیوشن و  لاحـشوخ  وا  راتفر  لامعا و  هب  دـهدیم  ماجنا  دایز 

ج 28. لهجلا ، لقعلا و  باتک  یفاک ، لوصا  [. 3 . ] هیآ 7 و 8 لازلز ، هروس  [. 2 . ] ص 37 ج 4 ، یفاص ، ریسفت  هیآ 19 ، يروش ،
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؟ درک باختنا  ار  مالسا  نید  دیاب  امتح  ارچ 

خساپ

ياـضف رد  هکنآ  شیپ  تسا و  راـتخم  شیوخ  یگدـنز  هار  شنیزگ  رد  ناـسنا  فلا . مینکیم : یـسررب  رظنم  ود  زا  ار  لاؤس  نیا  هب  خـساپ 
هک دیامنیم  دیکات  هتکن  نیا  رب  ِنیِّدـلاِیف » َهارِْکا  ال   » هیآ لیذ  رد  ییابطابط  همالع  درادـن . نید  باختنا  رد  يرابجا  دریگ ، رارق  مالـسا  نید 

رابجا مالسا  نتفریذپهب  ار  مدرم  هک  درادن  یجایتحا  هدش  ادیوه  حضاو و  (ص ) مرکا ربمغیپ  تاملک  نآرق و  هیاس  رد  مالـسا  تیعقاو  نوچ 
هار نوچ  ینعی  تسا  ِنیِّدلاِیف » َهارِْکا  ال   » هلمج تلع  عقاو  رد  ِِّّیَْغلا » َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق   » هلمج هکنیا  بلطم  نیا  هدننک  دـییات  دـنک ، هارکا  و 

دیکاـت نید  ندوب  یلیمحت  مدـع  رب  دـنوادخ  رگید  هیآ  رد  { 1 .} تسین هارکا  رابجا و  ياـج  رگید  تسا  هدـش  راکـشآ  یهارمگ  زا  تسار 
دورگب و دهاوخب ، هک  ره  سپ  تسا . هدیـسر )  ) ناتراگدرورپ زا  قح  ْرُفْکَْیلَف ؛  َأش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َأش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو  : » دیامرفیم
زا ار  شلوسر  دـنوادخ ، تسا و  فلاخم  ناگدـنب  شیامزآ  تمکح  اب  نید  شریذـپ  رد  رابجا  نینچمه  { 2 .«} دنک راکنا  دـهاوخب  هک  ره 

َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألاِیف  ْنَم  َنَمآَل  َکُّبَر  َأش  َْول  َو  : » تسا هتشادزاب  ادخ  هب  نامیا  يارب  مدرم  رابجا 
هک ینکیم  ریزگاـنار  مدرم  وـت  اـیآ  سپ  دـندروآیم . ناـمیا  اـهنآ  همه  تسا  نیمز  رد  هـک  ره  اـعطق  تساوـخیم ، تراـگدرورپ  رگا   ؛

یکی هراومه  ینامز  ره  رد  قح  نید  ب . دومن / هارکا  ربج و  هدـیقع  هطیح  رد  ناوتیمن  تسین و  لیمحت  لباق  هدـیقع  نیارباـنب  دـنورگب »!؟
نآ باختنا  و  هدوب ، مالـسا  نید  حیحـص  نید  نآرق  هاگن  زا  دنک . يوریپ  نآ  زا  لماک  ییاسانـش  اب  تسا  مزال  سک  همه  رب  تسین و  شیب 

مالـسا نید  زج  هک  ره  َنیِرِـساْخلا ؛  َنِم  َِْرِخَّالاِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دراد ؛  ترورض 
نیا رب  دیکات  نمـض  يرهطم  داتـسا  { 3 .«} دوب دـهاوخن  تاـجن  لـها  ترخآ ، رد  دوشن و  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دـهاوخب ، ار  يرگید  نید 
نایم هک  هشیدـنا  نیا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  سک  همه  رب  تسین و  شیب  یکی  یناـمز  ره  رد  قح  نید  دـسیونیم ... : نینچ  هتکن ،

هـشیدنا دنناسکی ، تقو  همه  رد  رابتعا  ظاحل  زا  ینامـسآ  نایدا  همه  دنیوگیم : هک  تسا  هدش  جیار  ًاریخا  يرکفنـشور  نایعدم  زا  یخرب 
ره رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نخـس  نیا  یلو  درادن ... دوجو  یعازن  فالتخا و  ادـخ  ناربمایپ  نایم  هک  تسا  حیحـص  هتبلا  تسا . یتسردان 

نخـس نیا  يانعم  سکعرب ، دریذپب . دهاوخیم  هک  ار  ینید  ره  ینامز  ره  رد  دـناوتیم  ناسنا  ًاعبط  دراد و  دوجو  قح  نید  نیدـنچ  ینامز 
ناشلـضفا متاخ و  ًاصوصخ  قحال  ناربمایپ  رّـشبم  قباس ، ناربمایپ  هک  دنادب  دـشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  همه  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا 

تعیرـش میلـست  ینامز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  همزال  سپ  دـناهدوب . قباس  ناربماـیپ  قدـصم  قح ، ناربماـیپ  دـناهدوب و 
نیرخآ هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرخآ  هب  ۀـیمتخ ، هرود  رد  تسا  مزال  ًارهق  و  تسوا . هرود  هک  میـشاب  يربماـیپ  ناـمه 

تسا تسرد  تسا ...  وا  ناگداتسرف  ياهتلاسر  نتفریذپ  ادخ و  هب  ندش  میلـست  ینعی  مالـسا  همزال  نیا  مینک و  لمع  تسا ، هدیـسر  ربمایپ 
تسا ددعتم  ینامز  ره  رد  ادخ  نید  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نخـس  نیا  یلو  { 4 «} نیدـلا یف  هارکا  ال  : » تسین يرابجا  هارکا و  نید ، رد  هک 

بحاـص ربـمغیپ  ناـمز  ره  سب  دراد و  دوجو  قح ، نید  کـی  یناـمز  ره  رد  مینک ... باـختنا  میهاوخب ، هک  ار  مادـک  ره  میراد  قـح  اـم  و 
رد هچ  تادابع و  رد  هچ  ار  دوخ  ماکحا  نیناوق و  دننک و  هدافتـسا  وا  ییامنهار  زا  هک  دناهدوب  فظوم  مدرم  هدمآ  ادـخ  فرط  زا  یتعیرش 

، دیوجب یهار  ادخ  يوس  هب  دهاوخب  یسک  رگا  نامز  نیا  رد  تسا . هدیـسر  أیبنالا  متاخ  ترـضح  هب  تبون  ات  دنریگ  ارف  وا  زا  تادابع  ریغ 
وه هنم و  لبقی  نلف  ایند  مالـسالا  ریغ  غبتی  نم  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق   » دیوجب ییامنهار  (ص ]) ءایبنالا متاخ   ] وا نید  تاروتـسد  زا  دیاب 

ناراکنایز هلمج  زا  رگید  ناهج  رد  وا  دوشن و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  و  { 5 {؛» نیرساخلا نم  ةرخالا  یف 
هتبلا هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ، ندـش  ادـخ  میلـست  روظنم ، هکلب  تسین  ام  نید  صوصخ  مالـسا ، زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  رگا  دوب . دـهاوخ 

نآ لکش  نامز ، نیا  رد  هتشاد و  یلکش  ینامز  ره  رد  میلست  تقیقح  یلو  تسا  میلست  نید  نامه  مالسا  نید  تسا و  میلست  نامه  مالـسا 
هب سب  ددرگیم و  قبطنم  نآ  رب  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  هتفای  روهظ  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تسد  هب  هک  تسا  ياهیاـمنارگ  نید  ناـمه 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 142 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


درک و لمع  دیاب  ادخ  روتسد  نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور  تسا و  وا  ياهروتـسد  نتفریذپ  ندش ، ادخ  میلـست  همزال  رگید ، ترابع 
هیآ فهک ، هروس  [. 2 / ] ص 52 یمالسا ، ياهیسررب  [. 1 { ] 6 «.} تسا هدروآ  وا  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ادـخ  روتـسد  نیرخآ 

ص ج 1 ، راـثآ ، هعومجم  [. 6 . ] هیآ 85 نارمع ، لآ  هروـس  [. 5 . ] هرقب هروـس  هیآ 256  زا  یـشخب  [. 4 / ] هیآ 79 نارمع ، لآ  هروـس  [. 3 / ] 29
/277

نامیا

؟ درک ادیپ  یعقاو  نامیا  ناوتیم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک ادیپ  یعقاو  نامیا  ناوتیم  هنوگچ 

خساپ

دروم رد  ناسنا  یتقو  یسررب . قیقحت و  هار  زا  یکی  دوشیم : لصاح  هار  ود  زا  ینید  ياهرواب  اهروتسد و  نید و  ادخ و  هب  نامیا  داقتعا و 
ّربدـت و قّمعت و  یهلا ، ياهروتـسد  ماکحا و  تقلخ و  ناهج  ياهراکهاش  ناهج و  مظن  ریبدـت و  تقلخ و  ناهج  رد  یهلا  راثآ  دـنوادخ و 

درف نداد  ربـخ  هار  زا  يرگید  دوشیم . رتمکحتـسم  رتقیمع و  رتلـماک و  دـنوادخ  هب  وا  ناـمیا  دـش ، لـصاح  نیقی  شیارب  درک و  قیقحت 
اب میدرک ، لوبق  دیوگب ، غورد  هک  دشابیم  لاحم  تسا و  تسار  شیاه  فرح  هک  یـصخش  ناونع  هب  ار  (ص ) مالـسا ربمایپ  یتقو  قداص :
ربخ ناگتشرف  دوجو  زا  نآرق  ًالثم  میرک ، نآرق  تسا  روط  نیمه  میروآیم . نامیا  اهنخـس  نیا  هب  ترخآ ، ایند و  دروم  رد  وا  ياهفرح 

نآرق و ربمایپ و  زا  ندینـش  قیقحت و  هار  زا  سپ  میراد . نامیا  نآ  ياههتفگ  هب  تسا ، یهلا  یحو  نآرق  هک  میراد  داـقتعا  نوچ  اـم  هداد و 
هک تسا  نیا  خـساپ  درک ، تیوقت  ار  ناـمیا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  امـش  لاؤس  رگا  مینکیم . ادـیپ  یعقاو  ناـمیا  (ع ) موـصعم ماـما 

، هانگ زا  زیهرپ  عرو و  : " دومرف (ع ) قداص ماما  ددرگیم . تیوقت  حـلاص  لامعا  ماجنا  ناهانگ و  زا  يرود  یهلا و  ياوقت  هلیـسو  هب  ناـمیا 
تـسا تاجن  لها  دـشاب ، شراتفگ  قفاوم  شلمع  سک  ره  : " دومرف زین  ( 1" .) دربیم نوریب  ار  نامیا  عمط ، درادیم و  هگن  تباـث  ار  ناـمیا 

(2" .) تسا یعونصم  ياهیراع و  شنامیا  دنکن ، تقباطم  مراد ) نامیا  تمایق و ... ادخ و  هب  دیوگیم  هک   ) شراتفگ اب  شلمع  سک  ره  اما 
يارب هک  ار  ییاهیکین  رگم  دروآیمن  ناـمیا  هدـنب  : " دومرف زین  ( 3" .) تسا اوقت  نامیا ، هریگتـسد  نیرتمکحم  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر 
بوخ تافـص  هب  ندوب  هتـسارآ  تامرحم و  كرت  تابجاو و  ماجنا  نیاربانب  ( 4" .) دشاب هتـشاد  تسود  مه  مدرم  يارب  دراد ، تسود  دوخ 

، تداـسح ، ربکت دـننام : هلیذر  تافـص  زا  ندـب  كاـپ  يراـبدرب و  ییوگ ، تسار  تواخـس ، ناـسحا ، یقـالخا ، شوخ  ربص ، رکـش ، لـثم :
قالخا يرهطم و  دیهش  نامیا  ناسنا و  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ددرگیم . نامیا  يرادیاپ  تیوقت و  بجوم  تینابـصع و ... یقالخادب ،

ص 200، ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  . 1 اهتشون : یپ  دییامرف . هعجارم  يزاریش  مراکم  رـصان  هَّللا  تیآ  نآرق  رد 
. نامه . 4 هرامش 1286 . نامه ، . 3 هرامش 1356 . نامه ، . 2 هرامش 1359 و 1360 . نامیا ، هدام 

؟  هچ ینعی  نامیا 

شسرپ

؟  هچ ینعی  نامیا 
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؟  هچ ینعی  نامیا 

خساپ

هب تقو  نآ  دریذپب , ار  نآ  دنک و  لوبق  ینعی  دنک ; قیدـصت  ار  نآ  هک  يروط  هب  دـنک  ادـیپ  یعطق  مزاج و  داقتعا  يزیچ  هب  ناسنا  هاگ  ره 
دـشاب هدرکن  ادیپ  یلمع  مازتلا  ای  هدشن و  وا  یبلق  ياهروابءزج  اما  دشاب , هتفریذپ  ار  يزیچ  رگا  نیاربانب ,  تسا .  هدرک  ادیپ  نامیا  زیچ  نآ 

نانیمطا نامیا ,  رد  نوچ  درادـن , نامیا  زیچ  نآ  هب  دـشاب , نامگ  کش و  اب  هارمه  زونه  هکلب  دـنک , لمع  نادـب  هناقـشاع  هک  يا  هنوگ  هب 
ءزج هس  نامیا  تقیقح  رد  ( 1 .) درب یم  رـس  هب  نانیمطا  تلاح  رد  لد  تسین ,  کش  هرهلدو و  فوخ  ناـمیا  رد  تسا .  هتفهن  لد )   ) سفن

نانمؤم تسرپرـس  امنهار و  ّیلو و  دنوادخ  دیامرف : یم  زین  نآرق  ( 2  .) تادـقتعم قبط  رب  ندرک  لمع  نابز و  هبرارقا  یبلق و  قیقحت  دراد :
هب نطاب )  يافـص   ) ییانـشور زا  ار  نانآ  تسا  توغاط  نارفاک  تسرپرـس  یلواما و  دنک , یم  تیادـه  رون  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسا 

هیاـس و هب  تملظ و  روـن و  هب  تاوـما و  اـیحا و  هب  یمعأ و  ریـصب و  هب  ار  رفاـک  نمؤـم و  رفک , ناـمیا و  نآرق  ( 3 .) دـنناشک یم  اه  تملظ 
شبنج یبلق و  ءهدیقع  اب  مأوت  یهاگآ  ملع و  عون  کی  تسا ,  ینطاب  دـید  كرد و  عون  کی  نامیا  ( 4 .) تسا هدرک  ریبعت  نازوس  ترارح 
یـشوپ قح   ) رفک اّما  دوش , یم  ناسنا  ياه  تیلاعف  ءهمـشچرس  دـنک و  یم  ذوفن  ناسنا  ناج  قامعا  رد  هک  رواب  عون  کـی  تسا  تکرح  و 
تاوهـش يالبال  رد  دـشیدنا  یمنرذـگدوز  يدام و  عفانم  هب  زج  دراب  یم  تملظ  وا  دوجو  ماـمت  زا  يرواـبان  یهاـگآان و  تسا و  لـهج  (,

ار تقیقح  قح و  تازجعم و  هک  یناـسک  هب  ار  راـفک  نآرق  ( 5 .) دـنک یم  کیرات  لسک و  ار  حور  بلق و  وا  اب  ینیـشنمه  تسا  رو  هطوغ 
 ( ع  ) قداص ماما  ( 6  .) تسا هدرک  ریبعت  دندرک , یم  راکنا  یبلط  يرترب  ملظ و  يور  زا  ار  اه  نآ  یلو  تفریذـپ ,  یم  ناشلد  دـندید و  یم 
 , تسا تباـث  وا  دزن  تسا و  قـح  دـناد  یم  هک  یلاـح  رد  ار  نآ  ناـسنا  هک  يزیچ  زا  تسا  تراـبع  رفک  ( 7 : ;) دـیامرف یم  رفک  يهرابرد 
 . تسا نطابو  رهاظ  رد  میلـست  نامیا  بتارم  نیرتالاب  زا  یکی  دنتـسین , يواسم  مه  اب  بتارم  ءهمه  دراد , یبتارم  ناـمیا  هتبلا  دـنک . راـکنا 

نیا زا  ریغ  ای  تسا  یبلق  قیدصت  اب  هارمه  مزاج  داقتعا  نامه  نامیا  تقیقح  ایآ  لاح  ادخ .  ياضر  هب  ندوب  یـضار  قح و  ربارب  رد  میلـست 
یهلا تاروتـسد  هب  ندرک  لمع  راگدرورپ و  ربارب  رد  میلـست  نودـب  هک  تسین  یکـش  تسا ؟ لیخد  نامیا  تقیقح  رد  زین  ناکرأ  هب  لـمع 

 , یناهفصا بغار  یقروا 1. پـ  . ) ناـمیا تیهاـم  ءزج  هن  تسا  ناـمیا  ققحت  طرـش  ناـکرأ ,  هب  لـمع  نیارباـنب ,  دوش . یمن  قـقحم  ناـمیا 
23 ءهـیآ 19 ـ  35  ) رطاف یقروا 4. پـ  ) ءهـیآ 257  2  ) هرقب یقروا 3. پـ  ) ص 229 ج 18  هنوـمن ,  ریـسفت  یقروا 2. پـ  ) ص 25 تادرفملا , 
زا لقن  هب  ج 15 ص 412 هنومن ,  ریسفت  یقروا 7 . پـ  ) ءهیآ 14  27  ) لمن یقروا 6. پـ  ) ج 18 ص 231 هنومن ,  ریسفت  زا  دافتسم  یقروا 5. (پـ

. رفکلا هوجو  باب  ج 2  یفاک , 

. دنام یم  یقاب  رگید  يات  شـش  دـشاب . یم  نیقی  اوقت و  نامیا ، مالـسا ، بیترت : هب  نآ  لوا  يات  راهچ  هک  دـنا  هتـسناد  دروم  ار  نامیا  تاجرد 
. دیراد لاسرا  بناجنیا  يارب  ار  نامیا  ۀجرد  هد  مدنمشهاوخ 

شسرپ

. دنام یم  یقاب  رگید  يات  شش  دشاب . یم  نیقی  اوقت و  نامیا ، مالسا ، بیترت : هب  نآ  لوا  يات  راهچ  هک  دنا  هتسناد  دروم  ار  نامیا  تاجرد 
. دیراد لاسرا  بناجنیا  يارب  ار  نامیا  ۀجرد  هد  مدنمشهاوخ 

خساپ

زا یتیاور  رد  یسلجم ، همالع  موحرم  راونالاراحب  رد  امش . يارب  تیقفوم  يوزرآ  دحاو و  اب  امش  ۀبتاکم  زا  رکـشت  نمـض  راوگرزب ، ردارب 
، داهتجإلا عرولاو و  لمعلاو ، ملعلاو ، ْْهعاطلاو ،  ْْهفرعملا ، ْْهرشع : یف  نامیالا  دومرف " : نایب  دروم  هد  ار  نامیا  تاجرد  ، مالـسا یمارگ  ربمایپ 
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2ـ ادـخ ؛ تخانـش  تفرعم و  1 ـ دــشاب : یم  زیچ  هد  رد  ناـمیا  [ 1 [ ؛ هماظن لطب  هبحاـص  دـقف  اـهّیأف  میلـستلاو ، اـضّرلاو ، نیقیلا ،  و  ربصلاو ،
زا مادک  ره  سپ  میلست . 10 ـ اضر ؛ 9 ـ نیقی ؛ 8 ـ ربص ؛ 7 ـ داهتجا ؛ ششوک و  6 ـ يراگزیهرپ ؛ َعرَو و  5 ـ لمع ؛ 4 ـ ملع ؛ 3 ـ ندرک ؛ تعاطا 

تاجرد باب  ج 66 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  [ 1]1" تسا . هتخاس  لطاب  ار  شناـمیا  ماـظن  داد ، تسد  زا  ناـمیا  بحاـص  ار  اـه  نیا 
. توریب افو ، ۀسسؤم  پاچ  ص 175 ، هقئاقح ، نامیا و 

فیطلت یکش  هتبلا  تسا ، ماوت  کش  اب  يدح  ات  نامیا  اما  تسا ؛ رظن  دروم  قلطم  نیقی  مزاج و  هدیقع  دنیوگیم : داقتعا  دروم  رد  هک  ار  نخـس  نیا 
. دیهد لماک  حرش  دیما ؛ اب  مأوت  هتفای و 

شسرپ

هتبلا تسا ، ماوت  کش  اب  يدـح  ات  ناـمیا  اـما  تسا ؛ رظن  دروم  قلطم  نیقی  مزاـج و  هدـیقع  دـنیوگیم : داـقتعا  دروم  رد  هک  ار  نخـس  نیا 
. دیهد لماک  حرش  دیما ؛ اب  مأوت  هتفای و  فیطلت  یکش 

خساپ

، نامیا ناکرا  زا  یکی  هک  ارچ  هتفای ؛ فیطلت  دـیدرت  کـش و  یتح  تسین ، رادربکـش  ناـمیا  یعیـش ، نارکفتم  نآرق و  هاگدـید  ساـسارب 
هگن ار  دوخ  تیهام  ّتیوه و  لاح  نیع  رد  دوش و  عمج  دوخ  دض  اب  هک  تسین  یتافـص  هتـسد  نآ  زا  ینیقی  تفرعم  تسا و  ینیقی  تفرعم 

لـصا تفرعم ، نوچ  سپ  دوشیم . ناریو  ساسا  زا  دـنک ، هنخر  نآ  رد  يدـیدرت  كدـنا  رگا  هک  تسا  یتفـص  نانچ  ینیقی  تفرعم  دراد .
هجوت دیاب  يور ، ره  هب  تسا . یفتنم  مه  نامیا  سپ  تسین ، نایم  رد  نیقی  ای  و  دراد ؛ دوجو  نامیا  سپ  تسا  راک  رد  نیقی  ای  تسا ، نامیا 

هک نانچ  هتبلا  دشاب . فیعـض  کش  نیا  دنچ  ره  دریگیمن ؛ لکـش  دـیدرت  کش و  ساسارب  نامیا  نآرق ، تایآ  هاگدـید  قباطم  هک  دـینک 
رثارب نامیا ، تاقّلعتم  اههزومآ و  هب  تبـسن  ام  مهف  دیآرد و  لیـصفت  هب  لامجا  تروص  زا  دـناوتیم  تفرعم  هک  اجنآ  زا  دـش ، هراشا  ًالبق 

هب تبـسن  شدایقنا  دـبای و  ریهطت  رتهب  زورهبزور  يزاسدوخ  یلمع و  كولـس  اب  ام  بلق  اـی  ددرگ ، رتقیمع  شناد  يریگارف  نوچ  یلماوع 
یبلق و داـیقنا  ینیقی و  تفرعم  لـصا  یلو  دوب  دـهاوخ  شهاـک  شیازفا و  لـباق  ناـمیا  ددرگ ؛ رتشیب  دراد ، تفرعم  نآ  هب  هک  ییاـههزومآ 

هنیآ رد  تعیرش  یلمآ ، يداوج  هَّللادبع  اگن : نآ  لماکت  تفرعم و  مهف و  قیمعت  باب  رد  تسا . يرورض  نامیا  ققحت  يارب  ینورد ، میلست 
.298 صص 305 -  تفرعم ،

؟ دراد يراثآ  هچ  ادخ »  » هب نامیا 

شسرپ

؟ دراد يراثآ  هچ  ادخ »  » هب نامیا 

خساپ

تالیامت نیا  يزور  رگا  تسا ؛ راوتسا  اهنآ  رب  وا  یگدنز  هک  تسا ، ینورد  تالیامت  زئارغ و  هلـسلس  کی  دجاو  ناسنا ، زئارغ : لیدعت  1 ـ
هب رد  هک  تسا  یناسنا  هعماج  یتخبشوخ  بجوم  یتروص  رد  زئارغ  نیا  یلو  ددرگیم . بلـس  وا  زا  یگدنز  هشیدنا  دوش ، هتفرگ  ناسنا  زا 

. دنوش يربهر  یحیحص  زرط  هب  لیدعت و  ینورد  ياههتـساوخ  حالطـصا ، هب  دوش و  يراددوخ  طیرفت  طارفا و  عون  ره  زا  اهنآ ، ندرب  راک 
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هدروآ دـیدپ  نانآ  داهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  تسا  ینورد  هزیرغ  کی  یلجت  غولب ، لصف  رد  رتخد ، رـسپ و  رد  یـسنج » تـالیامت   » ًـالثم
یجرم جره و  راچد  دسانشن ، يزرم  دح و  هزیرغ  نیا  عابِشا  رد  رـشب  رگا  یلو  دشابیم ، هزیرغ  نیا  لامِعا  ورگ  رد  رـشب  لسن  ءاقب  تسا و 

هقالع رگا  اریز  دوریم . رامش  هب  یگدنز  هناوتسا  ساسا و  یهاوخنتشیوخ »  » نینچمه تسین . یفخم  سکچیه  رب  نآ  دسافم  هک  دوشیم 
و دزیخیمن ، رب  عاـفد  هب  رطخ  عـقوم  رد  و  دتـسیایم ، زاـب  تاـیح  رارمتـسا  هار  رد  تیلاـعف  عوـن  ره  زا  ددرگ ، بلـس  وا  زا  دوـخ  هب  ناـسنا 

طقف ار  زیچ  همه  و  دـیامن ، يور  هدایز  سح  نیا  لامِعا  رد  رگا  رگید  فرط  زا  یلو  دـیارگیم . یـشوماخ  هب  وا  یگدـنز  غارچ  ماـجنارس 
ءاـقب رد  زین  مشخ » بضغ و  . » تشاد دـهاوخن  یتلادـعیب  متـس و  شرتـسگ  یتخبدـب و  زج  ياهجیتـن  تروـص  نیا  رد  دـهاوخب  دوـخ  يارب 

و دزاسیم ، جیـسب  دوخ  زا  عافد  يارب  ار  یناسنا  يونعم  يدام و  ياهورین  مامت  رطخ ، هجوت  عقاوم  رد  دراد و  يرثؤم  شقن  ناسنا  یگدـنز 
، ددرگیم نارگید  هنابلطزواجت  تالیامت  شوختسد  وا  یعامتجا  يدرف و  قوقح  هزرابم ، ياههنحص  رد  ددرگ ، سح  نیا  دقاف  یسک  رگا 

ندرک هاـبت  زج  ياهرمث  دوش  يورهداـیز  سح  نیا  لاـمِعا  رد  رگا  یلو  دـشابیمن ؛ دوخ  ناـج  زا  عاـفد  هب  رداـق  رطخ  هجوـت  ماـگنه  رد  و 
رکف رد  راوهناوید  سک  ره  دوشن و  لیدـعت  ناسنا  زئارغ  رگا  هصالخ  رگید . زئارغ  تسا  نینچمه  و  درادـن . داـسف  ندـش  هداـیز  عاـمتجا و 

هدسفم اههد  یتلادعیب و  فاحجا و  راتـشک ، تشک و  اهناسنا و  یگدـنز  يانب  نتخیر  ورف  زج  ياهجیتن  دـشاب ، دوخ  شکرـس  زئارغ  عابـشا 
ربارب رد  ار  دوخ  هعماج  دارفا  هک  يروط  هب  تسا  عامتجا  نورد  رد  تیلوئـسم  سح  اـهنآ  لیدـعت  يارب  هار  نیرتهب  تشاد . دـهاوخن  رگید 

تردق نآ  هک  دنـشاب  دقتعم  دننادب و  لوئـسم  تسا ، اهنآ  لامعا  رظان  ناهن  راکـشآ و  رد  اههظحل ، مامت  رد  هک  رترب ، قلطم و  تردق  کی 
هک یناسک  زین  دیامرفیم و  اطع  نانآ  هب  نادواج  شاداپ  یهجو  نیرتلماک  هب  دنکیم و  ینادردـق  نانآ  هتـسیاش  تسرد و  ياهراک  زا  رترب 

اناد و يادـخ  هب  نامیا  وترپ  رد  زج  تیلوئـسم  سح  نینچ  کی  دـهدیم . رفیک  تخـس  دـنیامیپب  طیرفت  طارفا و  هار  دوخ  زئارغ  ءاضرا  رد 
لام هب  تسد  یتسدگنت  نیع  رد  هک  مینیبیم  ار  يدارفا  ددرگیمن . نیمأت  رـشب  نورب  نورد و  زا  هاگآ  اونـش و  انیب و  رظان ، رـضاح و  اناوت ،

عورـشمان راک  بصنم ، ماقم و  ندروآ  تسدب  يارب  دـننکیمن ؛ زواجت  مدرم  سومان  هب  توهـش ، تدـش  نارود  رد  دـننکیمن ؛ زارد  مدرم 
هک تسادـخ  هب  داقتعا  سپ  درادـن . وا  رفیک  زا  میب  شاداپ و  هب  دـیما  ادـخ و  هب  نامیا  زج  یلیلد  يراددوخ  نینچ  کـی  دـنهدیمن ؛ ماـجنا 
وزج یناسنا  يایاجـس  یقالخا و  لئاضف  هب  لیامت  یقـالخا  لـئاضف  شرورپ  2 ـ دراد . ار  يرثؤم  شقن  نینچ  شکرـس ، تـالیامت  لرتنکرد 

ار ندوب  نئاخ  و  دب ، ار  ندوب  نیما  يدرف  چیه  دراد و  يرطف  هشیر  ام  رد  اهیدب  زا  رفنت  اهیبوخ و  هب  لیم  رگید  ترابع  هب  تسا ، ام  تشرس 
بهاذم نایدا و  درامش . تلیضف  یکاپ و  ار  ینکشنامیپ  یکاپان و  ار  نامیپ  هب  يافو  هک  میسانشیمن  ار  یـسک  ناهج  رد  دنادیمن ، بوخ 

ياههمانرب اب  نید  اریز  دنشاب ؛ هتـشاد  دنناوتیم  ار  يرثؤم  شقن  یناسنا ، یلاع  تایحور  عون  نیا  شرورپ  رد  دوخ ، ياهرفیک  اهـشاداپ و  اب 
کین ياهراک  هب  ارمدرم  یعطق ، ياهرفیک  نییعت  اهـشاداپ و  دـیون  اب  و  دـهدیم ، قوس  تافـص  نیا  ومن  دـشر و  هب  ار  یناسنا  هعماج  دوخ 

لباق ریغ  ار  بهذم  هب  یکتم  ریغ  قالخا  دننادیم و  قالخا  هناوتـشپ  ار  بهذـم  نادنمـشناد ، درادیم . رذـحرب  دـب  ياهراک  زا  هتـشاداو و 
نایاونیب زا  يریگتـسد  يراکادف ، یتسرد ، یتسار ، تناما ، تفع ، دننام  قالخا  لوصا  تاعارم  هک  تسا  نشور  اریز  دـننکیم ، یقلت  لوبق 

یحور و هزیگنا  نودـب  تهجیب و  درف  کی  درادـن  لیلد  و  تسا ، هارمه  يدام  ياـهتیمورحم  هلـسلس  کـی  اـب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  و ...
ای دش و  دهاوخ  ناربج  ییاهشاداپ  اب  رگید  يارـس  رد  اهتیمورحم  نیا  هک  ددرگ  دقتعم  هکنیا  رگم  دنک ، لمحت  ار  اهتیمورحم  نآ  يونعم ،

ياهتموکح تلادع  شرتسگ  لماع  نیناوق و  ءارجا  تنامض  3 ـ دراد . لابندب  یتخس  ياهرفیک  عورـشمان ، رذگدوز  ذئاذل  نیا  هب  یگدولآ 
يریگولج دـنناوتیم  راکـشآ  ياهیراکفالخ  اهیدـعت و  هلـسلس  کی  زا  طقف  دـننک ، تموکح  دـنهاوخیم  نامیا  نید و  ياهنم  هک  يرـشب 

نینچ هرابرد  دنیامن . يریگولج  دنناوتیمن  تسا  رود  نانآ  یماظتنا  ياههاگتـسد  تردق  دید  زا  هک  یناهنپ  ياهیدعت  زا  زگره  یلو  دننک ،
نانچ نآ  نامیا  تموکح  اریز  تسین ، رثؤم  رگید  زیچ  یهلا ، ياهرفیک  زا  سرت  و  تیلوئـسم ، سح  نامیا و  زج  اهینکـش ، نوناق  اهفالخ و 

نآ زا  سک  چـیه  هک  یناهنپ  ینرود و  ياههانگ  زا  ار  وا  هکلب  درادیم ، زاب  ینلع  ياهینکـش  نوناق  زا  ار  ناـسنا  اـهنت  هن  هک  تسا  دـنمورین 
یعامتجا رد  يرآ  درادیم . زاب  زین  تشز  لمع  کی  هرابرد  میمصت  هانگ و  هشیدنا  زا  ار  وا  هکلب  دنکیم ؛ يریگولج  تسین ، علطم  هاگآ و 
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ناـنچ ددرگیم و  ءارجا  هجو  نیرتهب  هب  نوناـق  دـهد ، لیکـشت  ادـخ  زا  سرت  ناـمیا و  ساـسا  رب  تلیـضف ، قـالخا و  ار  نآ  ياـنب  ریز  هک 
سیلپ و نودـب  دوخ و  هب  دوخ  اهناور ، اهحور و  قامعا  رد  اهنیمزریز و  رد  اههناخ ، تولخ  رد  اـهیکیرات ، لد  رد  هک  دراد  ذوفن  كرحت و 

. دیآیم رد  ارجا  هب  رومأم 

؟  دییامرف هئارا  یتاحیضوت  فاصوا  نآ و  دیاوف  نامیا و  يهرابرد 

شسرپ

؟  دییامرف هئارا  یتاحیضوت  فاصوا  نآ و  دیاوف  نامیا و  يهرابرد 

خساپ

لوسر لاعتم و  دـنوادخ  هب  لد  عوشخ  عوضخ و  یبلق و  میلـست  اب  مأوت  تفرعم  زا  تسا  ترابع  تسا -  يرایتخا  ًالماک  يرما  هک  نامیا - 
نشور تسا و  هدش  رما  نآ ، هب  رایسب  تایآ  رد  هک  نآ  لیلد  هب  تسا  يرایتخا  يرما  نامیا  دناهدرک . هئارا  تیرـشب  هب  هک  ییاههزومآ  وا و 

 / ءاسن  - 186 ، 91 ، 41 هرقب /  اگن : دراد  زیچ  نآ  ندوب  يراـیتخا  ندوب و  رودـقم  رب  تلـالد  قلطم ، میکح  يوس  زا  يزیچ  هب  رما  هک  تسا 
، لمزم الیبس » هبر  یلإ  ذختا  ءاش  نمف  ةرکذت  هذه  نإ  : » تسا هدش  حیرـصت  نآ  ندوب  يرایتخا  هب  هیآ  نیا  رد  و  . 179 نارمع /  لآ   - 136
زا ياهنوگ  نآرق ، رد  نامیا  دریگ .» شیپ  رد  یهار  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دـهاوخب  هک  ره  ات  تسا  يزردـنا  تایآ   ] نیا ًاـعطق  . » هیآ 19
زین قـح  ربارب  رد  عوـضخ  میلـست و  نآ  رب  نوزفا  هکلب  تسین ؛ تفرعم  ملع و  خنـس  زا  نآ ، تیوـه  ماـمت  یلو  تـساراد ، ار  مـلعو  تـفرعم 

مهـسفنأ مهلاومأب و  اودهاج  اوباتریمل و  مث  هلوسر  هللااب و  اونمآ  نیذلا  نونمؤملا  امنإ  « ؛ . 110 هبوت /   - 42 هرقب /   - 15 تارجحدشابیم / 
کـش  [ رگید  ] هدـیورگ و وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنایناسک  ناـنمؤم  تقیقح ، رد  .» 15 تارجح /  نوقداـصلا » مه  کـئلوأ  هللا  لـیبس  یف 

ادخ و هب  نامیا  رد  هک  دـنایناسک  نامیا  لها  سپ  دـنرادرکتسار .» هک  دـننانیا  دـناهدرک . داهج  ادـخ  هار  رد  ناشناج  لام و  اب  هدرواین و 
مهسفنأ دنع  نم  ادسح  ارافک  مکنامیإ  دعب  نم  مکنودریول  باتکلا  لهأ  نم  ریثک  دو   » دنراد نیقی  ملع و  اهنآ  هب  هتـشادن ، يدیدرت  لوسر 

ناشیا رب  قح  هک  نیا  زا  سپ  باتک -  لها  زا  يرایـسب  . » 109 هرقب /  هرمأب »... هللا  یتأی  یتح  اوحفـصا  اوفعاف و  قحلا  مهل  نیبت  ام  دـعب  نم 
دـینک و وفع  سپ  دـننادرگ . رفاک  ناتنامیا ، زا  دـعب  ار  امـش  هک  دـندرکیم  وزرآ  دوب ، ناشدوجو  رد  هک  يدـسح  يور  زا  دـش -  راکـشآ 

نشور مغریلع  باتک  لها  زا  يرایسب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  ینـشور  هب  هیآ ، نیا  دروایب .» ار  شیوخ  نامرف  ادخ  ات  دیرذگرد ،
؛ تسین ملع  تفرعم و  اهنت  نامیا  نیاربانب ، دننکفا . یهارمگ  هب  دسح  يور  زا  مه  ار  نانمؤم  ات  دـنراد  وزرآ  نآ ، هب  اهنآ  ملع  قح و  ندـش 

دیوگ ادگ  نآ  کین  تسه  یقرف  ودره  نایم  رد  کیل  دنیوگ  ادخ  نمؤم  رفاک و  دوب . میلست  ًابلق  عشاخ و  عضاخ و  قح  ربارب  رد  دیاب  هکلب 
ادخ دیوگ  اهلاس  شیب  هن  يدنام  مک  هن  وا  مشچ  شیپ  شیوخ  تفگ  زا  ادگ  یتسنادب  رگ  ناج  نیع  زا  ادخ  دیوگ  یقتم  نان  رهب  ار  ادـخ 

رد درب  هر  يوید  مان  شبلاق  يدوب  هتـشگ  هرذ  هرذ  شبل  ِتفگ  یتفاـترد  لد  هب  رگ  هاـک  رهب  زا  دـشک  فحـصم  رخ ، وچمه  هاوخ  ناـن  نآ 
دوجو يددعتم  تایآ  هک  ارچ  تسین ، نامیا  ءزج  لمع  نآرق ، هاگرظن  زا  . 497  - 502  / 2 يونثم /  يربیم  يزیشپ  قح  مان  هب  وت  يرحاس 

همزال لمع  اما  . 10 رطاـف /   - 152 فارعا /  124 و 162 -  ءاـسن /   - 3 رـصع /  اگن : تسا ، نامیا  زا  کفنم  لـمع  دراد  تلـالد  هک  دراد 
يرادیاپ و نامیا ، رانک  رد  اهنت  حلاص  لمع  نآرق  هاگدـید  زا  هک  یتروص  هب  تسا ؛ هتـشگ  یقلت  نآ  هجیتن  هرمث و  عقاو ، رد  تسا و  نامیا 

 - 22 هلداجم /  3 و 4 -  لافنا /   - 65 ءاسن /  اگن : دـباییم . طاشن  توارط و  هک  تسا  حـلاص  لمع  دوجو  اب  اـهنت  زین  ناـمیا  دراد و  ماود 
، دـشاب رتمکحتـسم  رتفرژ و  وا  یبـلق  میلـست  عوشخ و  عوـضخ و  رتـقیمع و  یمدآ  تفرعم  هک  هزادـنا  ره  هب  نآرق ، رظنم  زا  . 177 هرقب / 
هب دباییم . شهاک  مه  نامیا  دشاب ، تماقتسا  مک  كدنا و  یبلق  عوضخ  رتیحطس و  رتمک و  تفرعم  هچ  ره  دباییم و  شیازفا  مه  نامیا 
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لآ اگن : دراد . شیازفا  ای  شهاک  ناکما  مه  نامیا  یبلق ، میلـست  تفرعم و  ینعی  نامیا ، یـساسا  رـصنع  ود  تاـجرد  هب  هجوت  اـب  يور ، ره 
هیامرس - 1 ناـمیا : دـیاوف  اـما  نارکیب  یقرف  ود  ره  ناـیب  رد  ناـمگیب  وت  ینمؤـم  وا ، ینمؤـم  . 136 ءاــسن /   - 2 قاـفنا ،  - 173 نارمع / 
هناوتشپ - 2 و 11 .  10 فـص /  دروآیم . ناـغمرا  هب  یمدآ  يارب  ار  يراگتـسر  هیامرـس  هک  تـسا  نآ  ناـمیا  هرمث  نـیرتمهم  يراگتـسر .

، ناسحا يراکادف ، يراکتسرد ، یتسار ، تناما ، تفع ، اوقت ، تفارـش ، تمارک ، درادن . یتسرد  هیاپ  ساسا و  نامیا ، نودب  قالخا  قالخا .
تسرپدوخ و دـیاب  اـی  درادـن : رتشیب  هار  ود  ًاـعقاو  رـشب  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  همـالع  هدومرف  هب  تسا . ناـمیا  لـصا  رب  ینتبم  حـلص ...،

لمحتم قـالخا  ناونع  هب  هک  ار  ییاـهتیمورحم  دـشاب و  تسرپادـخ  دـیاب  اـی  دوشن و  میلـست  یتـیمورحم  چـیه  هب  دـشاب و  تسرپتعفنم 
رد هک  تسا  نیا  دننام  دشاب ، ادخریغ  شتیـصخش  قالخا و  هاگهیکت  هک  یـسک  دنادب . هدـش  ناربج  لقاال  درامـشن و  تیمورحم  دوشیم ،

یقالخا ياهشزرا  . 41 توبکنع /   - 109 هبوت /  ياههروس : دراد ، طوقس  لامتحا  هظحل  ره  درادیمرب و  ماگ  یطوقس  هب  فرشم  هاگترپ 
نآ اما  تسا . ادخ  هب  نامیا  ورگ  رد  اهنت  تیونعم  نیا  دشاب و  هدرب  یپ  تیونعم  شزرا  هب  صخـش  هک  دنـشاب  لمع  هزیگنا  دنناوتیم  هاگنآ 

لاـمعا یناـسنا و  فطاوع  تیناـسنا ، هداد ؛ تسد  زا  تسا ، تیناـسنا  قـطنم  هناوتـشپ و  ساـسا و  اـنبم و  هک  ار  یناـمیا  ینید و  هفطاـع  هک 
نامیا هک  اجنآ  زا  یحور . لداـعت  يراوتـسا و  - 3 . 151 صـص 155 -  راتفگ ، تسیب  يرهطم ، یـضترم  تسا . هداد  تسد  زا  ار  یقـالخا 

، تسا طبترم  ثداوح  نیا  أدبم  هب  نمؤم  نوچ  دراد و  ناهن  ثداوح  اهشزرا و  هب  تبسن  لماک  یـشرگن  دوخ  رد  هک  تسا  یحور  یتلاح 
رما نیدـب  زین  نآرق  ص 3966 . ج 6 ، نآرقلا ، لالـض  یف  بطق ، دیـس  دـمحم  تسا ، هرهبیب  نآ  زا  وا  ریغ  هـک  دراد  یناـنیمطا  شمارآ و 

هاگن نینچمه  و  69 ؛ هدـئام /  نونز » حـیمه  مهیلع و ال  فوخ  الف  احلاص  لـمع  رخـآلا و  موی  لا  هللااـب و  نمآ  نم  : » تسا هدومرف  حیرـصت 
هن تسا و  ناشیا  رب  یمیب  هن  سپ  دـنک ، وکین  راـک  دروآ و  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  . » 62 و 63 سنوی /  ، 4 حتف /  دـینک :

اونمآ يرقلا  لهأ  نأ  ول  و  : » تسه زین  يویند  تمحر  ناراب و  شزیر  بجوم  ادـخ ، هب  نامیا  يویند . تاکرب  - 4 دش .» دنهاوخ  نیگهودنا 
ًاعطق دـندوب ، هدـییارگ  اوقت  هب  هدروآ و  ناـمیا  اهرهـش  مدرم  رگا  و  .» 96 فارعا /  ضرأ »... لا  ءامـسلا و  نمتاـکربمهیلع  اـنحتفل  اوـقتا  و 
نامیا دایدزا  بجوم  دوخ  حلاص  لمع  دـنچ  ره  تسا . نامیا  هدـییاز  حـلاص  لمع  - 5 میدوشگیم .» ناشیارب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاـکرب 

: دنیامرفیم ییابطابط  همالع  موحرم  . 9 هدئام /   - 277 هرقب /  . تسا هتـسناد  نامیا  هرمث  ار  حـلاص  لمع  نآرق ، لاح  ره  رد  یلو  ددرگیم 
ًالباقتم دراد و  یگتـسب  نآ  فعـض  تدش و  هب  ناسنا ، حلاص  لمع  تبوعـص  ای  تلوهـس  تسا و  نآ  مزال  طرـش  لمع و  زاسهنیمز  نامیا  »

هک یقالخا  تاکلم  ندمآ  دوجو  هب  رد  دوخ ، هبون  هب  ود  ره  نیا  دناسریم و  ددم  نآ  دایدزا  نامیا و  قیمعت  هب  نآ ، رارکت  حـلاص و  لمع 
نامیا ینیبنشور . - 6 ص 238 . مالـسا ، زا  ییاهزارف  دننکیم .» کمک  دوشیم ، لمأت  هیور و  نودـب  درف  زا  هحلاص  لامعا  رودـص  ثعاب 

« نوهمعی مهف  مهلامعأمهل  انیز  ةرخآلاب  نونمؤی  نیذـلا ال  نإ  : » دـناهریم اهاطخ  ماد  رد  ندـیطلغ  زا  ار  وا  هدـش و  ناسنا  ینیبعقاو  بجوم 
هیآ نیا  موهفم  سپ  دننامب .» هتشگرس   [ نانچمه ات   ] میتسارایب ناشرظن  رد  ار  ناشیاهرادرک  دنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  .» 4 لمن / 

ياهراک ات  دـنراد  یفدـه  نامیا  لها  دنتـسه . اناوت  شیوخ  لامعا  دـب  کین و  ندـید  رب  دـنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نآ 
ورف ینادرگرس  تریح و  رد  دنتسین و  نمؤم  هک  یناسک  فالخرب  دوب . دنهاوخن  ینادرگرس  تریح و  رد  ورنیازا  دنجنـسب و  نآ  اب  اردوخ 
دهد رارق  مدرم  بوبحم  دنهد ؛ ماجنا  وکین  لمع  هدروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  رد  دـنوادخ  تیبوبحم . - 7 دناهتفر .

هب دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  .» 96 میرم /  ادو » نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاـحلاصلا  اولمع  اوـنمآ و  نیذـلا  نإ  »
شرامـش ار  اهنآ  میتسناوتن  هک  رگید  دـیاوف  دـیاوف و  نیا  باب  رد  دـهدیم .» رارق   [ اهلد رد   ] یتبحم ناـنآ  يارب  ناـمحر   [ يادـخ  ] يدوز

-3 149 صص 159 -  يرهطم ، یـضترم  راتفگتسیب ، - 2 247 صـص 257 -  يداوج ، نسحم  ناـمیا ، هیرظن  - 1 هب : دـینک  هاگن  مینک ،
هک دناهدرمـشرب  نمؤم  درف  يارب  ار  یعماج  بلاج و  ياههصخـشم  يرفعج  همالع  موحرم  ص 134  يرـصن ، هّللادبع  اههشیدنا ، رگوپاکت 
زا شلامعا  - 2 درک . دـهاوخ  يرپس  يدـنوادخ  تیؤر  تلاح  رد  اردوخ  تایح  تاظحل  ماـمت  - 1 تسا : دنمدوس  امـش  ام و  يارب  ًاملـسم 

زیهرپ ساسایب  ماهوا  تالایخ و  تاهورکم و  هاـنگ ، زا  - 4 تخودنا . دهاوخ  يریاخذ  دوخ  تیدـبا  يارب  - 3 دوبدهاوخ . صالخا  يور 
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زا - 7 دراد . یلمعلاسکع  ملاع ، نیا  رد  یلمع  ره  هک  تفاـی  دـهاوخرد  - 6 درک . دـهاوخن  فلت  هدوهیب  ار  دوخ  تایح  - 5 درک . دهاوخ 
ردنا هک  دـشاب  نآ  نمؤم  درک . دـهاوخ  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ثداوح  ربارب  رد  - 8 تشاد . دـهاوخرب  تسد  دوخ  زارد  رود و  ياـهوزرآ 

، یفارحنا ياههار  ياهناتـسراخ  اههاگترپ و  نایم  رد  ات  دـشوکیم  - 9 . 3355  / 5 يونثم /  دروخ  ترـسح  وا  نامیا  زا  رفاـک  دـم  رزج و 
لتخم ار  وا  تایح  یگدنز ، يامن  ربج  ثداوح  دراذگیمن  هدرمش ، تمینغ  ار  رمع  تاظحل  تاناکما و  - 10 دنک . هشیپ  ار  میقتسم  طارص 

ناشنامیا رب  دوش ، هدناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  دـسرتب و  ناشیاهلد  ادـخ  دای  ماگنه  رد  - 11 ص 135 . اههشیدـنا ، رگوپاکت  اگن : دزاس .
یسرت هن  - 14 . 27 میهاربا /  دنراد . تباث  راوتسا و  ینخس  - 13 . 2 لافنا /  دننکیم . لکوت  ادخ  رب  روما  یمامت  رد  - 12 . 2 لافنا /  دیازفیب .

هک يايزور  زا  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  - 16 . 4 هرقب /  دـنراد . رواب  نیقی و  ترخآ  هب  - 15 . 69 هدئام /  دنوشیم . نیگهودنا  هن  دـنراد و 
دایدزا تیوقت و  تسا ، هدش  انب  بلق  عوضخ  تفرعم و  نکر  ود  رب  نامیا  هک  اجنآ  زا  . 4 لافنا /  دننکیم . قافنا  هدومرف  اطع  اهنآ  هب  ادخ 

ینید ياههزومآ  وا و  لوسر  لاـعتم ، دـنوادخ  یتسه ، قیاـقح  هب  ار  دوخ  ملع  یهاـگآ و  تفرعم ، هزوح  رد  هک  تسا  نآ  هب  طونم  ناـمیا 
، یعرش لئاسم  تحاس  رد  هچ  لاح  میـشاب . لاعتم  دنوادخ  یهاون  رماوا و  عیطم  ات  مینک  شـشوک  بلق ، عوشخ  هزوح  رد  و  میهد ؛ شیازفا 
رد حـلاص  لمع  هک  اجنآ  زا  دـنامن  هتفگان  . 260 صص 261 -  ج 18 ، نازیملا ، یعمج . هچ  يدرف و  هچ  یقـالخا ؛ روـما  تحاـس  رد  هچ 

هدرب و ولج  هب  شنامیا  ياتسار  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یلمع  حلاص ، لمع  دوب . اشوک  نآ  ققحت  رد  دیاب  دراد ، یساسا  شقن  نامیا  شیازفا 
راداو ار  وا  هک  دوشیم  حـلاص  یماگنه  حور  لمع  ًالثم  یحناوج . دـناوتیم  دـشاب  یحراوج  دـناوتیم  لمع  نیا  لاـح  دـنک . لـماک  ار  وا 
نخـس نیا  قادصم  هک  یتروص  هب  دنک ، دیلوت  حیحـص  ون و  هشیدنا  هشیمه  هک  دنک  رکف  يروط  دنک . رکف  یملع  دنک ، رکف  مظنم  میزاس 

اهتمکح يرهطم ، یـضترم  اگن : تسا .» رتالاب  تدابع  لاس  تصـش  زا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  : » دومرف هک  دوش  عقاو  (ص ) ادخ لوسر 
كرت تاعاط و  ماجنا  رب  تسا و  نامیا  شهاک  لاوز و  ساسا  هک  رادزاب  سوه  اوه و  يوریپ  زا  ار  ام  دنوادخ  . 49 صص 50 -  اهزردناو ،

نیگنـس ناج  دزگیم  مرام  خاروس  ره  هک ز  دزـسیم  وت  زا  هک  نک  نآ  ادخ  يا  تسا . نامیا  شیازفا  تیوقت و  ساسا  هک  راداو  تامرحم 
راب نیا  ارم  رگ  سردایرف  ارم  نک ، یهاشداپ  سفن  کی  ارم و  دمآ  گنت  تقو  نینح  جـنر و  نیا  رد  یتشگ  نوخ  هن  رو  نینهآ  لد  مراد و 
رگد سپ  منک  يریـصقت  راب  نیا  رگا  نم  رمک  دص  هبوت  رهب  مدنبب  ات  رگد  راب  نیا  ریذپب  ماهبوت  یندرکان  ره  نم ز  مدرک  هبوت  ینک  يراّتس 

.2267  - 2262  / 5 يونثم /  منتفگ  اعد و  ونشم 

؟  تسا هنوگچ  مالسا  نامیا و  هطبار 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  مالسا  نامیا و  هطبار 

خساپ

 / هرقب ، 85 ، 19 نارمع /  لآ  اـکن : . ) تـسا هدــش  هدافتــسا  نآ  تاقتــشم  و  مالــسا »  » هژاو زا  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  رد  مالــسا  ناـمیا و 
نامیا اب  یتبسن  هچ  مالـسا  تسیچ و  مالـسا  نیا  زا  دوصقم  هک  دیامنیم  خر  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  69 و )... فرخز /  ، 14 تارجح /  ،28

(19 نارمعلآ /   ) دشاب لاعتم  دنوادخ  ضحم  میلـست  یمدآ  هک  دنهاوخیم  یگمه  هک  تسا  نایدا  هرهوج  مالـسا ، زا  دوصقم  یهاگ  دراد .
زین یهاگ  ( 14 تارجح /   ) تسا (ص) دمحم ترضح  ادخ  لوسر  تیناقح  دنوادخ و  تینادحو  هب  ینابز  تداهش  مالسا ، زا  روظنم  یهاگ 

يزیچ ره  میلست  یلو  میلست ؛  زا  تسا  ترابع  مالسا  تفگ : ناوتیم  یلک  دنیآرب  کی  رد  اّما  ( 84 سنوی /   ) تسا فدارتم  نامیا  اب  مالسا 
زا تسا  ترابع  ندب  ِمالسا  تسا و  رارقا  نابز  ِمالسا  دراد و  مان  نامیا  هک  تسا  ناعذا  فارتعا و  نامه  بلق  مالسا  . تسوا دوخ  بسح  هب 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 149 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ هک  تسا  یعیبـط  دریگارف و  ار  یمدآ  نوئـش  ماـمت  میلـست  هک  تسا  نآ  دـیق  یب  قلطم و  ِمالـسا  اـّما  دـنوادخ . بولطم  لاـعفا  ماـجنا 
نیا نآرق ، دشابیملاعفا . ای  نابز  حطس  رد  طقف  مالسا  یهاگ  اما  تسه . مه  نمؤم  یناملسم  ره  سپ  دراد . هارمه  هب  مه  ار  نامیا  یمالـسا 

تایآ هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  تقیقح  درامـشیم . ناناملـسم  زا  دـنرفاک ، لد  هناـخ  ناـهن  رد  دوشن  مولعم  هک  یماـگنه  اـت  ار  دارفا  هنوگ 
. درک دادـملق  يرگید  هبترم  ار  ود  نیا  زا  ياهبترمره  ناوـتیم  دـناهدینت و  رگیدـکی  رد  مالـسا  ناـمیا و  تـفگ  ناوـتیم  نآرق  نوگاـنوگ 

ملسا ّهبر  هل  لاق  ذا  تسا : هفیرـش  هیآ  نیا  نآ  لیلد  تسا و  بتارم  ياراد  مالـسا  تسا ـ : یندناوخ  هنیمز  نیا  رد  ییابطابط  همالع  هاگدید 
عیطم درک  ضرع  روآ ، ورف  دـنوادخ  نامرف  هب  رـس  میهاربا  يا  دومرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  یمارگهاگنآ  نیملاعلا  ّبرل  تملـسا  لاق 

زین يرتالاب  تاجرد  ياراد  مالسا  هک  دراد  تیاکح  هیآ  نیا  یلو  ناملسم  دوب و  دنوادخ  میلستمیهاربا  ترـضح  ( 131 هرقب /   ) M} منامرف
نتفگ یناـبز و  رارقا  ناـمه  مالـسا  لوا  هبترم  ددرگ . لـیان  مالـسا  رتـالاب  بتارم  هب  اـت  دوـشیم  رما  میهاربا  ترـضحهب  نینچنیا  هک  تسه 

ینید و ياههزومآ  ربارب  رد  بلق  یلامجا  داـیقنا  مالـسا  مود  هبترم  ( 14  / تارجح  ) دـنکن هچ  دـنکب  تقفاوم  بلق  هچ  لاح  تسا  نیتداهش 
تایآ دراد . دوجو  زین  یهلا  رماوا  زا  یطخت  ناکما  دراوم  یخرب  رد  هچرگ  تسا  حـلاصلمع  ماجنا  هبترم  نیا  همزـال  تسا  لاـعتم  دـنوادخ 

دنوادـخ یهاون  رماوا و  ربارب  رد  بلق  یلیـصفت  دایقنا  مالـسا  مّوس  هبترم  تسا . رظاـن  مالـسا  زا  هبترمنیا  هب  هرقب  فرخز و 208  هروـس   69
ناج لد و  زا  یمدآ  هبترم  نیا  رد  دنیبیم ، ار  وا  دنوادخ  هک  دنکیم  ساسحا  دـنیبن  رگاو  دـننیبیم  ار  دـنوادخ  ایوگ  هک  یلکـش  هب  تسا 

هب مراهچ ، هبترم  تسا . هبترم  نیا  مزاول  زا  هللا  یف  ضغب  بح و  عرو ، دهز ، اضر  میلست ، هلـضاف ، قالخا  (65 ءاسن /   ) تسا دنوادخ  میلست 
تسا دنوادخ  يایلوا  تسدب  اهنت  هبترمنیا  بسک  ( 128 هرقب /   ) تسا دنوادخ  رایتخا  هب  دوخ  يدوجو  ياهتحاس  مامت  يراذـگاو  يانعم 

: اگن ( ) ص 74 نارهت ، تمکح ، كولـس  ریـس و  هلاـسر  ، موـلعلارحب دیـس   ) دـناهدناوخ ربـکا  مالـسا  ار  مالـسا  زا  هبترم  نیا  یخرب  ورنیازا 
زا 1 ـ تسا : دـنمدوس  رایـسب  لـیذ  تیاور  ود  هـب  هجوـت  ناـمیا  مالـسا و  باـب  رد  ( 303 و 301 ـ   284 صــص 283 ـ  لّوا ، ج  نازیملا ،
هک دهد  یهاوگ  تداهشدیاب و  دومرف : تسیچ ؟ دزاسیم  نمؤم »  » ناونع هتسیاش  ار  یمدآ  هک  یطئارش  نیرتمک  هک  دش  لاؤس  (ع ) موصعم

. اهماما و  (ص ) ادـخ لوسر  هب  رارقا  دومنـشتسرپ و  ار  رگید  زیچ  چـیه  اتکی  يادـخ  زج  دـیاشن  تسین و  رگید  يدوبعم  قح  هب  يادـخ  زج 
یلو دنناملسم  دنـشاب ، نمؤم  هکنآ  زا  شیپ  ادخ  ناگدنب  یهاگ  دیامرفیم : (ع ) قداص ماما  2 ـ ص 499 ) یگنـس ، پاچ  نیرحبلا ، عمجم  )

هوـجو ياراد  لاـح  نیع  رد  و  دراد . رارق  ناـمیا  زا  لـبق  ياهیاـپ  ياهـتبر و  رد  مالـسا  سپ  دنـشاب . نمؤـم  ندوبملـسم  زا  شیپ  دـنناوتیمن 
یناسک نینچ  تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  دـندرگ  گرزب  کچوک و  ناهانگ  بکترم  یناسک  رگا  تسانامیا . اب  یکارتشا 

هبوت رگا  تفرگرظن . رد  اهنآ  يارب  ار  مالسا  ناونع  افرص  درک و  بلس  نانآ  زا  ار  نامیا  ناونع  دیاب  تسناد و  نامیا  هزوح  زا  نوریبدیاب  ار 
تروص نیا  هب  لالحتـسا  . دهدیمن قوس  رفک  يارـس  يوسب  ار  نانآ  لالحتـسا  راکنا و  تلاح  زج  دندرگیم و  زاب  نامیا  يارـس  هب  دـننک 

نینچ رد  دـننک . ادـیپ  داقتعا  زین  ابلقو  دـندرگ  نآ  هحابا  تّیلح و  هب  لئاق  مارح  هرابرد  تسا و  مارح  دـیوگب  ادـخ  لالح  هراـبرد  هک  تسا 
(45 صص 44 ـ  ج 3 ، یفاک ، لوصا  ، ) دندرگیمدراو رفک  يداو  هناخ و  رد  هتفر و  رتارف  مالسا  يارس  هزوح و  زا  نانآ  هک  تسا  یطئارش 

؟ تسیچ اهنآ  للع  هتفر و  راک  هب  نآرق  ددعتم  تایآ  رد  هک  نامیا  قافن و  كرش ، رفک ، زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ اهنآ  للع  هتفر و  راک  هب  نآرق  ددعتم  تایآ  رد  هک  نامیا  قافن و  كرش ، رفک ، زا  دوصقم 

( لوا تمسق  ) خساپ

؛ دنریذپیم ار  نآ  رهاظ  نطاب و  رد  یخرب  . 1 دناهورگ : هس  ادخ  نید  ربارب  رد  اهناسنا  نآرق ، تایآ  هب  هّجوت  اب  نآرق  رد  مدرم  يدنبهورگ 
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نآ زاربا  يارب  ياهنیمز  دـننکیم و  ناـمتک  ار  دوـخ  ینطاـب  ناـمیا  راـچان  هب  هـیقت  رثا  رب  یهاـگ  دـنچ  ره  دـنناراگزیهرپ . ناـنمؤم و  ناـنیا 
رد مه  یخرب  . 2 هیآ 28 . (، 40  ) رفاغ هیآ 106 ؛ (، 16  ) لحن دـننکیم . رفک  راهظا  دوخ ، ینطاب  نامیا  فالخرب  راـچان  هب  اـی  دـنباییمن و 

کی میـسقت ، نیا  دـننکیم . نامیا  راهظا  یلو  دـنرفاک ؛ نطاـب  رد  یهورگ ، . 3 دـنرفاک . نانیا  دـنیادخ ؛ نید  رکنم  رهاـظ ، رد  مه  نطاـب و 
دریذپیم ار  نید  دوخ  نطاب  رهاظ و  اب  ای  ناسنا  زا : تسا  ترابع  نآ  تسا و  هیقیقح » هلصفنم   » هیضق ود  لوصحم  عقاو  رد  یلوط و  میسقت 

رد زین  موس  مسق  سکع  قفانم .)  ) دریذـپیم ار  نآ  رهاظ  راکنا و  ار  نید  ًانطاب  ای  و  رفاک )  ) دریذـپیمن ار  نآ  نطاب  رهاظ و  اـب  اـی  نمؤم ،) )
تقیقح رد  مسق  نیا  دـنکیم . یفن  ار  نآ  رهاظ  رد  هچرگ  تسا ؛ هتفریذـپ  نطاب  رد  ار  نید  لاح  نیا  رد  ناسنا  اریز  دراد ؛ ضرف  هیقت  لاح 

، نآرق تایآ  رد  هورگ  هس  نیا  زا  یلامجا  حیضوت  اب  مینکیم  ششوک  ساسا  نیارب  . 250 صص 249 -  ج 2 ، مینست ، اگن : . دنانانمؤم ءزج 
للع اـی  نآرق ، هاگدــید  زا  نارفاــک  رفک  أــشنم  نآرق  رد  رفک  . 1 میزاسانـشآ . نآرق  رد  ناـنمؤم  ناـقفانم و  نارفاـک ، هاگدـید  اـب  ار  اـمش 
یفن راکنا و  هب  هک  يزیچ  ره  : » تسا هدش  لقن  (ع ) رقاب دـمحم  ماما  ترـضح  زا  یتیاور  رد  یتخانـشتفرعم . لیالد  ای  دراد  یتخانـشناور 
نیقی نارفاـک   » هک دراد  تقیقح  نیا  رب  تلـالد  زین  نآرق ، تاـیآ  و  ح 17391 . ص 399 ، ج 8 ، همکحلانازیم ، تـسا .» رفک  دوـش ، رجنم 

رفک یلصا  لماع  تایآ ، زا  یضعب  ص 222 . ج 15 ، نازیملا ، دـننکیمن .» يوریپ  لّقعت  ناهرب و  لقع ، زا   » و هیآ 36 . (، 52  ) روط دنرادن »
، تایآ زا  ياهتـسد  و  هیآ 23 . (، 46  ) فاقحا هیآ 138 ؛ (، 7  ) فارعا هیآ 97 ؛ (، 9  ) هبوت دـنکیم  یقلت  نانآ » ینادان  لهج و   » ار نارفاـک 

يوریپ نامگ » نظ و  زا   » هک دنادیم  یهورگ  ار  نارفاک  زین  تایآ  زا  یخرب  دنادیم . هیآ 10 . (، 14  ) میهاربا کش »  » ار نارفاک  راکنا  أشنم 
: اگن تسا . هدـش  هدرمـشرب  رورغ  ینیبگرزبدوخ و  ّربکت ، نارفاک  راکنا  یتخانـش  ناور  لـلع  نیرتمهم  اـما  هیآ 78 . (، 2  ) هرقب دننکیم .

يارب دـننکیمن ؛ يوریپ  لیلد  ناهرب و  زا  هک  نآ  رب  هوـالع  نارفاـک  نآرق ، هاگدـید  زا  ص 402 . ج 17 ، نازیملا ، هیآ 77 -  (، 7  ) فارعا
هدـمآ زین  قسف »  » ياـنعم هب  رفک  هژاو  نآرق  رد  تسا  ینتفگ  هیآ 117 . (، 23  ) نونمؤم دنروآیمن . یناهرب  لیلد و  زین  دوخ  ياعدـم  تابثا 

هیآ ( 16  ) لحن تسا . هدش  هدناوخ  رفک  یهاگ  مه  لمع  ماقم  رد  راکنا  هک  نانچ  ص 202 . ج 2 ، نازیملا ، هیآ 97 ؛ (، 3  ) نارمع لآ  ؛ تسا
هک تسا  داعم  راکنا  نارفاک ، رفک  یلـصا  أشنم  نآرق  هاگدید  زا  ییابطابط : همالع  موحرم  داقتعا  هب  ص 315 و 316 . ج 12 ، نازیملا ، 13 ؛
هک تسا  یفاـصوا  هلمج  زا  رفک  نآرق ، تاـیآ  ساـسارب  ص 187 . ج 15 ، نازیملا ، تسا . نید  یحو و  توـبن ، راـکنا  راـکنا ، نیا  همزـال 

ج مینست ، ریسفت  هیآ 64 و 68 ؛ (، 5  ) هدئام هیآ 138 ؛ (، 4  ) ءاسن دراد . دوجو  یصاخ  رثا  نآ ، هبترم  ره  يارب  دریذپیم و  فعـض  تدش و 
هک یفن ؛ دوحج و  رفک  . 1-1 دنادیم : هجو  جنپ  رب  نآرق  هاگدید  زا  ار  رفک »  » یندـناوخ بلاج و  یتیاور  رد  (ع ) قداص ماما  ص 222 . ، 2
زا یمنهج -  تشهب و  هن  تسا و  يراگدرورپ  هن  دـندقتعم  هک  هورگ -  نیا  ترـضح  نآ  هتفگ  هب  تیبوبر . راـکنا  یفن و  زا  تسا  تراـبع 
رفک نیا  تفرعم ؛ اب  راـکنا  . 2-1 هیآ 78 . (، 2  ) هرقب تسا . هتـسناد  هدیافیب  ار  هتـسد  نیا  راذنا  لاعتم ، دـنوادخ  دـننکیم و  يوریپ  نامگ 

اهب و اودـحج  و  : ) دراد هراشا  رفک  نیا  هب  لیذ  تاـیآ  دراد . ملع  تفرعم و  تقیقح ، قح و  هب  هک  یلاـح  رد  رکنم  راـکنا  زا  تسا  تراـبع 
« دندرک راکنا  ار  نآ  ربکت  ملظ و  يور  زا  تشاد ، نیقی  نادـب  ناشیاهلد  هک  نآ  اب  و  . » هیآ 14 (، 27  ) لمن ًاولع ) ًاملظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا 
زا و  . » هیآ 89 (، 2  ) هرقب نیرفاکلا ) یلع  هللا  ۀـنعلف  هب  اورفک  اوفرعاـم  مهئاـج  اـملف  اورفک  نیذـلا  یلع  نوحتفتـسی  لـبق  نم  اوناـکو  و ... ( 

ناشیارب دنتخانـشیم  ار  شفاصوا  هک   ] هچنآ هک  نیمه  یلو  دنتـسجیم ، يزوریپ  دـندوب  هدـش  رفاک  هک  یناسک  رب   [ شراـظتنا رد   ] زاـبرید
ما رکـشاء  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذـه  ( ؛ دـنوادخ ياهتمعن  راـکنا  رفک و  . 3-1 داب .» نارفاکرب  ادـخ  تنعل  سپ  دـندرک . شراکنا  دـمآ ،
هیآ (، 2  ) هرقب هیآ 7 ؛ (، 14  ) میهاربا اـگن : زین  هیآ 40 و  (، 27  ) لمن میرک ) ینغ  یبر  ناف  رفک  نم  هسفنل و  رکـشی  اـمناف  رکـش  نم  رفکا و 

ساپـس سک  ره  منکیم و  یـساپسان  ای  مرازگـساپس  اـیآ  هک  دـیامزایب  ارم  اـت  تسا  نم  راـگدرورپ  لـضف  زا  نیا  : [ تفگ نامیلـس  . »] 152
«. تسا میرک  زاینیب و  مراگدرورپ  نامگیب  دـنک ،  [ تمعن نارفک  و   ] یـساپسان سک  ره  درازگیم و  ساپـس  شیوخ  دوس  هب  اهنت  درازگ ،

. نودهشت متنا  متررقا و  مث  مکراید  نم  مکـسفنا  نوجرخت  الو  مکئامد  نوکفـستال  مکقاثیم  انذخا  ذا  و   ) لاعتم دنوادخ  رماوا  كرت  . 4-1
وه مهودافت و  يراسا  مکوتأی  نا  ناودـعلاو و  مثالاب  مهیلع  نورهاظت  مهراید  نم  مکنم  ًاقیرف  نوجرخت  مکـسفنا و  نولتقت  ءـالؤه  متنا  مث 
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هک میتفرگ  مکحم  نامیپ  امـش  زا  نوچ  و  . » هیآ 84 و 85 (، 2  ) هرقب ضعبب ) نورفکت  باـتکلا و  ضعبب  نوـنمؤتفأ  مهجارخا  مکیلع  مرحم 
نیمه زاب  یلو   ] دیهاوگ دوخ  دیدرک و  رارقا   [ نامیپ نیا  هب   ] سپس دینکن ، نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  رگیدکی  دیزیرم و  ار  رگیدمه  نوخ 

رگیدکی هب  نانآ  دض  رب  زواجت  هانگ و  هب  دـیناریم و  نوریب  ناشراید  زا  ار  ناتدوخ  زا  یهورگ  دیـشکیم و  ار  رگیدـکی  هک  دـیتسه  امش 
ندرک نوریب   [ هکلب نتـشک ؛ اهنت  هن   ] هک نآ  اب  دـینکیم  دازآ  ار  نانآ  هیدـف ، نداد   ] هب دـنیآ  امـش  شیپ  تراسا  هب  رگا  دـینکیم و  کمک 
نیدـب اهنیا  رفک  دـیزرویم »؟ رفک  ياهراپ  هب  دـیروآیم و  نامیا  تاروت )  ) باتک زا  ياهراپ  هب  امـش  اـیآ  تسا . هدـش  مارح  امـش  رب  ناـنآ 
اونمؤت یتح  ًادبا  ءاضغبلاو  ةوادعلا  مکنیب  اننیبادب و  مکبانرفک و   ) نتسج تئارب  . 5-1 دندرک . كرت  ار  لاعتم  دنوادخ  رماوا  هک  دوب  تهج 
تئارب امش  زا  و   ] میزرویم رفک  امش  هب  . » هیآ 25 (، 29  ) توبکنع هیآ 22 ؛ (، 14  ) میهاربا اگن : نینچمه  هیآ 4 ؛ (، 60  ) هنحتمم هدحو ) هللااب 
تشاد هّجوت  دیاب  يور  ره  هب  دیروآ .» نامیا  ادخ  هب  طقف  هک  یتقو  ات  هدش  رادیدپ  یگشیمه  هنیک  ینمـشد و  امـش  ام و  نایم  مییوجیم و 

رد کی . تسا : دـنمدوس  لیذ  تاکن  هب  هّجوت  هراـب ، نیا  رد  امـش  تاـعالطا  شیازفا  يارب  تسا . هدـماین  اـنعم  کـی  هب  نآرق ، رد  رفک  هک 
فالغ هیآ 127 ،) هبوت ،  ) فرـص هیآ 108 ،) لـحن ،  ) عبط هیآ 7 ،) هرقب ،  ) متخ نوچ : يریباـعت  زا  نارفاـک  يریذـپانتیاده  زا  میرک  نآرق 

هیآ هرقب ،  ) ضرم و  هیآ 74 ) هرقب ،  ) تواسق هیآ 110 ،) ماعنا ،  ) بیلقت هیآ 24 ،) دمحم ،  ) لفق هیآ 14 ،) نیففطم ،  ) نیر هیآ 88 ،) هرقب ، )
رافک نارـس  ینآرق ، لامعتـسا  رد  اورفک » نیذلا   » زا دوصقم  تسین  دیعب  ییابطابط ، همالع  موحرم  داقتعا  هب  ود . تسا . هدـش  هدافتـسا  ( 10

راذـنا ندرک و  راذـنا  هدـیاف  مدـع  زا  هک  دراوـم -  زا  یخرب  رد  اریز  دـشاب ؛ فـالخرب  ياهنیرق  هک  نآ  رگم  تسا ؛ تـثعب  زاـغآ  رد  شیرق 
فالخرب نیا  دوشیم و  هتـسب  ناناملـسمریغ  تیاده  باب  دـشاب ، قداص  نارفاک  همه  رب  رگا  تسا -  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نارفاک  ندرکن 

، ترطف هیامرـس  نتخاس  دوبان  اب  نارفاک  نآرق ، هاگدید  زا  هس . ص 52 . ج 1 ، نازیملا ، تسا . هفیرـش  تایآ  رهاوظ  نآرق و  لوزن  تمکح 
میرک نآرق  اما  دنتـشادنپیم ؛ قح  لها  ار  دوخ  بکرم ، لهج  رثا  رب  نارفاک  راـهچ . هیآ 12 . (، 6  ) ماعنا دـناهداد . تسد  زا  ار  نامیا  قیفوت 

ار نآ  هنشت ، هک  تسا  راومه  ینیمز  رد  یبارس  نوچ  ناشیاهراک  هیآ 81 . (، 2  ) هرقب تسا . هتسناد  اطخ  ياهبادرگ  رد  هدش  قرغ  ار  نانآ 
زا هانگ  ههبش و  کش ، تلفغ ، (ع ،) ناموصعم تایاور  رد  جنپ . هیآ 39 . (، 24  ) رون دباین . يزیچ  ار  نآ  دسر ، نادب  نوچ  ات  درادنپیم  یبآ 
هک هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  نینچمه  ح 17399 و 17400 و ص 404 . ص 400 ، ج 8 ، همکحلانازیم ، تسا . هدش  شرامش  رفک  ناکرا 

.2814 ح 2813 -  ص 153 ، ج 2 ، نامه ، دنتـشگیمن . هارمگ  رفاک و  هدرکن ، راکنا  دندرکیم ، لمأت  فقوت و  لهج  ماگنه  رگا  نارفاک ،
راکنا نیا  هشیر  تسا . یهلا  ياههزومآ  لاعتم و  دـنوادخ  راکنا  نآ  يانعم  کـی  هک  هدـمآ  ددـعتم  یناـعم  هب  نآرق ، رد  رفک  هک  نآ  هجیتن 

نآ نیرتمهم  هک  تسا  یتخانـشناور  تحاس  رد  مه  و  دـش -  هراشا  نظ  کـش و  لـهج ، هب  هک  تسا -  یتخانـش » تفرعم   » هیحاـن رد  مه 
ادـخ ریغ  هب  رفک »  » اریز تسا ؛ كرـش  رب  مدـقم  رفک  (ع ،) قداـص ماـما  هدوـمرف  هب  نآرق  رد  كرـش  . 2 تسا . هتـشگ  یقلت  رورغ  ّربـکت و 

هب كرش  نآرق ، هاگدید  زا  یلک  دنیآرب  کی  رد  ح 17394 . ص 399 ، ج 8 ، نامه ، دناوخیم . دنوادخ  ریغ  هب  كرش »  » یلو دناوخیمن ؛
زا ددرگیم . رب  يداـقتعا  كرـش  هب  زین  یقـالخا  كرـش  فیرظ ، قیقد و  رظن  کـی  هب  اـّما  دوـشیم . میـسقت  یقـالخا  يداـقتعا و  مسق  ود 

هیآ 170. (، 2  ) هرقب تسا . يدرخ  یب  هناشن  يزروكرش ، . 1 درمشرب : هراب  نیا  رد  ار  لیذ  هتـسجرب  تاکن  ناوتیم  نآرق ، تایآ  عومجم 
هـشیدنا ملع و  اب  نتـشادنپ ، دننامه  کیرـش و  ادخ  يارب  هکنیا  هچ  تسا ؛ ینادان  لهج و  زا  هتـساخرب  ادخ ، يارب  دـننامه  ِدوجو  رادـنپ  . 2

مور دنانادان . لهاج و  یمدرم  ناکرشم  تسا و  نتسنادن »  » كرش هشیر  نآرق  رظن  زا  ور ، نیا  زا  هیآ 22 . نامه ، تسا . راگزاسان  حیحص 
عقاو مولعم  كرش  ینعی ، تسین ؛ ریذپملع  كرـش  . 3 هیآ 118 و 113 . (، 2  ) هرقب و 40 ؛ هیآ 39  (، 12  ) فسوی 32 ؛ تایآ 30 -  (، 20)

تسا و يدوجو  رما  کی  ملع  اریز  دریگیمن ؛ رارق  ملع  قلعتم  تسا ، تاذـلاب  مودـعم  هک  يزیچ  تسا و  تاذـلاب  مودـعم  نوچ  دوشیمن ،
هب امـش  هک  دندیزرو  رارـصا  ردام  ردپ و  رگا  : » دـیامرفیم هیآ 15  ناـمقل  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دریگیمن . قلعت  یمدـع  رما  هب  زگره 

ص ج 4 ، نآرق ، یعوضوم  ریسفت  هللادبع ، یلمآيداوج ، اگن : باب  نیا  رد  دینکن .» تعاطا  نانآ  زا  دیزروب ، كرش  دیرادن  ملع  هک  يزیچ 
ياهراپ . 5 هیآ 62 و 110 . (، 11  ) دوه هیآ 66 ؛ (، 27  ) لمن تسا . هدش  هتسناد  كرش  أشنم  زین  کش » ، » تایآ زا  یـضعب  رد  . 4 138و139 .
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تقیقح هب  ملاع  ار  دوخ  دنالهاج ، هکنیا  نیع  رد  ینعی ، دناهتفر ؛ ورف  بکرم  لهج  رد  ناکرـشم ، هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  تایآ ، زا 
رگیدکی تسد  هب  تسد  لهج  عون  هس  ریـسافت ، زا  یـضعب  ساسا  رب  . 6 هیآ 59 . (، 30  ) مور تایآ 6 و 9 و 10 ؛ (، 36  ) سی دنرادنپیم .

هتـشاد دننام  هیبش و  اتمه ، هنوگچیه  دناوتیمن  هکنیا  دنوادخ و  هب  تبـسن  لهج  فلا -  ددرگیم : یتسرپ  تب  كرـش و  همـشچرس  هداد و 
تادامج ندوب  شزرا  یب  تعیبط و  ناهج  هب  لهج  ج -  تسا . یهلا  تاقولخم  همه  زا  رترب  هک  شیوخ  ماقم  هب  ناـسنا  لـهج  ب -  دـشاب .

مهم ار  كرـش  هب  شیارگ  يارب  هزیگنا  ود  دیجم ، نآرق  . 7 . 87 صـص 86 -  لّوا ، ج  نآرق ، مایپ  اگن : ناـسنا . نوچمه  يدوجوم  ربارب  رد 
ق اگن : تسا  هدومرف  لزان  يددـعتم  تایآ  هزیگنا ، نیا  ّدر  يارب  لاعتم  دـنوادخ  قولخم ؛ زا  قلاـخ  ندوب  رود  روصت  فلا ) دـنکیم : یقلت 
هک رتکچوک ، نایادخ  هب  ناهج  ریبدـت  ضیوفت  ب ) هیآ 29 .. (، 3  ) نارمع لآ  هیآ 60 ؛ (، 40  ) رفاغ هیآ 36 ؛ (، 39  ) رمز هیآ 16 ؛ (، 50)

دوخ كرش  رد  هکنآ  رب  هوالع  ناکرشم  . 8 هیآ 31 و 32 . (، 10  ) سنوی هیآ 54 ؛ (، 7  ) فارعا اگن : تسا . هدـش  لزان  یتایآ  نآ ، ّدر  يارب 
كرش نآرق  هاگدید  زا  . 9 هیآ 117 . (، 23  ) نونمؤم دننکیمن . هماقا  زین  دوخ  ياعدم  رب  یناهرب  دنیوجیمن ، دوس  لیلد  لّقعت و  ناهرب ، زا 

، نآرق تایآ  یهاگ  . 10 دوریم . نایم  زا  يدیحوت ) لدع   ) لدع قح و  نیرتمهم  كرش  اب  اریز  هیآ 13 ؛. (، 31  ) نامقل تسا  میظع  یملظ 
لیالد هزیگنا و  رب  هوـالع  . 11 ص 371 . ج 4 ، نازیملا ، هیآ 30 و  (، 9  ) هبوت تسا . هدرک  یقلت  نارفاک  اـب  ناـسمه  وسمه و  ار  ناکرـشم 
نارمع لآ  هانگ  هیآ 54 ،. (، 4  ) ءاسن تداسح  نوچ  یلماوع  تسا ؛ حرطم  ناکرشم  كرش  رد  زین  یتخانـشناور  لماوع  یتخانـش ، تفرعم 
ییابوط هرجش  دیحوت » ، » نآرق تایآ  ساسا  رب  . 12 و . ...  . 25 تایآ 11 -  (، 73  ) رثدم نید  ربمایپ و  دنوادخ ، اب  ینمشد  هیآ 112 ،. (، 3)

تافاص دراد  منهج  رد  هشیر  هک  تسا  ياهثیبخ  هرجش  كرش »  » یلو تسا ؛ تعاط  تادابع و  قالخا ، نآ ، ياههخاش  اهگرب و  هک  تسا 
، هثیبخ هرجش  نیا  تسا . هانگ  نآ  ياهگرب  مامت  تیـصعم و  نآ ، ياههخاش  مامت  دروآیم و  راب  هب  شتآ  هراومه  و  هیآ 64 و 65 . (، 37)
رد دـنک ، هاـنگ  یـسک  تسین  نکمم  دـناهتفگ : ور  نیمه  زا  تسا . دنـسپان  ياـهراک  هلیذر و  قـالخا  نآ  هویم  دروآیم و  رب  رـس  منهج  زا 

تایاور رد  تسا . كرشم  هک  یلاح  رد  دشاب ، ادخ  عیطم  یـسک  تسین  نکمم  هکنانچ  تسا ؛ صلاخ  بان و  دیحوت  شدیحوت ، هک  یلاح 
ج 66، راونالاراحب ، تسا .» نمؤم  هک  یلاح  رد  دنکیمن ، يدزد  قراس  تسا و  نمؤم  هک  یلاح  رد  دنکیمن ، انز  راکانز  : » هک تسا  هدمآ 
ج نآرق ، یعوضوم  ریـسفت  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  اگن : باب  نیا  رد  ( ؛ لّوا ح  ص 32 ، ج 2 ، یفاک ، ح 17 ، ح 7 و 8 و ص 67 ، ص 63 ،

(. ص 384 ، 7

( مود تمسق  ) خساپ

هب كرش  و  هیآ 91 . (، 5  ) هدـئام تسا  زامن  كرت  ادـخ و  دای  زا  تلفغ  زاس  هنیمز  كرـش ، رهاظم  هب  ندروآ  يور  تایآ ، هاگدـید  زا  . 13
: تسا عون  ود  نآرق ، تایآ  رد  كرـش  هاگدید ، کی  زا  . 14 هیآ 113 . (، 2  ) هرقب دزاسیم . راـتفرگ  ساره  هرهلد و  هب  ار  یمدآ  دـنوادخ ،

یکرش تعاط ، رد  كرـش  دنک و  تدابع  ار  دنوادخ  ریغ  ناسنا ، هک  تسا  نآ  تدابع  رد  كرـش  تدابع . رد  كرـش  تعاط و  رد  كرش 
( نوکرـشم مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نمؤی  ام   ) هیآ دـنک . ارجا  ار  وا  ياـهنامرف  تعاـطا و  ناطیـش -  ًـالثم  دـنوادخ -  ریغ  زا  یمدآ  هک  تسا 

ناطیش رماوا  یلو  دننکیم ، تدابع  ار  دنوادخ  دنچ  ره  نانمؤم  زا  یخرب  ینعی ، تسا ؛ تعاط  رد  كرـش  هب  رظان  هیآ 106 . (، 12  ) فسوی
« يرهاظ كرـش   » نایادخ ددعت  هب  لوق  تسا . بتارم  ياراد  كرـش  كرـش  بتارم  ص 280 . ج 11 ، نازیملا ، اگن : دـندنبیم . راـک  هب  ار 

تـسا یـسک  كرـش  نیا ، زا  رتیفخم  دناهدرواین . نامیا  هصاخ  توبن  نآرق و  هب  هک  تسا  باتک  لها  كرـش  نآ  زا  رتیفخم  یلو  تسا ؛
بابـسالا بّبـسم  هب  هکنآ  ياج  هب  ور  نیا  زا  دراد . یلالقتـسا  یهاگن  نآ ، طیاسو  بابـسا و  هب  دیحوت ، لوبق  ادـخ و  هب  نامیا  مغر  هب  هک 

اهنآ هب  دوخ  روما  رد  تسا و  لئاق  لالقتـسا  یعون  اهنآ  يارب  دشاب ؛ هتـشاد  لقتـسم  ریغ  ياهطـساو و  يدید  دنوادخ ، ریغ  هب  دـنک و  هّجوت 
. تسا عمج  لباق  ناـمیا  اـب  یفخ  كرـش  هک  درک  هّجوت  دـیاب  يور  ره  هب  ص 371 . ج 4 ، و  ص 202  ج 2 ، نامه ، اـگن : دـنکیم . هیکت 
تسین و نکمم  نآ  یلیـصفت  حرط  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  یناوارف  تاکن  صوصخ ، نیا  رد  نآرق  رد  قافن  . 3 ص 276 . ج 11 ، نامه ،
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ناقفانم ینعی ، تسا ؛ رفک  ندـناشوپ  نامیا و  راهظا  قافن »  » نآرق هاگدـید  زا  . 1 دوشیم : هدنـسب  یـساسا ، هتکن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد 
ص 325 و ج ج 9 ، نازیملا ، هیآ 167 و  (، 3  ) نارمع لآ  3 ؛ تایآ 1 -  (، 63  ) نوقفانم دنرکنم . نطاب  رد  یلو  دنهدیم ، يرهاظ  تداهش 

ناقفانم یلدود  دیدرت و  هب  تایآ ، زا  یـضعب  رد  . 3 هیآ 97 . (، 9  ) هبوت تسا . قافن  یلـصا  لماع  لهج  نآرق  هاگدید  زا  . 2 ص 278 . ، 19
. تسا قافن  هب  ندروآ  يور  لماوع  زا  یکی  زین  کـش  . 4 . 117 صص 116 -  ج 5 ، نازیملا ، هیآ 143 و  (، 4  ) ءاسن تسا . هدـش  هراشا  زین 

تخانش رایعم  هک  تسا  نآ  (ص ) ربمایپ ادخ و  هب  نامیا  زا  ناقفانم  عانتما  ّرس  نآرق ، هاگدید  زا  . 5 هیآ 9 . (، 14  ) میهاربا هیآ 8 ؛ (، 38  ) ص
یحو نارفاک ، دننامه  دننادیم و  هناهیفـس  يرواب  ار  سوسحمان  روما  بیغ و  هب  نامیا  ور ، نیا  زا  تسا . هدام  سح و  ینیبناهج ، رد  نانآ 

هب هک  ار -  راصنا  نارجاهم و  شیوخ ، يدام  ینیبناهج  یـسح و  تخانـش  ساـسا  رب  ناـقفانم  هیآ 22 . (، 16  ) لحن دـنرادنپیم . هناسفا  ار 
دوخ نانآ ، لباقم  رد  دندرکیم و  یقلت  هناهیفس  ار  نانآ  ياهراک  دنتسنادیم و  درخیب  دندوب -  نمؤم  (ص ) ربمایپ تلاسر  داعم و  أدبم و 
هدش هتـسناد  نانآ ، رامیب  لد  بلق و  زین  ناقفانم  بیر  کش و  هاگتـساخ  . 6 ص 278 . ج 2 ، مینست ، ریسفت  دندومنیم . یقلت  رکفنـشور  ار 

یقادصم قافن  نارسفم ، زا  یخرب  هاگدید  ساسا  رب  . 7 ص 118 . ج 5 ، نازیملا ، ص 137 ؛ ج 2 ، مینست ، ریسفت  هیآ 45 ؛ (، 9  ) هبوت تسا .
كرش تدش  هنیمز  هناقفانم ، لمع  هکنانچ  دنزیمن ؛ رس  وا  زا  قافن  هنتف  دیاین ، دیدپ  یسک  ناهن  رد  كرش  لصا  ات  اریز  تسا ؛ كرـش  زا 

«. درادـن يرگید  هویم  كرـش  زج  هک  تسا  یتخرد  تسا -  قافن  نآ  لصا  هک  اـیر -  : » دوشیم هتفگ  ور ، نیمه  زا  دروآیم . مهارف  زین  ار 
هیآ (، 2  ) هرقب دراد ، اهاطخ  بادرگ  رد  ندش  قرغ  زا  نخـس  نارفاک  هرابرد  هک  روطنامه  میرک ، نآرق  . 8 ص 262 . ج 2 ، مینست ، ریسفت 

«، مهو لقع و   » گـنج رد  اریز  هیآ 15 . (، 2  ) هرقب دراد ؛ یلدروک  نایغط و  بادرگ  رد  ندـش  روهطوغ  زا  نخـس  زین  ناـقفانم  هراـبرد  . 81
یناسنا نینچ  ددـنبیم ، ار  حیحـص  كاردا  يراجم  دوشیم و  سفن  یکاردا  هنحـص  راد  نادـیم  مهو  دـمآرد ، مهو  تراـسا  هب  لـقع  رگا 
یلدروک اب  یهاو ، ياههشیدنا  نیا  نایغط  رد  وا  دـنکیم و  رپ  ار  وا  سفن  هنحـص  لطاب ، ياههشیدـنا  هتفاین ، هار  حیحـص  هشیدـنا  هب  زگره 

نارفاـک اـب  ماـکحا  یخرب  رد  ناـقفانم  نآرق ، تاـیآ  زا  یــضعب  هاگدـید  زا  . 9 ص 291 . ج 2 ، مینـست ، ریـسفت  اـگن : دـیامنیم . تکرح 
، تایآ زا  ياهراپ  . 10 هیآ 140 . (، 4  ) ءاسن نارفاک . هب  مه  هدش و  هداد  تبـسن  ناقفانم  هب  مه  ادخ ، رهق  شتآ  رد  طوقـس  ًالثم  دناکیرش ؛

ناکرـشم هرابرد  نآرق  یهلا . نارفغ  زا  نامرح  دـننام  دناکیرـش ؛ ناکرـشم  اـب  ماـکحا  یـضعب  رد  ناـقفانم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب 
ار یهلا » نارفغ   » لومش مدع  نیا  هیآ 116 . (، 4  ) ءاسن هیآ 113 ؛ (، 9  ) هبوت دزاسیمن .» دوخ  نارفغ  لومـشم  ار  نانآ  دنوادخ  : » دیامرفیم

ادخ یهاوخن ، شزرمآ  ناشیارب  ای  یهاوخب  شزرمآ  ناشیا  رب  هچ  تسا : ناسکی  نانآ  يارب  : » دیامرفیم هدرک ، حرطم  زین  ناقفانم  هب  تبسن 
قح مان  نابز ، رب  دهنیم  نخلگ  رعق  رد  ار  حور  دـهنیم  نت  رب  کشم  قفانم ، نآ  هیآ 6 . (، 63  ) نوقفانم دوشخب .» دهاوخن  ناشیا  رب  زگره 

نیقی اـجنآ  تاـبن  نآ  تسنـسوس  تـسلگ و  زربـم  رــس  رب  تـسنخلگ  هزبـس  وـچمه  وا  اـب  رکذ  وا  ناـمیا  یب  رکف  زا  اهدـنگ  وا  ناـج  رد  و 
رتدب نارفاک  زا  ناقفانم  نآرق ، تایآ  زا  یخرب  رد  . 271 تایبا 268 -  رتفد 2 ، يونثم ، تسترـشع  تسسلجم و  لگ  نآ  ياج  تسیتیراع 

ناکرـشم نارفاک و  زا  ناقفانم  ًالوا ، : » هک تسا  نآ  یلمآ  يداوج  هللاتیآ  هاگدید  زا  تقیقح  نیا  ّرـس  هیآ 145 . (، 4  ) ءاسن دناهدش . یقلت 
هک یـسک  دنتـسه . زین  ازهتـسا  هعدخ و  غورد ، نامتک ، لها  یلو  دننید ؛ رکنم  نورد  رد  نارفاک  دننام  دنچ  ره  ناقفانم  ًایناث ، دنرترابنایز .

ج مینـست ، ریـسفت  تسا .» اهيدب  نیا  اب  هتخیمآ  قفانم  رفک  یلو  تسین ؛ التبم  یناسفن  ياهيدـیلپ  نیا  هب  رگید  تسا ، ضحم  رفک  شرفک 
اهنآ نیرتهتـسجرب  هب  ور  نیا  زا  دـجنگیمن ؛ لاجم  نیا  رد  نآرق  رد  نامیا  داعبا  مامت  یـسررب  نآرق  رد  ناـمیا  . 4 . 250 صص 246 -  ، 2

رب تلالد  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  زا  يزیچ  هب  رما  هک  تسا  نشور  اریز  تسا ؛ يرایتخا  يرما  نامیا » ، » نآرق هاگدـید  زا  . 1 دوشیم : هراشا 
نداد ماجنا  تساوخرد  دوب ، ناسنا  رایتخا  هزوح  زا  جراخ  ياهلأسم  ناـمیا ، رگا  دراد . زیچ  نآ  ندوب  يراـیتخا  تیاـهن  رد  ندوب و  رودـقم 

نیا رد   ... ) هیآ 179 و (، 3  ) نارمع لآ  هیآ 136 ، (، 4  ) ءاسن 186 ؛ ، 91 تایآ 41 ، (، 2  ) هرقب اگن : تشاد . یفانت  دـنوادخ  تمکح  اب  نآ ،
تفرعم ملع و  زا  تسا  ترابع  ناـمیا » ، » نآرق هاگدـید  زا  . 2 (. 192 صـص 185 -  نامیا ، هیرظن  نسحم ، يداوج ، هب : دـینک  هعجارم  باب 

ابس هیآ 4 ؛ (، 31  ) نامقل هیآ 3 ؛ (، 27  ) لمن هیآ 9 و 8 ؛ (، 44  ) ناخد هیآ 15 ؛ (، 49  ) تارجح قح . ربارب  رد  عوضخ  میلست و  اب  مأوت  ینیقی 
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(، 32  ) هدجس هیآ 124 ؛ (، 4  ) ءاسن هیآ 3 ؛ (، 103  ) رصع تسین  نامیا  ءزج  لمع  . 3 هیآ 56 . (، 30  ) مور هیآ 54 ؛ (، 22  ) جح هیآ 6 ؛ (، 34)
یقیقح نامیا  اب  هارمه  هتـسویپ و  لمع  یلو  تسین ؛ ناـمیا  موقم  يازجا  زا  لـمع  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . نآ  همزـال  یلو  20 ؛. تایآ 18 - 

، نازیملا اگن : زین  هیآ 177 و  (، 2  ) هرقب هیآ 3 و 4 ؛ (، 8  ) لافنا تسا . نامیا  ندوب  رثا  یب  یصلاخان و  رگناشن  نآ ، دوبن  هک  يروط  هب  تسا ؛
ءاسن لاعتم  دنوادخ  هیآ 2 و 3 ،. (، 2  ) هرقب بیغ  تسا : هدش  هدرمشرب  نامیا »  » تاقلعتم ناونع  هب  ریز  دراوم  نآرق  رد  . 4 ص 158 . ج 18 ،

(، 7  ) فارعا تلاسر  هیآ 162 ،. (، 4  ) ءاسن هیآ 22 ؛ (، 58  ) هلداجم داعم  هیآ 22 ،. (، 58  ) هلداجم هیآ 158 ؛ (، 7  ) فارعا هیآ 162 ؛ (، 4)
 - تایآ 4 (، 2  ) هرقب ینامـسآ  ياهباتک  هیآ 179 ،. (، 3  ) نارمع لآ  هیآ 171 ؛ (، 4  ) ءاسن ناربمایپ  هیآ 15 ،. (، 49  ) تارجح هیآ 158 ؛

: اگن یلیصفت  تاحیضوت  يارب  117 ؛ هیآ (، 2) هرقب کئالم  .، 67 ، 55 تایآ 3 ، (، 5  ) هدئام تماما  هیآ 119 ،. (، 3  ) نارمع لآ  136 ؛ ، 121
هناوتشپ هیآ 10 و 11 ،. (، 61  ) فص يراگتـسر  زا : تسا  ترابع  نامیا »  » ياههدیاف نآرق  هاگدید  زا  . 5 صص 246-201 .. نامیا ، هیرظن 

لداعت يراوتـسا و  .، 155 صـص 151 -  راتفگ ، تسیب  یـضترم ، يرهطم ، اـگن : هیآ 41 و  (، 29  ) توبکنع هیآ 109 ؛ (، 9  ) هبوت قالخا 
(، 2) هرقب حلاص  لمع  هیآ 96 ،. (، 7  ) فارعا يویند  تاکرب  هیآ 62 و 63 ،. (، 10  ) سنوی هیآ 4 ؛ (، 48  ) حتف هیآ 69 ؛ (، 5  ) هدئام یحور 

شیازفا لباق  نآرق ، هاگدید  زا  نامیا  . 6 ص 238 .. مالسا ، زا  ییاهزارف  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، هیآ 9 و ر.ك : (، 5) هدئام هیآ 277 ؛
لباق زین  یبلق  میلست  ددرگ و  رتقیمع  اههزومآ  هب  ام  مهف  دیآرد و  لیصفت  هب  لامجا  زا  دناوتیم  تفرعم  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ؛ شهاک  و 
لافنا هیآ 173 ؛ (، 3  ) نارمع لآ  تسا . شهاک  شیازفا و  لباق  نامیا  تسا ؛ نوگانوگ  تواـفتم ، دارفا  هب  تبـسن  هدوب و  فعـض  تدـش و 
میرک نآرق  رد  نانمؤم  تاماقم  . 262 صص 259 -  ج 18 ، نازیملا ، زین ر.ك : هیآ 124 و ...  (، 9  ) هبوت هیآ 136 ؛ (، 4  ) ءاسن هیآ 2 ؛ (، 8)

. درک دای  نانمؤم » تاجرد   » هب ناوتیم  تاـماقم ، نیا  زا  تسا . دازآ  اهنادـب  نتفاـی  تسد  رد  نمؤم  هک  هدـش  هراـشا  یفلتخم  تاـماقم  هب 
نیوانع زا  یـضعب  هب  یلامجا  ياهراشا  هب  ور  نیا  زا  دـجنگیمن . باتک  نیا  رد  اهنآ ، لیـصحت  یگنوگچ  تاماقم و  نیا  یلیـصفت  یـسررب 

رد رایتخا و  هب  دوخ ، يدوجو  ياهتحاس  مامت  يراذـگاو  ینعی ، میلـست ؛ ماقم  مکی . دوشیم : هدنـسب  نآرق  هاگدـید  زا  ناـنمؤم  تاـماقم 
زا یلمع  تعاطا  رب  هوالع  میلست  نیا  هیآ 128 . (، 2  ) هرقب درک . بلط  دنوادخ  زا  ار  نآ  میهاربا  ترضح  هک  یماقم  نامه  دنوادخ . رایتخا 

ص 383 و ج 1 ، میرک ، نآرق  یعوضوم  ریـسفت  دوش . رادومن  زین  یمدآ  ياههشیدنا  فطاوع و  رد  دیاب  تامرحم  زا  بانتجا  یهلا و  رماوا 
نیریـش ناج  زا  ارم  وا  تسارک  وا  تفگ  ریغ  زا  نم  شوگ  رـش  ریخ و  مه  دوخ  ناج  زا  مونـشن  رـسومشچ  شوگ و  قالخ  نآ  زا  زج  . 384

هک دوب  هچ  ِکیک  میرک  رب  منیزگ  شک  دـشاب  هک  ناج  ناگیار  وا  دـهد  ناج  نارازه  دـص  ناج  وا ز  دـمآین  دـمآ  وا  زا  ناج  تسا  رتناج 
وا فـک  رد  منم  هک  ناـنک  يراز  زا  تسا  رک  نم  شوـگ  وا  ریغ  زا  نم  یمع  مـکب و  مـص و  وا  ریخ  اـّلا  ریخ  منادـن  نـم  مـیلگ  وز  مزوـسب 
زا ماقم  نیا  ییابطابط  هماّلع  رظن  هب  . 22 تایآ 18 -  (، 83  ) نیففطم راربا ؛ ماقم  مّود . . 1682 تایبا 1677 -  رتفد 5 ، يونثم ، نانس  نوچمه 
نآ هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  نتشذگ  نآرق ، هاگدید  زا  ماقم  نیا  هب  ندیسر  هار  ص 430 . ج 1 ، نازیملا ، تسا . ینامیا  تاماقم  نیرتالاو 
رهد تسا . دـنوادخ  بوخ  صلاخ و  ناگدـنب  هب  صتخم  اهنت  ماـقم  نیا  هیآ 92 . (، 3  ) نارمع لآ  نارگید . هب  نآ  ندیـشخب  میدـنمزاین و 

یلو و ار  نایقتم  هژیو و  یماقم  ار  ماقم  نیا  زیگنارب ، لمأت  ياهریبعت  نوگانوگ و  ياهنخـس  اـب  نآرق  اوقت ؛ ماـقم  مّوس . هیآ 5 و 6 . (، 76)
هاگدید ساسا  رب  هیآ 37 و . ...  (، 22  ) جح هیآ 21 ؛ (، 2  ) هرقب هیآ 34 ؛ (، 8  ) لافنا هیآ 19 ؛ (، 45  ) هیثاـج تساهدرک . یقلت  دوخ  تسود 

دسرتب و ادخ  زا  . 1 دنک : تیاعر  ار  نکر  هس  اوقت »  » رد یمدآ  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دراد ؛ یبتارم  دوخ  اوقت  دنچ  ره  نارـسفم ، زا  یخرب 
رد هانگ  رگا  هک  انعم  نیدـب  هانگ  زا  يریگهراـنک  . 2 دـنک . يریگهرانک  هانگ  زا  ادـخ  زا  سرت  ساسا  رب  دـشاب و  هداـس  فوخ  فوخ ، نیا 

، روـظنم دوـصقم و  نتفر ، هیـشاح  نیا  رد  هچ  سرت و  نآ  رد  هـچ  . 3 دوشن . هدولآ  نآ  هب  ات  دـشکب  هیـشاح  هب  ار  دوخ  ناسنا  دـشاب ، طـسو 
هر زا  دـش  رازیب  واـک  تسا  نآ  یقتم  . 219 صص 205 -  ج 11 ، نآرق ، یعوضوم  ریـسفت  اگن : هراب  نیا  رد  دشاب . ادـخ  هب  ندـش  کیدزن 

. مراهچ تیب 3446 و 3447 . رتفد 4 ، يونثم ، ار  باتهم  نیبب  هم  اب  نک  حلـص  ار  بآ  نیا  روخب  وش  یـسوم  موق  دـش  راو  یـسوم  نوعرف و 
ار شبلق  ناـسنا  ینعی ، ص 65 . فارـشالا ، فاصوا  دـشاب ؛» ندرک  هژیو  صالخا ، ِیـسراپ   » یـسوط ققحم  فیطل  ریبعت  هب  صـالخا  ماـقم 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 155 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  مدآ  یلـصا  هرهوج  صـالخا »  » میرک نآرق  رظن  زا  دـباین . هار  وا  لد  مرح  رد  بولقلا  بلقم  زج  يدـحا  اـت  دـنک  قح  صوـصخم 
نامرف و اهنت  نآرق  تاـیآ  هاـگرظن  زا  هیآ 32 . (، 31  ) نامقل دـنامیم . هدیـشوپ  ناهنپ و  سوه  اوه و  باـجح  ریز  رد  تاـقوا ، زا  يرایـسب 
هیآ 5. (، 98  ) هنّیب دراد . دوخ  اب  تسا  مزـال  هک  ار  هچنآ  همه  دـیآ ، لـصاح  رگا  هک  تسا  صـالخا  نیمه  یمدآ ، زا  دـنوادخ  تساوخرد 
رد هچ  دوخ -  راک  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دشاب و  نمؤم  دیاب  تسا ، یهلا  لالج  لامج و  قاتـشم  دراد و  قح  ياقل  دـیما  هک  یـسک 

ج 11، میرکنآرق ، یعوضوم  ریـسفت  اگن : صالخا  باب  رد  هیآ 110 ؛ (، 18  ) فهک دزرون . كرـش  لمع -  شخب  رد  هچ  داقتعا و  شخب 
راک هن  نآ  هچ  ره  چـیپم  وا  راک  دزد و  سفن  درگ  رادتـسود ! يا  یتسود ، ریـسا  نوچ  راکب  وا  يارب  زا  يراـک  هچ  ره  . 258 صص 253 - 

.1064 تایبا 1062 -  رتفد 2 ، يونثم ، دوش  اوسر  بش  دزد  کلام  دزن  دوش  ادیپ  نید  زور  هکنآ  زا  شیپ  چیه  تسا  چیه  قح 

؟ تسیچ مالسا  نامیا و  هطبار 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  نامیا و  هطبار 

خساپ

هیآ (، 2  ) هرقب هیآ 19 و 85 ؛ (، 3  ) نارمع لآ  تسا . هدش  هدافتسا  نآ  تاقتشم  و  مالسا »  » هژاو زا  نآرق  تایآ  زا  یضعب  رد  مالـسا  فیرعت 
مالسا تسیچ و  مالسا »  » نیا زا  دوصقم  هک  دیامنیم  خر  شسرپ  نیا  اجنیا  رد  هیآ 69 و . ...  (، 43  ) فرخز هیآ 14 ؛ (، 49  ) تارجح 28 ؛

. دشاب لاعتم  دنوادخ  ضحم  میلـست  یمدآ  دـنهاوخیم  هک  تسا  یهلا  نایدا  هرهوج  مالـسا ، زا  دوصقم  یهاگ  دراد ؟ نامیا  اب  یتبـسن  هچ 

. تسا (ص ) دمحم ترضح  ادخ  لوسر  تیناقح  دنوادخ و  تینادحو  هب  ینابز  تداهش  مالسا ، زا  روظنم  یهاگ  هیآ 19 . (، 3  ) نارمع لآ 
مالـسا تفگ : ناوتیم  یلک  دنیآرب  کی  رد  اّما  هیآ 84 . (، 10  ) سنوی تسا . فدارتم  نامیا  اب  مالـسا  زین  یهاگ  هیآ 14 . (، 49  ) تارجح

دراد و مان  نامیا  هک  تسا  ناعذا  فارتعا و  نامه  بلق ، ِمالـسا  تسا . وا  دوخ  بسح  هب  يزیچ  ره  میلـست  یلو  میلـست ؛»  » زا تسا  تراـبع 
مامت میلست ،»  » هک تسا  نآ  دیقیب ، قلطم و  ِمالسا  اّما  دشابیم . دنوادخ  بولطم  لاعفا  نداد  ماجنا  ندب ، ِمالسا  تسا و  رارقا  نابز ، ِمالـسا 

یهاـگ اـما  تسه ؛ زین  نمؤم  یناملـسم  ره  سپ  دراد . هارمه  هب  مه  ار  ناـمیا  یمالـسا ، نینچ  هک  تسا  یعیبـط  دریگارف و  ار  یمدآ  نوؤش 
ناناملسم زا  دنرفاک ، لد  هناخ  ناهن  رد  دوشن  مولعم  هک  یماگنه  ات  ار  دارفا  هنوگ  نیا  نآرق ، دشابیم . لاعفا  ای  نابز  حطس  رد  طقف  مالـسا 
رگیدـکی رد  مالـسا  نامیا و  تفگ : ناوتیم  نآرق ، نوگانوگ  تایآ  هب  هّجوت  اـب  هک  تسا  نآ  تقیقح  مالـسا  ناـمیا و  هطبار  درامـشیم .

مالـسا تسا - : نینچ  هنیمز  نیا  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگدـید  درک . دادـملق  يرگید  هبترم  ار  ود  نیا  زا  ياهبترم  ره  ناوـتیم  دـناهدینت و 
هاگنآ . » هیآ 131 (، 2  ) هرقب نیملاعلا ) ّبرل  تملـسا  لاق  ملـسا  ّهبر  هل  لاق  ذا  تسا ... ( : هفیرـش  هیآ  نیا  نآ  لـیلد  تسا و  بتارم  ياراد 
میلـست میهاربا  ترـضح  منامرف .» عیطم  درک : ضرع  روآ ، ورف  دنوادخ  نامرف  هب  رـس  میهاربا ! يا  دومرف : وا  هب  دنوادخ  هک  دیدرگ  یمارگ 

رما میهاربا  ترـضح  هب  نینچنیا  هک  تسه  زین  يرتالاب  تاجرد  ياراد  مالـسا ، هک  دراد  تیاـکح  هیآ  نیا  یلو  دوب ؛ ناملـسم  دـنوادخ و 
هچ دنکب  تقفاوم  بلق  هچ  تسا ؛ نیتداهـش  نتفگ  ینابز و  رارقا  لوا ، هبترم  مالـسا  بتارم  ددرگ . لیان  مالـسا  رتالاب  بتارم  هب  ات  دوشیم 

هبترم نـیا  همزـال  تـسا . لاـعتم  دـنوادخ  ینید و  ياـههزومآ  ربارب  رد  بـلق  یلاـمجا  داـیقنا  مود ، هـبترم  هـیآ 14 . (، 49  ) تارجح دـنکن .
و 208 فرخز »  » هروس تایآ 69  دراد . دوجو  زین  یهلا  رماوا  زا  یطخت  ناکما  دراوم  زا  یـضعب  رد  هچرگ  تسا ؛ حـلاص  لمع  ندادماجنا 
هک یلکـش  هب  تسا ؛ دـنوادخ  ياهیهن  اهرما و  ربارب  رد  بلق  یلیـصفت  دایقنا  مّوس ، هبترم  تسا . مالـسا  زا  هبترم  نیا  هب  رظاـن  هرقب »  » هروس

. تسا دنوادخ  میلست  ناج  لد و  زا  یمدآ  هبترم ، نیا  رد  دنیبیم . ار  وا  دنوادخ  هک  دنکیم  ساسحا  دنیبن  رگا  دنیبیم و  ار  دنوادخ  ایوگ 
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ياـنعم هب  مراـهچ ، هبترم  تسا . هبترم  نیا  مزاوـل  زا  هللا  یف  ضغب  بح و  عرو ، دـهز ، اـضر ، میلـست ، هلـضاف ، قـالخا  هیآ 65 . (، 4  ) ءاسن
یهلا ياـیلوا  تسد  هب  اـهنت  هبترم ، نیا  بسک  هیآ 128 . (، 2  ) هرقب تسا . دـنوادخ  رایتخا  هب  دوخ ، يدوجو  ياهتحاس  ماـمت  يراذـگاو 

ج نازیملا ، اگن : ص 74 ؛ كولس ، ریس و  هلاسر  مولعلارحب ، دیـس  دناهدناوخ . ربکا » مالـسا   » ار مالـسا  زا  هبترم  نیا  یخرب  ور  نیا  زا  تسا .
لاؤس (ع ) موصعم زا  . 1 تسا : دـنمدوس  رایـسب  لیذ  تیاور  ود  هب  هّجوت  نامیا ، مالـسا و  هرابرد  . 303 و 284 و 301 -  صص 283  لّوا ،

هب يادخ  زج  هک  دـهد  یهاوگ  تداهـش و  دـیاب  : » دومرف تسیچ ؟ دزاسیم ، نمؤم »  » ناونع هتـسیاش  ار  یمدآ  هک  یطیارـش  نیرتمک  دـش :
عمجم دنکرارقا .» ناماما  و  (ص ) ادخ لوسر  هب  دیامن و  شتـسرپ  ار  رگید  زیچ  چیه  اتکی ، يادخ  زج  دـیاشن  تسین و  رگید  يدوبعم  قح ،

یلو دنناملـسم ؛ دنـشاب ، نمؤم  هکنآ  زا  شیپ  ادـخ  ناگدـنب  یهاگ  : » دـیامرفیم (ع ) قداص ماـما  . 2 یگنـس .) پاچ  ، ) ص 499 نـیرحبلا ،
یکارتشا هوجو  ياراد  لاح  نیع  رد  دراد . رارق  نامیا  زا  لبق  ياهیاپ  ياهبتر و  رد  مالسا  سپ  دنشاب . نمؤم  ندوب  ملسم  زا  شیپ  دنناوتیمن 

ار یناسک  نینچ  تسا -  هدومرف  یهن  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـندرگ -  گرزب  کچوک و  ناهانگ  بکترم  یناسک  رگا  تسا . نامیا  اب 
هبوت رگا  تفرگ . رظن  رد  اهنآ  يارب  ار  مالسا  ناونع  ًافرـص  درک و  بلـس  نانآ  زا  ار  نامیا  ناونع  دیاب  تسناد و  نامیا  هزوح  زا  نوریب  دیاب 
نیا هب  لالحتـسا  دـهدیمن . قوس  رفک  يارـس  يوس  هب  ار  نانآ  لالحتـسا ، راـکنا و  تلاـح  زج  دـندرگیم و  زاـب  ناـمیا  يارـس  هب  دـننک ،

رد دننک . ادیپ  داقتعا  زین  ًابلق  دندرگ و  نآ  هحابا  تّیلح و  هب  لئاق  مارح  هرابرد  تسا و  مارح  دنیوگب  ادخ ، لالح  هرابرد  هک  تسا  تروص 
ص 44 و 45. ج 3 ، یفاک ، لوصا  دـندرگیم .» دراو  رفک  يداو  رد  هتفر و  رتارف  مالـسا  يارـس  هزوح و  زا  نانآ  هک  تسا  یطیارـش  نینچ 

اّما دوب . دنهاوخ  نانمؤم  هرمز  رد  دشاب ، یلامجا  ملع  یلامجا و  نیقی  دح  رد  تفرعم  نیا  دنراد و  تفرعم  دنوادخ  هب  هک  یناسک  اهنت  سپ 
، ینادان لهج و  رد  ای  دناروهطوغ ، بیر  کش و  رد  ای  هکلب  دـنرادن ؛ یتفرعم  نینچ  كرـش  رفک و  قافن ، ات  يرهاظ  مالـسا  زا  نانمؤم ، ریغ 

عناوم یهاـگ  هکلب  درادـن ؛ هشیر  یتخانـش  عـناوم  رد  اـهنت  كرـش » قاـفن و  رفک ،  » تلع نینچمه  مه . اـب  هس  ره  اـی  نظ و  ناـمگ و  رد  اـی 
. ددرگیم هس  نیا  بجوم  هک  تسا  یناور  یقالخا و  لماوع  للع و  یشیارگ و 

؟ دراد نانآ  تایحور  راتفر و  رد  ینوریب  دومن  هچ  نانمؤم ، ناقفانم و  زا  کی  ره  هدیقع  نآرق  هاگدید  رد 

شسرپ

؟ دراد نانآ  تایحور  راتفر و  رد  ینوریب  دومن  هچ  نانمؤم ، ناقفانم و  زا  کی  ره  هدیقع  نآرق  هاگدید  رد 

خساپ

شلامعا راتفر و  رد  زین  رفاـک  يرواـبان  راـکنا و  دوشیم و  هدـید  شرادرک  رد  نمؤم  هدـیقع  : » دـناهدومرف (ع ) یلع ترـضح  دـیاقع  دومن 
يراتفر لامعا و  اهناسنا  ینید ، ياههزومآ  تلاسر و  یحو ، ادخ ، هب  تخانـش  عون  ساسا  رب  ص 76 .. ج 1 ، یفاک ، لوصا  تسا » دوهشم 

نآرق هاگدـید  زا  نانمؤم  نارفاک و  ناقفانم ، يرادرک  ياهیگژیو  هب  اـجنیا  رد  تسا . ناـنآ  دـیاقع  رگناـشن  هک  دـنهدیم  زورب  دوخ  زا  ار 
ناسل تسا . نامیا  هب  رهاظت  رفک و  ندرک ، یفخم  يانعم  هب  قافن »  » هژاو برع ، تایبدا  رد  ناـقفانم  ياـهیگژیو  . 1 دوشیم : هراشا  میرک 
قافن نیا  تسا . هدش  یقلت  ناقفانم  هتسجرب  ياهیگژیو  زا  نطاب ، رد  رفک  مالسا و  هب  رهاظت  زین  میرک  نآرق  رد  ص 359 . ج 10 ، برعلا ،

-1 ناقفانم : یسایس  یگژیو  . 1-1 دنکیم : ادیپ  دومن  ریز ، صیاصخ  اهیگژیو و  اب  لمع  رد  دوشیم -  دای  يداقتعا  قافن  هب  نآ  زا  هک  - 
ءاسن  ) ینید تموکح  نتفریذپن  هیآ 47 و 48 - :) (، 24  ) رون  ) يزیتس تیالو  . 2-1-1 هیآ 14 ) (، 58  ) هلداجم  ) ناگناگیب اب  یتسود  . 1-1
ءاسن  ) یبلط تصرف  . 3-1-1 هیآ 62 و 63 ) (، 24  ) رون  ) تیالو تاروتسد  اب  یلمع  تفلاخم  هیآ 7 - ) (، 63  ) نوقفانم هیآ 60 و 61 ؛ (، 4)

-1 هیآ 79 ) (، 9  ) هبوت هیآ 111 ؛ (، 26  ) ءارعش هیآ 27 ؛ (، 11  ) دوه  ) نانمؤم ریقحت  . 4-1-1 هیآ 19 و20 ) (، 33  ) بازحا هیآ 141 ؛ (، 4)
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هیآ 62 و (، 4  ) ءاسن  ) هانگ هیجوت  . 7-1-1 هیآ 13 ) (، 33  ) بازحا  ) یناورگنج داجیا  . 6-1-1 هیآ 47 و 48 ) (، 9  ) هبوت  ) يرگهنتف . 5-1
(، 33  ) بازحا  ) سرت . 2-2-1 هیآ 206 ) (، 2  ) هرقب هیآ 5 ؛ (، 63  ) نوقفانم  ) ینیبگرزبدوخ . 1-2-1 ناـقفانم : یناور  یگژیو  . 2-1 ( 63

یتسس . 5-2-1 هیآ 179 ) (، 7  ) فارعا هیآ 18 ؛ (، 2  ) هرقب  ) تجاجل . 4-2-1 هیآ 56 و 64 ) (، 9  ) هبوت  ) بارطضا . 3-2-1 ( 35 هیآ 8 - 
: ناقفانم یگنهرف  یگژیو  . 3-1 هیآ 16 ) (، 47  ) دمحم  ) یتسرپاوه . 6-2-1 هیآ 54 ) (، 9  ) هبوت هیآ 108 و 142 ؛ (، 4  ) ءاسن  ) تیونعم رد 

نوقفانم  ) لطاب ياهمسق  هیآ 11 و 12 - ) (، 2  ) هرقب هیآ 1 ؛ (، 63  ) نوقفانم  ) يراکایر غورد و  تاراـهظا  ندرک - : هولج  يدوخ  . 1-3-1
(، 2  ) هرقب هیآ 2 ؛ (، 63  ) نوقفانم  ) يزاسرهاظ هیآ 42 - ) (، 9  ) هبوت  ) شیوخ تسرداـن  شور  هیجوت  هیآ 56 - ) (، 9  ) هبوت هیآ 2 ؛ (، 63)

هـیآ 12؛ (، 33  ) بازحا  ) ینکفاههبـش ینید و  ياـهرواب  فیعـضت  . 2-3-1 ( 75 هـیآ 77 -  (، 9  ) هبوـت  ) نیغورد ياههدـعو  هیآ 204 - )
رکنم و هب  رما  . 2-4-1 هیآ 47 ) (، 24  ) رون  ) نامیا حالصا و  راعـش  . 1-4-1 ناقفانم : یعاـمتجا  یگژیو  . 4-1 هیآ 154 ) (، 3  ) نارمعلآ
ازهتسا و . 4-4-1 هیآ 7 ) (، 63  ) نوقفانم هیآ 19 ؛ (، 33  ) بازحا هیآ 67 ؛ (، 9  ) هبوت  ) لخب . 3-4-1 هیآ 67 ) (، 9  ) هبوت  ) فورعم زا  یهن 

هیآ (، 9  ) هبوت هیآ 72 ؛ (، 4  ) ءاسن هیآ 120 ؛ (، 3  ) نارمعلآ  ) تتامش . 5-4-1 هیآ 79 ) (، 9  ) هبوت هیآ 14 ؛ (، 2  ) هرقب  ) نانمؤم ییوجبیع 
« يدرف  » تحاس ود  رد  هک  تسا  نید  ماکحا  هب  يدنبیاپ  مدـع  يانعم  هب  یقالخا  قافن  هیآ 118 ) (، 3  ) نارمعلآ  ) يزوتهنیک . 6-4-1 ( 50

قافن نیرتراکـشآ  : » دـیامرفیم قاـفن  عون  نیا  هراـبرد  (ع ) یلع ترـضح  ص 108 . ج 72 ، راونـالاراحب ، دـباییم . روـهظ  یعاـمتجا »  » و
كرت ار  نآ  شدوخ  یلو  دـیامنیم ؛ تیـصعم  زا  یهن  تسین و  عیطم  شدوخ  یلو  دـنکیم ؛ تعاطا  هب  رما  هک  تسا  یـسک  رد  اـهناسنا ،

اهنآ زا  یکی  یـسک  رد  رگا  تسا و  قفانم  دشاب  هک  ره  رد  زیچ  راهچ  : » دیامرفیم زین  (ص ) مرکا لوسر  ح 3214 . مکحلاررغ ، دنکیمن .»
رگا دنکن و  افو  دهدیم  هدعو  هک  هاگ  نآ  دیوگب ، غورد  دیوگیم  نخس  هک  یماگنه  دراد ؛ ار  ناقفانم  تافص  زا  تفـص  کی  طقف  دشاب 

ياهیگژیو قافن و  باب  رد  ص 254 .». قودص ، خیش  لاصخ  دزادرپب  ناهانگ  هب  دوش  هریچ  هک  هاگنآ  دنک و  ینکـشنامیپ  ددنبب  ینامیپ 
صص ج 5 ، دعب ؛ هب  ص 325  ج 9 ، صص 96 و 97 ؛ ج 2 ، نازیملا ، 178 ؛ صص 9 -  ج 4 ، دیواج ، روشنم  رفعج ، یناحبـس ، نآ ر.ك :
لمع تحاس  رد  نارفاک  یگژیو  هب  ناوتیم  نانمؤم ، ناقفانم و  ياهیگژیو  یفن  اب  نارفاک  یگژیو  . 2 ص 278 و . ...  ج 19 ، 116-118 ؛

يریگولج يارب  لام  قافنا  . 1-2 تسا : هدرک  هراشا  اهیگژیو  نیا  زا  یـضعب  هب  نآرق  تایآ  لاح  نیع  رد  اّما  درب ؛ یپ  یعاـمتجا  يدرف و 
.4-2 هیآ 56 ) (، 18  ) فهک  ) لطاب هب  هلداـجم  . 3-2 هیآ 81 ) (، 40  ) رفاغ  ) یهلا ياههناشن  يازهتـسا  . 2-2 هیآ 36 ) (، 8  ) لاـفنا  ) نید زا 
هیآ 3) (، 46  ) فاقحا  ) یهلا ياهنامرف  زا  ینادرگيور  . 6-2 هیآ 31 ) (، 34  ) أبس  ) نآرق هب  نامیا  مدع  . 5-2 نامه )  ) قح نتخاس  لامیاپ 
-2 ناـمه )  ) سوه يوه و  زا  يوریپ  . 9-2 نامه ) ( ) (ص ادخ لوسر  يازهتـسا  . 8-2 ص 222 ) ج 15 ، نازیملا ،  ) اجبان تاـضارتعا  . 7-2
: درک شرامـش  لیذ  یعامتجا  يدرف و  تحاس  ود  رد  ناوتیم  ار  نانمؤم  یگژیو  ناـنمؤم  یگژیو  . 3 ناـمه )  ) درخ زا  ندرکن  يوریپ  . 10

هبوت هیآ 2 ، (، 8  ) لافنا  ) تسا نازرل  ناسرت و  ناشبلق  ادـخ  دای  ماگنه  . 2-1-3 هیآ 2 ،) (، 8  ) لافنا  ) ادـخ رب  لکوت  . 1-1-3 يدرف : . 1-3
هیآ 5) (، 23  ) نونمؤم  ) ینمادکاپ تفع و  . 4-1-3 هیآ 9 ) (، 23  ) نونمؤم  ) زامن ًاصوصخ  ضیارف  ءادا  رب  تظفاحم  . 3-1-3 هیآ 51 ) (، 9)

شیازفا . 7-1-3 هیآ 3 ) (، 23  ) نونمؤم  ) هدوـهیب وـغل و  روـما  زا  ینادرگیور  . 6-1-3 هیآ 2 ) (، 23  ) نونمؤم  ) زاـمن رد  عوـشخ  . 5-1-3
لآ هیآ 71 ، (، 9  ) هبوـت  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  . 1-2-3 یعامتجا : . 2-3 هیآ 2 ) (، 8  ) لافنا  ) یهلا تایآ  ندینـش  ماگنه  ناـمیا 

ناردارب اب  يرایمه  نواعت و  . 3-2-3 هیآ 3 ) (، 8  ) لافنا هیآ 71 ، (، 9  ) هبوت  ) نارگید يدام  جـئاوح  نیمأت  . 2-2-3 هیآ 114 ) (، 3) نارمع
هیآ (، 23  ) نونمؤم  ) ریخ روما  ماجنا  رد  نتفرگ  یشیپ  . 5-2-3 هیآ 63 ) (، 25  ) ناقرف  ) مدرم اب  عضاوت  . 4-2-3 هیآ 71 ) (، 9  ) هبوت  ) ینامیا

يافو . 8-2-3 هیآ 8 ) (، 23  ) نونمؤم  ) يرادتناما رد  ششوک  . 7-2-3 هیآ 22 ) (، 58  ) هلداجم  ) نارفاک اب  یتسود  حرط  مدع  . 6-2-3 ( 59
تشه یتیاور  رد  (ع ) قداص ماما  هیآ 1 ) (، 8  ) لافنا ( ) (ص ادخ لوسر  زا  تعاطا  . 9-2-3 هیآ 8 ) (، 23  ) نونمؤم  ) اهدادرارق اهدهعت و  هب 

دنیآشوخان ياهنومزآ  اهيراتفرگ و  ربارب  رد  . 2 مارآ ؛ نیگنس و  اهیتخـس  دیادش و  ماگنه  هب  . 1 دناهدومرف : رکذ  نمؤم  يارب  یگژیو 
ینازرا وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  يزور  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  . 4 رکاش ؛ رازگساپـس و  شیاسآ  يزور و  تعـسو  ماـگنه  هب  . 3 رابدرب ؛ ایند 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 158 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هانگ راب  یتسود  ملاوع  رطاخ  هب  هکنآ  ای  دنکفین و  ناتسود  شود  هب  ار  شراب  . 6 دنکن ؛ زواجت  متس و  نانمشد  هب  . 5 یضار ؛ عناق و  هتشاد 
شیاسآ و رد  وا  هیحان  زا  مدرم  . 8 تسا ؛ یتخـس  جنر و  رد  قلخ ، هب  تمدخ  دنوادخ و  زا  تعاط  رد  شندب  . 7 دشکن ؛ شود  هب  ار  نانآ 
؛ وا لامعا  ياورنامرف  درخ  لقع و  وا ؛ رواشم  ربهار و  ریزو ، يرابدرب  ملح و  نمؤم ؛ مدـمه  راـی و  ملع  دومرف : ناـیاپ  رد  دـنرطاخ . شمارآ 

نمؤـم يور  ره  هب  ص37 . ج1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  تسا . وا  ناـبرهم  زوسلد و  ردـپ  يراـکوکین  ناـسحا و  وا و  يوزاـب  ردارب و  ارادـم  قفر و 
هو تسا  وت  رد  تلم  ود  داتفه و  هلمج  تساهتنم  یب  ملاع  سب  امش  رد  تسامـش  رد  نآک  نانمؤم  يا  رذحلا  تساهتنم . یب  یَملاع  یقیقح 

هبطخ نانمؤم  یلمع  ياهیگژیو  تافص و  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  تیب 3287 و 3288 . رتـفد 1 ، يونثم ، تسد  وت  زا  درآ  رب  نآ  يزور  هک 
. دییامرف هعلاطم  ار  هغالبلا  جهن  رد  مامه 

؟ تسا هتفگ  هچ  نامیا  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  لسار ،  دنارترب 

شسرپ

؟ تسا هتفگ  هچ  نامیا  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  لسار ،  دنارترب 

خساپ

دهاوخن راب  دیفم  ۀجیتن  دشاب ، دـمآرد  طقف  نآ  روظنم  هک  يراک  : » دـنک یم  فارتعا  دراد  يّدام  ياهـشیارگ  هکنآ  اب  لسار » دـنارترب  : » ج
« دشاب هتفهن  تیاغ  کی  هب  مارم ،  کی  هب  درف ،  کی  هب  نامیا »   » نا رد  هک  درک  هشیپ  يراک  دیاب  ياهجیتن  نینچ  يارب  دروآ .

؟ دروآ تسد  هب  حیحص  داقتعا  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دروآ تسد  هب  حیحص  داقتعا  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

هب داقتعا  - 2 هناگی ؛ يادخ  هب  داقتعا  - 1 دنشاب : یم  كرتشم  یّلک  لصا  هس  ياراد  دنتـسه ، یقیقح  ینامـسآ و  نایدا  هک  يدیحوت  نایدا 
تثعب هب  داقتعا  - 3 تسا ؛ هداد  ماجنا  ناهج  نیا  رد  هک  یلامعا  رفیک  شاداپ و  تفایرد  ترخآ و  ملاع  رد  يدرف  ره  يارب  يدـبا  یگدـنز 
نیرت یـساسا  هب  تسا  ییاه  خـساپ  هاگ  هس  لوصا  نیا  ترخآ . ایند و  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  رـشب  تیادـه  يارب  ادـخ  طـسوت  ربماـیپ 
یهار هچ  زا  دوب ؟ دهاوخ  هچ  یگدنز  نایاپ  تسیک ؟ یتسه  أدـبم  هک  نیا  هب  خـساپ  دوش . یم  حرطم  یهاگآ  ِناسنا  ره  يارب  هک  یتالاؤس 

شتاداقتعا رد  یسک  رگا  تسا . تالاؤس  هنوگ  نیا  يوگباوج  حیحص  تاداقتعا  رد  شهوژپ  تخانش ؟ ار  نتـسیز  ۀمانرب  نیرتهب  ناوت  یم 
ۀمه رد  دیاقع  نیرت  یـساسا  داعم  توبن و  دیحوت ، لصا : هس  نیاربانب  دـهدب . ار  ینورد  ياه  شـسرپ  نیا  باوج  دـناوت  یم  دـشاب ، لماک 

هک تسا  نیا  درف  ره  ۀفیظو  ًامّلسم  تسا . لصا  هس  نآ  مزاول  زا  لدع  تماما و  هب  داقتعا  لیبق  زا  يرگید  دیاقع  یلو  تسا  ینامـسآ  نایدا 
رظن زا  ار  دوخ  ینید  ّسح  دـیاب  یلو  تسا ، قیاقح  تخانـش  لابند  شترطف  ساسا  رب  ناسنا  ًالوصا  دـنک . هعلاطم  قیقحت و  ینید  لوصا  رد 

قیقحت تمحز  دنهاوخن  یبلط  تحار  یلبنت و  رثا  رد  هک  یناسک  دیامن . لمع  شفئاظو  هب  لماک  یهاگآ  اب  ات  دنک  تیوقت  یقطنم  یلقع و 
، دننک یهاتوک  صحفت  قیقحت و  رد  دروآ ، یم  شیپ  ار  ییاهتیدودـحم  نید ، نتفریذـپ  هک  تّلع  نیا  هب  ای  دـنهدب و  دوخ  هب  ار  یـسررب  و 
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دیلقت نید ، لوصا  رد  دنشاب . شیوخ  رادرک  لامعا و  يوگباوج  يزور  دیاب  هک  دننادب  دنشیدنایب و  یلبنت  نیا  میخو  تبقاع  هب  تسیاب  یم 
هداس تسا  نکمم  لالدتسا  دشاب . دقتعم  لالدتـسا  نیقی و  يور  زا  نید  لوصا  هب  دیاب  یناملـسم  ره  هکلب  تسین  زئاج  نارگید  زا  يوریپ  و 

یم ار  یـسیر  خـن  خرچ  هک  ینز  ریپ  رب  باحـصا  اب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدـش  لقن  هناملاع . هناـفوسلیف و  تسا  نکمم  دـشاب و  هناـیماع  و 
هب ربمایپ  داتسیا  تکرح  زا  خرچ  تشادرب و  خرچ  زا  تسد  نز  ریپ  يراد ؟ ادخ  دوجو  رب  یلیلد  هچ  تفگ : وا  هب  درک و  دروخرب  دناخرچ ،

یتسه میظع  خرچ  هنوگچ  سپ  دنک ، یمن  تکرح  هدنناخرچ  نودب  یسیر  خن  کچوک  خرچ  دیوگب : دهاوخ  یم  نزریپ  دومرف : باحصا 
دوب هدـننک  عناق  هک  یلالدتـسا  ره  دـیناوخب و  هدـش  هتـشون  هراـب  نیا  رد  هک  ار  ییاـه  باـتک  نیرتهب  [ 1 [؟ دنکب تکرح  هدنناخرچ  نودـب 
یهلا لدع  یناحبـس ، رفعج  زا  میـسانشب  ار  ادخ  هنوگچ  مراکم ، هللا  تیآ  ۀتـشون  ناهج ، راگدـیرفآ  يرهطم ، دیهـش  ینیب  ناهج  دـیریذپب .

ص 889. ج 6 ، راثآ ، ۀعومجم  ص 135 ؛ ج 66 ، راونالاراحب ، [ 1 . ] يرهطم دیهش 

؟ درک دیاب  هچ  نامیا  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  تسیچ ؟ مالسا  اب  نآ  قرف  و  دوش ، یم  هتفگ  يزیچ  هچ  هب  نامیا 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  نامیا  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  تسیچ ؟ مالسا  اب  نآ  قرف  و  دوش ، یم  هتفگ  يزیچ  هچ  هب  نامیا 

خساپ

: دنتفگ نیشن  هیداب  ياه  برع  مکبولق ؛ یف  نامیالا  لخدی  اّمل  انملسا و  اولوق  نکل  اونمؤت و  مل  لق  انمآ  بارعألا  تلاق  : " دیامرف یم  نآرق 
نیا قبط  [ 12" .] تسا هدشن  امش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اما  میا . هدروآ  مالسا  دییوگب  یلو  دیا ، هدرواین  نامیا  امش  وگب : میا ، هدروآ  نامیا 

هللا و ّالا  هلإ  نأ ال  دهـشأ   " نیتداهـش سک  ره  دراد و  ینوناق  يرهاظ  لکـش  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  نامیا  مالـسا و  توافت  فیرـش  ۀـیآ 
یلو ددرگ ، یم  يراج  وا  رب  مالـسا  ماکحا  و  دوش ، یم  دراو  ناناملـسم  کلـس  رد  دـنک  يراج  نابز  رب  ار  هللا " لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ 

یفلتخم ياه  هزیگنا  تسا  نکمم  ناملـسم  کی  وا . رهاظ  نابز و  هن  تسا ، یمدآ  بلق  نآ  هاگایج  تسا و  ینطاب  یعقاو و  رما  کی  ناـمیا 
و دریگ ، یم  همـشچرس  یهاگآ  ملع و  زا  يونعم  ياه  هزیگنا  زا  ًامتح  نامیا  یلو  یـصخش  عفانم  يدام و  ياـه  هزیگنا  یتح  دـشاب ، هتـشاد 
هب هتـشادزاب و  یـصاعم  باکترا  زا  راگـشآ  ناهن و  رد  ار  ناسنا  دوش و  یم  رهاظ  شراـسخاش  رب  اوقت  شخب  تاـیح  ةویم  هک  تسا  ناـمه 

مالـسالا : " تسا هدـمآ  (ص ) مالـسا یمارگ  لوـسر  زا  ییاـیوگ  تداـبع  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـیامنیم . راداو  تاـبجاو  ماـجنا 
: میناوخ یم  (ع ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  [ 13" .] تسا لد  نامیا  ياـج  یلو  تسا ، يراکـشآ  رما  مالـسا  ؛ بلقلا یف  ناـمیالاو  ۀـینالع ،

يادا دنام و  یم  ظوفحم  ناسنا  نوخ  مالـسا  اب  نامیالا ؛ یلع  باوثلا  و  جرفلا ، هب  لّحـست  ۀـنامألا و  هب  یمّدؤت  مدـلا و  هب  نقحی  مالـسألا  "

ناملـسم ینمؤم ، مدآ  ره  هک  تسا  اج  نیمه  زا  [ 14" .] تسا نامیا  رب  باوث  یلو  دوش ، یم  لالح  وا  اب  جاودزا  دـیآ و  یم  مزال  وا  تناـما 
هب ینعی  دـشابن  نمؤم  یلو  دـشاب  ناملـسم  یـسک  تسا  نکمم  یلو  دروآ ، یم  مه  ناـبز  هب  دراد ، داـقتعا  لد  رد  هک  نآ  ینعی  تسه ، مه 

رارق مه  ربارب  رد  هژاو  ود  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  مالسا  نامیا و  یموهفم  توافت  دشاب . هتفرگن  ياج  وا  لد  رد  زونه  یلو  دیوگب ، نابز 
ود ره  ینعی  دوش ، یم  قالطا  نآ  رب  نامیا  هک  دوش  قالطا  يزیچ  نامه  رب  مالـسا  تسا  نکمم  دنوش ، رکذ  مه  زا  ادج  هاگره  اما  دنریگ ،
هک نیا  هب  یبلقرواـب  1 ـ هلمج : زا  دومن ، هجوت  دـیاب  يروـما  هب  ناـمیا  ياـه  هیاـپ  میکحت  يارب  [ 15 .] ددرگ لامعتـسا  ینعم  کـی  رد  هژاو 
يو یبلق  راکفا  زا  یتح  دراد و  تراظن  وا  لامعا  ۀمه  رب  دنوادخ  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  یمدآ  رگا  تسا . رـضاح  رظان و  هراومه  دـنوادخ 
یم کیرات  هایـس و  ار  ناسنا  یگدنز  هک  فالخ  ياهراک  زا  ار  وا  دراذگ و  یم  شا  یگدـنز  رد  يدـیفم  رایـسب  ریثأت  ًامّلـسم  تسا ، هاگآ 
رواب ترخآ : دای  تمایق و  رواـب  2 ـ [ 16" .] دنیب یم  ار ) شلامعاۀمه   ) دنوادخ هک  تسنادن  وا  ایآ  : " دـیامرف یم  نآرق  دراد . یم  زاب  دـنک ،
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رفیک دومن و  دـهاوخ  تفایرد  ار  شخـساپ  ترخآ  يارـس  رد  دـهد ، یم  ماجنا  دـب  بوخ و  لاـمعا  رـش و  ریخ و  زا  اـیند  رد  هچ  نآ  دـنک 
راک يا  هّرذ  سک  ره  : " هک دسرب  رواب  نیا  هب  ناسنا  دید . دهاوخ  ار  هتسیاش  ياهراتفر  شاداپ  درک و  دهاوخ  لمحت  ار  تسیاشان  ياهراک 

لامک و يارب  ینید  تابجاو  هک  دـنک  رواب  3 ـ [ 17" .] دـنیب یم  ار  نآ  درک ، دـب  راک  ياهّرذ  سک  ره  و  دـنیب ، یم  ار  نآ  دـهد ، ماجنا  ریخ 
لاح هب  اهنت  هن  یصاعم  تسا و  هدیدرگ  عونمم  یتخبدب  زا  تاجن  رطاخ  هب  تامّرحم  هدش و  ررقم  ندیسر  نایاپ  یب  ياه  تمعن  هب  یقرت و 

داسف و ۀیام  هکلب  تسین ، جایتحا  دروم  رـشب  یگدنز  رد  اهنت  هن  ناهانگ  : " دومرف (ع ) اضر ماما  ترـضح  تسا . رـضم  هکلب  تسین ، دیفم  وا 
هب شلامعا  همهۀجیتن  هک  دش  دـقتعم  ًاتقیقح  ناسنا  یتقو  [ 18" .] تسا هدش  عونمم  ادـخ  فرط  زا  تهج  نیدـب  تسا و  كالهو  انف  ثعاب 
هک دنک  رواب  4 ـ دـنک . یم  كرت  یناسآ  هب  ار  ناهانگ  دـهد و  یم  ماجنا  قایتشا  اب  ار  ریخ  ياـهراک  تاـبجاو و  ددرگ ، یم  دـیاع  شدوخ 

، هداد ناسنا  هب  يداقتعا  ای  یلمع  روتـسد  ره  دسرب و  اه  تمعن  نیرتهب  هب  ناسنا  دـهاوخ  یم  دراد و  تسود  ار  ناسنا  تسا و  نابرهم  ادـخ 
(ص) ادـخ لوسر  ددنـسپب . مه  نارگید  يارب  ددنـسپ ، یم  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  5 ـ دـشاب . یم  ناسنا  ندـناسر  لامک  هب  رطاـخ  هب  شا  همه 

هانگ كرت  6 ـ [ 19" .] دراد یم  تسود  دوخ  يارب  ار  هچ  نآ  دشاب  هتـشاد  تسود  مدرم  يارب  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نامیا  هدـنب  : " دومرف
نمؤم بارش  ندروخ  تقو  رد  راوخ  بارـش  يدزد و  ماگنه  هب  دزد  انز و  ماگنه  هب  راکانز  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  ندرک . هشیپ  اوقت  و 

. یقلُخ شوخ  7 ـ [ 21" .] دـنکیم جراخ  ار  نامیا  عمط  دـنک و  یم  تباث  ار  نامیا  اوقت  عرو و  : " دومرف (ع ) قداص ترـضح  [ 20" .] دنتسین
ناـمیا تهج  زا  امـش  نیرت  لـماک  : " دوـمرف ع )  ) یلع [ 22" .] دوش لماک  تناـمیا  اـت  نادرگ  وکین  ار  تقـالخا  : " دومرف (ص ) ادـخ لوسر 

قفاوم شلوق  اب  شلمع  سک  ره  : " دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . تقباطم  شراتفگ  اب  ناسنا  لمع  8 ـ [ 23" .] تسا امش  نیرت  قالخا  شوخ 
، درادن شراتفگ  اب  تقفاوم  شرادرک  هک  ره  و  هدش ، تباث  وا  يراگتـسر  تاجن و  رب  یهاوگ  دنک ، لمع  نادب  دیوگ ، یم  هچ  نآ  دشاب و 
[25" .] تسا نامیا  ءزج  لمع  لمع و  اب  رگم  دوش  یمن  تباث  ناـمیا  نمؤم  يارب  : " دومرف زین  [ 24" .] درادن رارقتسا  تسا و  هیراع  شنامیا 

لیاذر زا  ییاهر  هنـسح و  قالخا  هب  ندش  قلختم  تامّرحم و  كرت  تابجاو و  ماجنا  ینید و  دیاقع  هب  ینیقی  داقتعا  ندرک و  رواب  نیاربانب 
. دنتسه نامیا  ياه  هیاپ  میکحت  بجوم  مدرم  يارب  یهاوخدب  ربکت و  دسح ، زا  هژیو  هب  یقالخا 

هناشن رگید : ترابع  هب  دشاب ، هتشاد  نیقی  دوخ  نتشاد  نامیا  هب  دناوتیم  رفن  کی  روطچ  تسا ، نامیا  نتـشاد  ندوب  ناملـسم  هناشن  هک  اج  نآ  زا 
؟ تسیچ لماک  نامیا 

شسرپ

: رگید ترابع  هب  دشاب ، هتشاد  نیقی  دوخ  نتشاد  نامیا  هب  دناوتیم  رفن  کی  روطچ  تسا ، نامیا  نتشاد  ندوب  ناملـسم  هناشن  هک  اج  نآ  زا 
؟ تسیچ لماک  نامیا  هناشن 

خساپ

روتسد نآ  هب  لمع  ای  داقتعا  ناونع  هب  ص )  ) دمحم ترضح  هچ  نآ  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  داعم و  ادخ و  هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  مالـسا 
ترابع هب  دشاب . ضحم  میلـست  یهلا  رماوا  ربارب  رد  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  داقتعا  رب  هوالع  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نامیا  تسا . هداد 
بتارم ياراد  مه  ناـمیا  دراد ، بتارم  قح  ربارب  رد  میلـست  نوـچ  ( 1 .) تسا قح  ربارب  رد  نطاب  رهاـظ و  رد  میلـست  ناـمیا  تقیقح  رگید :
لکشم شیارب  نآ  هب  لمع  دشابن و  میلست  سمخ  روتسد  ربارب  رد  یلو  دشاب ، میلـست  زامن  روتـسد  ربارب  رد  ناسنا  تسا  نکمم  اریز  تسا ،

دارم دیاش   ) ملع ملح و  افو ، اضر  نیقی ، قدص ، یکین ، هدرک : میسقت  مهس  تفه  رب  ار  نامیا  دنوادخ  : " دومرف ع )  ) قداص ترـضح  دشاب .
ار یقیقح  نانمؤم  میرک  نآرق  ( 2" .) تسا دهعتم  لماک و  نمؤم  دراد ، ار  مهـس  تفه  نیا  مامت  هک  یـسک  دشاب .) یعرـش  فیاظو  هب  ملع 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 161 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیاهلد دوش ، هدرب  ادخ  مان  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  نانمؤم  : " دـنکیم نایب  نینچ  ار  نامیا  ياههناشن  هدرک و  فیـصوت  نینچ 
، دوـشیم هدـناوخ  اـهنآ  رب  وا  تاـیآ  هک  یماـگنه  و  ددرگیم ، ناـسرت  یهلا ) فیاـظو  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  ادـخ و  تـمظع  زا  )

قافنا میاهداد ، اهنآ  هب  هچ  نآ  زا  و  دـنرادیم ، اپ  رب  ار  زامن  اـهنآ  دـنراد . لـکوت  ناـشراگدرورپ  رب  اـهنت  و  ددرگیم ، نوزفا  ناـشنامیا 
یب يزور  شزرمآ و  اهنآ  يارب  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  ياهداعلاقوف )  ) تاجرد نانآ  يارب  دنتـسه . اهنآ  یقیقح  ناـنمؤم  دـننکیم .
نیا نایب  زا  دعب  زین  نونمؤم  هروس  يادتبا  رد  تسا . هدـش  رکذ  یقیقح  نانمؤم  يارب  تفـص  جـنپ  تایآ  نیا  رد  ( 3" . ) تسا بیع  صقن و 

. تسا هدومن  نایب  ار  نانمؤم  تافص  زا  یخرب  زین  ار  رگید  تایآ  رد  تسا . هدرک  نایب  هیآ  هد  ات  ار  نانمؤم  تافص  دنراگتـسر ، نانمؤم  هک 
نآ درادـب و  تسود  دراد ، تسود  ادـخ  ار  هچ  نآ  هک  دـسرب  ياهجرد  هب  ات  دوشیمن  لماک  ياهدـنب  نامیا  : " دومرف ع )  ) یلع نانمؤمریما 

ص ج 22 ، نامه ،  - 2 ص 86 . ج 74 ، ص 412 ، ج 15 ، هنومن ، ریـسفت   - 1 اهتشونیپ : ( 4" .) درادب نمشد  دراد ، نمـشد  ادخ  ار  هچ 
(. نامیا هدام   ) هرامش 1330 ص 197 ، ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم   - 4 ات 4 . هیآ 2  ( 8  ) لافنا  - 3 . 29

؟ دراد دوجو  نآ  هب  نامیا  عوضوم و  کی  تخانش  نایم  یتوافت  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نآ  هب  نامیا  عوضوم و  کی  تخانش  نایم  یتوافت  هچ 

خساپ

ینعی تسا ، نامیا  زا  معا  ملع  هک  دوشیم  مولعم  رت  شیب  تقد  اب  اما  تسا  تخانـش  ملع و  هلوقم  زا  ناـمیا  هک  دـسریم  نهذ  هب  ادـتبا  رد 
دوجو اب  یناسک  هک  دنکیم  هراشا  يدراوم  هب  دیجم  نآرق  دشاب . هتشاد  زین  نآ  هب  نامیا  دراد ، ملع  يزیچ  هب  سک  ره  هک  تسین  روط  نیا 

يور زا  تشاد ، نیقی  نادب  ناشیاه  لد  هک  نآ  اب  مهـسفنأ ؛ اهتنقیتساو  اهب  اودحجو  : " دیامرفیم ناینوعرف  دروم  رد  دنتـشادن . نامیا  ملع ،
دریگ و ياج  لد  رد  دیاب  ینعی  دسرب ، ینورد  رواب  داقتعا و  هلحرم  هب  دیاب  تخانش  رب  هوالع  نامیا  ( 1" .) دندرک راکنا  ار  نآ  ربکت  ملظ و 

هدـش هتـسناد  نامیا  زا  یئزج  زین  لمع  نامیا ، فیراعت  زا  یـضعب  رد  دوشیمن . هتفگ  نآ  هب  نامیا  دـشاب ، هتفاین  هار  لد  بلق و  هلحرم  هب  ات 
زا يرایـسب  دوـش . قـالطا  ناـمیا  نآ  هـب  اـت  دـشاب ، نآ  رب  قـبطنم  زین  لـمع  دـیاب  ینورد ، یبـلق  داـقتعا  تخانـش و  رب  هوـالع  ینعی  تـسا ،

ملع و نیب  زیامت  رما ، نیا  دننکیمن و  كرت  ار  راگیس  لاح  نیع  رد  اما  دنراد  عالطا  تایناخد  لامعتسا  نایز  ررض و  هب  تبسن  اهيراگیس 
. تسین نامیا  مامت  ملع ، تسین و  يواسم  نامیا  اب  ملع  زگره  یلو  تسا ، مزال  تخانـش  نامیا ، هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  دـناسریم . ار  ناـمیا 

هیآ 14. ( 27  ) لمن . 1 اهتشون : یپ 

؟ تسیک یعقاو  نمؤم  تسیچ ؟ رد  ناملسم  اب  نمؤم  قرف 

شسرپ

؟ تسیک یعقاو  نمؤم  تسیچ ؟ رد  ناملسم  اب  نمؤم  قرف 

خساپ

تسا ینطاب  یعقاو و  رما  کی  نامیا  اما  تسا  ناناملسم  هرمز  رد  دنک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  سک  ره  دراد و  يرهاظ  لکش  مالـسا ،
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بارعا : " تسا هدـمآ  نآرق  تایآ  رد  تسا . یناملـسم  زا  رترب  رتالاب و  نامیا  نیاربانب  وا . رهاظ  نابز و  هن  تسا ، یمدآ  بلق  نآ  هاـگیاج  و 
هدـشن دراو  امـش  ياهلد  رد  نامیا  رونه  و  دـیاهدش ) میلـست   ) هدروآ مالـسا  هک  وگب  اـهنآ  هب  ربماـیپ ! يا  میاهدروآ ، ناـمیا  اـم  هک  دـنتفگ 

ياههزیگنا زا  ًامتح  نامیا  یلو  یصخش ، عفانم  يدام و  ياههزیگنا  یتح  دشاب ، هتشاد  یفلتخم  ياههزیگنا  تسا  نکمم  مالـسا  ( 1" .) تسا
(ع) قداص ماما  ( 2" .) تسا لمع  نودـب  رارقا  مالـسا  و  لمع ، تسا و  رارقا  نامیا  : " دـیامرفیم (ع ) رقاـب ماـما  دریگیم . همـشچرس  يونعم 

تسا نآ  نامیا  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  رگید  یتیاور  رد  ( 3" .) تسین نامیا  کیرش  مالسا  یلو  دوشیم ، مالسا  کیرش  نامیا  : " دیامرفیم
راتفگ و مالـسا  یلو  دشاب ، نآ  قّدصم  شنامرف  هب  نداهن  ندرگ  ادخ و  تعاطا  دناشک و  ادخ  يوس  هب  ار  هدـنب  دوش و  رقتـسم  لد  رد  هک 
ار تامّرحم  دـهد و  ماجنا  ار  تابجاو  دـیامن ؛ لـمع  مالـسا  ياهروتـسد  همه  هب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم  ( 4" .) تسا يرهاظ  رادرک 

یناسک نانموم  : " تسا هدمآ  تایآ  یـضعب  رد  دـشاب . شنامیا  اب  قباطم  دـیاب  شلمع  تسا و  لمع  هارمه  یعقاو  نامیا  ینعی  دـیامن  كرت 
راگدرورپ رب  دوشیم و  نوزفا  ناشنامیا  دوش ، هدناوخ  ناشیارب  یهلا  تایآ  نوچ  دوشیم و  ناسرت  ناشاهلد  دوش ، ادـخ  دای  نوچ  هک  دـنا 

(5" .) دنتـسه یعقاو  نانمؤم  نانآ  دـننکیم . قافنا  میاهداد ، ناشیزور  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زاـمن  هک  ناـنآ  دـننکیم . لّـکوت  دوخ 
ار یعقاو  نانمؤم  فاصوا  زین  نونمؤم  هروس  لّوا  تایآ  دـننام  رگید  تایآ  رد  هدرک ، نایب  ار  یعقاو  نانمؤم  فصو  تایآ  نیا  رد  دـنوادخ 
.5 هیآ 14 . ( 49  ) تارجح . 4 ص 41 . نامه ، . 3 ص 42 . نامه ، . 2 ص 39 . ج 3 ، یفاـک ، لوصا  . 1 اهتشون : یپ  تسا . هدومرف  ناـیب 

.4 تایآ 2 -  ( 8  ) لافنا

. دینک نایب  دنرادن ، یقرف  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نامیا  داقتعا و  نایم  قرف  ًالوصا 

شسرپ

. دینک نایب  دنرادن ، یقرف  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نامیا  داقتعا و  نایم  قرف  ًالوصا 

خساپ

نامیا ینعی ، دراد ؛ نامیا  زا  صخا  ییانعم  داقتعا  تسا ، هدـمآ  ندرک » نیقی   » و ندومن » قیدـصت   » ینعم هب  تغل  رد  داـقتعا ، هک  اـجنآ  زا 
فدارتم تروص  هب  نامیا  داقتعا و  یهاـگ  هتبلا ، ینورد . میلـست  نودـب  تسا ، قیدـصت  ًافرـص  داـقتعا  یلو  تسا ، بلق  داـیقنا  اـب  قیدـصت 

(، رواب  ) نامیا تسا . نامیا  زا  رتدودحم  رتگنت و  داقتعا ، ینعم  الا  تسا و  یحماست  تروص  هب  بلطم  نیا  اما  دنوریم ؛ راک  هب  رگیدـکی 
. یبلق عوضخ  عوشخ و  اب  ماوت  تسا  يداقتعا 

رد هدوب و  یبیغ  روما  زا  تّبحم  قشع و  ایآ  دـنکیم ؟ رتناسآ  ار  دـنوادخ  هب  نامیا  ای  تسا  دـنوادخ  هب  نامیا  همدـقم  یبیغ ، روما  هب  نامیا  ایآ 
؟ تسا رثؤم  نامیا  شیازفا 

شسرپ

هدوب و یبیغ  روما  زا  تّبحم  قشع و  ایآ  دنکیم ؟ رتناسآ  ار  دنوادخ  هب  نامیا  ای  تسا  دـنوادخ  هب  نامیا  همدـقم  یبیغ ، روما  هب  نامیا  ایآ 
؟ تسا رثؤم  نامیا  شیازفا  رد 
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هدـش و هدیـشوپ  يانعم  هب  بیغ  مییامن . یـسررب  ار  دـنوادخ  هب  نامیا  رد  نآ  شقن  سپـس  هتـسناد و  ار  یبیغ  روما  يانعم  تسا  مزال  ادـتبا 
تایدام هزوح  زا  رگید  تراـبع  هب  تسا . جراـخ  ناـسنا  ساوح ) زا   ) یـسح یهاـگآ  هریاد  زا  هک  تسا  يروما  نآ ، ياـنعم  تسا و  ناـهنپ 

دییأت و دـننام  رگید  روما  زا  یخرب  هکئالم . زیخاتـسر و  دـنوادخ ، زا : دـنترابع  هک  هدـش  نایب  یبیغ  روما  زا  یـضعب  تایآ  رد  تسا . نوریب 
رد يونعم  یحور و  قیاقح  ناسنا ، یگدـنز  رد  تیونعم  اعد و  ریثأت  یهلا ، ناگتـشرف  فرط  زا  يرای  ییامنهار و  ناـسنا ، هب  یهلا  کـمک 

یفرعم رد  دـیامنیم . یفرعم  ناراکزیهرپ  تیادـه  لماع  ار  نآرق  هرقب ، هروس  نیزاغآ  تایآ  رد  دـنوادخ  دـنا . یبیغ  روما  زا  ناسنا  دوجو 
یگدامآ اوقت و  ناسنا  رد  بیغ ، هب  نامیا  نیاربانب  تسا ؛ بیغ  هب  نامیا  نآ ، ردص  رد  هک  درامشیم  رب  نانآ  يارب  تفص  جنپ  ناراکزیهرپ 

هداـم و كاـخ و  ملاـع  زا  ندـمآ  نوریب  یبـیغ و  روـما  هب  ناـمیا  هک  تسا  حیحـص  خـسن  نیا  سپ  دـنکیم . یهلا  تیادـه  تفاـیرد  يارب 
یهلا و ضیف  تفایرد  يارب  یگدامآ  داجیا  ناسنا  رد  دنکیم ، دودحم  گنت و  يایند  كاخ و  ریـسا  ار  ناسنا  هچنآ  ره  يدام و  ياهتّذل 

نت مسج و  تایدام و  هام و  رد  ار  یگدـنز  هک  سک  نآ  دوشیم . توکلم  ملاع  هب  ندیـسر  يارب  ياهمدـقم  دـنکیم و  ناربمایپ  هب  ناـمیا 
تسد یقیاقح  هب  ًاعبط  دوش ، زاب  تسا ، هدام  ملاع  زا  رتارف  هک  ناهج  زا  يرگید  هرجنپ  يوس  هب  وا  لد  ییانشور  دید و  قفا  دنیبن و  رصحنم 

تقیقح يوک  هب  اجک  نوریب  يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت  دباییمن . تسد  نادب  هدام  كاخ و  ریسا  نآ و  زا  مورحم  صخش  هک  دباییم 
، روما نیا  هب  نامیا  هک  هنوگ  نامه  منت ! دـنب  هتخت  بیکرت  هچارـس  رد  هک  سدـق  ملاـع  ياـضف  رد  منک  فرط  هنوگچ  درک !؟ یناوت  رذـگ 

روما هب  ناسنا  نامیا  شیازفا  بجوم  زین  دنوادخ  هب  نامیا  تسا ، ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  توکلم و  ینعم و  ملاع  هب  ندیسر  يارب  ياهمدقم 
هکتـسا نیا  نآ  يانعم  دناهدش و  هدناوخارف  هرابود  نامیا  هب  نانمؤم  یهلا ، تایآ  رد  دوشیم . ناسنا  یگدـنز  زد  نآ  ریثأت  شقن و  یبیغ و 

هیآ نیا  ( 2 ... " .) هلوسر هَّللاب و  اونِمآ  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  : " دننکن هدنـسب  يرهاظ  داقتعا  هب  دنهد و  شیازفا  ار  نآ  هتفای و  یعقاو  نامیا  دیاب 
قشع ثیدح  اما  تسا . هدش  هدناوخارف  نامیا  هبترم  نیرتالاب  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  تسا و  بتارم  ياراد  نامیا  هک  دنامهفیم  نینچ  مه 
رگا قشع  يربـن ! دـصقم  هب  رگا  هَّللاـب  ذوغن  تسا  كاـنرطخ  بجع  یقیرط  قشع  قیرط  تسا . كاـنرطخ  هتبلا  قیقد و  رایـسب  نآ  قـیرط  و 

ار ناسنا  هدید  مامت  دناسرب و  تسا ، یتسرپ  دوخ  یهاوخ و  دوخ  زا  نتـسر  هک  یلاع  فده  دصقم و  هب  ار  ناسنا  دـشاب و  یقیقح  یعقاو و 
هک دراد  رارق  نامیا  هبترم  نیرتالاب  رد  تهج  کـی  زا  هکلب  تسا ، ادـخ  هب  ناـمیا  يارب  ياهمدـقم  اـهنت  هن  دـیامن ، یعقاو  قوشعم  فوطعم 

هدرک و اـهر  یهاوخدوخ  ماد  زا  ار  ناـسنا  هبترم ، نیلّوا  رد  تّبحم  قشع و  دوشیم . دـنوادخ )  ) یقیقح یعقاو و  قوشعم  بوذـجم  ناـسنا 
دناوتیم لاـح  نیا  رد  دـنکیم . هاـگآ  دوخ  فعـض  هب  ار  ناـسنا  قیرط  نیا  زا  دـنکیم و  زاـین  ساـسحا  ناـسنا  دـنکیم و  يرگید  هجوتم 
یقیاـقح تفاـیرد  يارب  وا  نورد  یگداـمآ  ناـسنا و  حور  فیطلت  بجوم  رگید  قیرط  زا  دراذـگب و  شیاـمن  هب  ار  بیغ  ملاـع  زا  ياهدرپ 

، تسا هدومن  غالبا  اهناسنا  هب  شیوخ  ناربمایپ  قیرط  زا  هک  یهلا  تیاده  ضیف و  تفایرد  هب  نامیا  زین  دوشیم ، دنوادخ  هب  نامیا  یبیغ و 
دناسریم و ناتسبرع  کشخ  مرگ و  نیمزرس  هب  اهلاس  زا  سپ  دوخ  راید  زا  ار  وا  تقیقح  هب  ندیسر  هب  قشع  هک  یـسراف  ناملـس  دننامه 

ییاه قشع  " تیبلا . لهأ  اّنم  ناملس  (ص" ) يدمحم ناملـس  ماجنارـس  ات  دنامیمن  بیـصن  یب  تراسا  رامـش و  یب  ياهجنر  زا  هار  نیا  رد 
دوب یگنن  تبقاع  دَْوبَن ، قشع  دَُوب  یگنز  یپ  زک 

؟ تسا یفاک  مینک ، یم  تعاطا  وا  زا  تسه و  ییادخ  هک  میراد  نیقی  مییوگب  هک  نیمه  ایآ  تسیچ ؟ یعقاو  نامیا 
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ادیپ نامیا  زیچ  نآ  هب  دریذپب ، ار  نآ  دنک و  لوبق  ینعی  دنک ؛ قیدصت  ار  نآ  هک  يروط  هب  دنک ، ادـیپ  یعطق  داقتعا  يزیچ  هب  ناسنا  هاگره 
هک ياهنوگ  هب  دـشاب ، هدرکن  ادـیپ  یلمع  مازتلا  ای  هدـشن و  وا  یبلق  ياهرواب  ءزج  اما  دـشاب ، هتفریذـپ  ار  يزیچ  رگا  نیارباـنب ، تسا . هدرک 

هتفهن لد )  ) سفن نانیمطا  نامیا ، رد  نوچ  درادن ، نامیا  زیچ  نآ  هب  دـشاب ، نامگ  کش و  اب  هارمه  زونه  هکلب  دـنک ، لمع  نادـب  هناقـشاع 
یبلق و دـییأت  دراد : ءزج  هس  نامیا  تقیقح  رد  ( 1 .) درب یم  رـس  هب  نانیمطا  تلاح  رد  لد  تسین ، کش  هرهلد و  فوخ و  ناـمیا  رد  تسا .
ار نامیا  رگا  ( 2" .) ناکرإلاب ٌلمع  ناسللاب و  رارقاو  بلقلاب ) قیدـصتلا   ) بلقلاب قیقحت  هنا  . " تادـقتعم قبط  ندرک  لـمع  ناـبز و  هب  رارقا 

ییانشور یگدنز  مامت  لمع و  داقتعا و  ینیب و  ناهج  رد  ناسنا  هب  شخب و  ینـشور  تسا و  رون  نامیا  . " تسا اج  هب  رایـسب  مینادب  رون " "

لمع تسرد و  داقتعا  زا  هن  تسا و  یتسه  ملاع  لک  زا  یحیحـص  شنیب  هن  نآ  رد  یکیرات  تسا و  تملظ  رفک ، اّما  دـهد ، یم  یهاـگآ  و 
تیاده رون  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  تسا . نانمؤم  تسرپرـس  امنهار و  ّیلو و  دـنوادخ  : " دـیامرف یم  نآرق  ( 3" .) دشاب یم  يربخ  حلاص 

نامیا و نآرق  ( 4" .) دناشک یم  اهتملظ  هب  نطاب ) يافـص   ) ییانـشور زا  ار  نانآ  تسا . توغاط  نارفاک  تسرپرـس  ّیلو و   " اما دـنکیم ،
یحم ( 5 .) تسا هدرک  ریبعت  نازوس  ترارح  هیاس و  تملظ ، رون و  تاوما ، ایحا و  انیبان ،) انیب و   ) یمعأ ریصب و  هب  هب  ار  رفاک  نمؤم و  رفک ،
مأوت یهاگآ  ملع و  عون  کی  تسا ، ینطاب  دید  كرد و  عون  کی  نامیا  ( 6 .) تسا هدرک  ریبعت  یناعشعش " رون   " هب ار  نامیا  یبرع  نیدلا 

، دوش یم  يو  ياهتیلاعف  همـشچرس  دـنک و  یم  ذوفن  ناسنا  ناج  قامعا  رد  هک  رواب  عون  کی  تسا . تکرح  شبنج و  یبلاق و  هدـیقع  اب 
؛ دشیدنایمن رذـگدوز  يدام و  عفانم  هب  زج  دراب ؛ یم  تملظ  وا  دوجو  مامت  زا  يروابان . یهاگآان و  تسا و  لهج  یـشوپ ،) قح   ) رفک اّما 

تازجعم هک  یناسک  هب  ار  رافک  نآرق  ( 7 .) دنک یم  کیرات  لسک و  ار  حور  بلق و  وا  اب  ینیشنمه  تسا ؛ رو  هطوغ  تاوهـش  يال  هب  رد ال 
اودحج  " هدرک ریبعت  دـندرک ، یم  راکنا  یبلطيرترب  ملظ و  يور  زا  ار  اهنآ  یلو  تفریذـپ ، یم  ناشلد  دـندید و  یم  ار  تقیقح  قح و  و 
ّرقتـسا دـق  ّقح  ّهنا  ملعی  وه  دـحاجلا و  دـحجی  نأ  وه  دـیامرف : یم  رفک  هرابرد  (ع ) قداص ماـما  ( 8" .) ًاّولع ًاملظ و  مهـسفنا  اهتنقیتساو  اـهب 

: نامیا بتارم  " دنک . راکنا  تسا ، تباث  وا  دزن  تسا و  قح  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  ار  نآ  ناسنا  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  رفک  ( 9 (؛ هدنع
قح و ربارب  رد  میلـست  تسا . نطاب  رهاـظ و  رد  میلـست  ناـمیا  بتارم  نیرتـالاب  زا  یکی  دنتـسین ، يواـسم  بتارم  همه  دراد ، یبتارم  ناـمیا 

نانآ مه  تسا و  یضار  نانآ  زا  ادخ  مه  هنع ؛ اوضر  مهنع و  هَّللا  یضر   " هدمآ نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نیا  ادخ ، ياضر  هب  ندوب  یضار 
اهتّیا ای  ( "10" .) تسا لماک  نانیمطا  اب  هارمه  تسا و  هارمه  ادخ  ربارب  رد  یگدنب  تیدوبع و  لامک  اب  میلست  عون  نیا  دنا . یـضار  ادخ  زا 

رد درگ ، زاب  تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی ، مارآ  حور  يا  وت  ( 11 (؛ يدابع یف  یلخداف  ۀّیـضرم  ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفّنلا 
اب هارمه  مزاج  داقتعا  ناـمیا  تقیقح  اـیآ  " وش . لـخاد  مناگدـنب  نیب  رد  تسا و  دونـشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاـح 

راگدرورپ و ربارب  رد  میلـست  نودب  هک  تسین  یکـش  تسا ؟ لیخد  نامیا  تقیقح  رد  زین  ناکرا  هب  لمع  نیا  زا  ریغ  ای  تسا  یبلق  قیدـصت 
رد نامیا . تیهام  ءزج  هن  تسا ، نامیا  ققحت  طرـش  ناکرأ ، هب  لمع  نیاربانب ، دوشیمن . ققحم  ناـمیا  یهلا ، ياهروتـسد  هب  ندرک  لـمع 

یتسار هب  و  دنریذپان ، ییادج  ود  نیا  دـهدیم  ناشن  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدش ، عقاو  مه  رانک  حـلاص  لمع  نامیا و  نآرق ، تایآ  زا  يرایـسب 
، دشاب فاص  تبلق  دنیوگ : یم  هک  تسا  فورعم  ماوع  زا  یضعب  نیب  هچ  نآ  نیاربانب  دنرگیدکی . لِّمکم  لمع ، نامیا و  اریز  تسا ، نینچ 
، دنک یم  حلاص  ار  وا  لمع  دـیبات و  دـهاوخ  ناسنا  لامعا  رد  نآ ؛ عاعـش  امتح  دـنک ، ذوفن  ناج  قامعا  رد  نامیا  رگا  اریز  درادـن ، ياهیاپ 

غورفرپ غارچ  تسا  نینچ  دـبات . یم  نوریب  هب  اـههچیرد  اـههرچنپ و  ماـمت  زا  نآ  هعـشا  دزورفارب ؛ یقاـتا  نورد  هک  يرونرپ  غارچ  نوچمه 
هشیر نوچمه  نامیا  ددرگ . یم  راکشآ  وا  ياپ  تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  زا  شعاعـش  دوش و  یم  نشور  ناسنا  بلق  رد  هک  نامیا 

. تسا دیفم  ياههویم  شرورپ  ببـس  ملاس  هشیر  دوجو  تسا و  هشیر  تمالـس  رب  لیلد  نیریـش  هویم  دوجو  نآ . هویم  حـلاص  لمع  تسا و 
ینامیا دنک ، یم  نیمضت  ار  حلاص  لمع  هچ  نآ  دوب . دهاوخن  یگـشیمه  یلو  دنهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  هاگ  نامیا  یب  دارفا  تسا  نکمم 

زا یخرب  نآرق : هاگدید  زا  نانمؤم  ياهیگژیو  ( 12 .) دنک تیلوئسم  ساسحا  نآ  اب  دشاب و  هدناود  هشیر  ناسنا  دوجو  قامعا  رد  هک  تسا 
تسا لّکوت  نامیا و  لماکت  تیلوئسم و  ساسحا  لّوا ، تمـسق  یجراخ : یملع و  هبنج  یخرب  دراد و  ینطاب  يونعم و  یناحور و  هبنج  نآ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 165 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  رکذ  ار  نانمؤم  ياـهیگژیو  لاـفنا  ات 4  تایآ 2  دـشاب . یم  ادـخ  قلخ  اب  دـنویپ  طابترا و  ادـخ و  اب  طاـبترا  رگید  تمـسق  و 
رد تیلوئـسم  ساسحا  رطاخ  هب  اـهنآ  ياـهلد  دوش ، یم  هدرب  ادـخ  ماـن  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم  : " دـیوگ یم  تسخن 

دـنرادن و مارآ  ياهظحل  دـنور و  یم  شیپ  لماکت  ریـسم  رد  هراومه  هک  تسا  نآ  ناشیا  یگژیو  نیمّود  " ددرگ . یم  ناـسرت  شهاگـشیپ 
راگدرورپ رب  اهنت  هک  تسا  نیا  اهنآ  زراب  تفـص  نیموس  دوش . یم  هدوزفا  ناشنامیا  رب  دوش ، هدـناوخ  اهنآ  رب  ادـخ  تاـیآ  هک  یماـگنه 

ساـسحا وترپ  رد  اـهنآ  دـیوگ : یم  نیتسار  ناـنمؤم  یناـحور  تافـص  زا  تمـسق  هس  نیا  رکذ  زا  سپ  دـننک . یم  لّـکوت  هیکت و  شیوخ 
هطبار دنویپ و  دنمکحم : دنویپ  ود  ياراد  لمع  رظن  زا  لکوت ، يرگندنلب  هدنیازف و  نامیا  نینچ  مه  راگدرورپ ، تمظع  كرد  تیلوئسم و 

نآ زا  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  ادخ ) اب  هطبار  رهظم   ) زامن هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ادخ . ناگدنب  اب  دنمورین  هطبار  دنویپ و  ادـخ و  اب  دـنمورین 
مامت هک  تسا  یعیـسو  ریبعت  ... میاهداد " يزور  اهنآ  هب  هچ  نآ  زا  . " دـننک یم  قافنا  ادـخ  ناگدـنب  هار  رد  میاهداد ، يزور  اـهنآ  هب  هچ 

تیعقوـم و زا  ناـشرکف ، شوـه و  زا  ناـش ، شناد  زا  هـکلب  ناـشلاوما  زا  اـهنت  هـن  اـهنآ  دریگ . یم  رب  رد  ار  يوـنعم  يداـم و  ياـههیامرس 
اهنت یقیقح  نانمؤم  دیوگ : یم  هیآ  رخآ  رد  دننکیمن . هقیاضم  ادـخ  ناگدـنب  هار  رد  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  یبهاوم  یمامت  زا  ناشذوفن و 

ص 25. تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  . 1 اهتشون : یپ  تسا . هدرمش  رب  ار  نانمؤم  تافص  زین  نونمؤم  هروس  ییادتبا  تایآ  دنتـسه . اهنآ 

.7 نمحرلا . نم  ۀـمحرلا  . 6 . 23 هیآ 19 -  ( 35  ) رطاف . 5 هیآ 257 . ( 2  ) هرقب . 4 ص 229 . ج 18 ، هنومن ، ریـسفت  . 3 ص 26 . ناـمه ، . 2
هوجو باب  ج 2 ، یفاک ، زا  لـقن  هب  ص 412  ج 15 ، هنومن ، ریـسفت  . 9 هیآ 14 . ( 27  ) لمن . 8 ص 231 . ج 18 ، هنومن ، ریسفت  زا  دافتـسم 

ص 141. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  . 12 . 29 هیآ 27 -  ( 89  ) رجف . 11 هیآ 119 . ( 5  ) هدئام . 10 رفکلا .

؟ تسیچ ینامیا  یب  راثآ 

شسرپ

؟ تسیچ ینامیا  یب  راثآ 

خساپ

رواب ار  ادخ  هک  یـسک  ییارگ : یچوپ   - 1 دوشیم : هراشا  نآ  راـثآ  زا  یخرب  هب  یلو  تسا ، نشور  یناـمیا " یب   " تاـفآ راـثآ و  هچ  رگا 
یلبق هشقن  حرط و  ساسا  رب  ناهج  هک  تسین  دـقتعم  دـنادیم و  فدـه  یب  چوپ و  یتسه  ماظن  اـب  طاـبترا  رد  ار  ناـسنا  یگدـنز  درادـن و 

یگدنز یهاگدید  نینچ  دشاب . هتـشاد  هدش  نییعت  شیپ  زا  يدصقم  فده و  ات  هدرک  نت  هب  یتسه  سابل  رادـفده ، میکح و  حارط  طسوت 
ایند زج  تسا و  ایند  هب  اهنت  وا  هجوت  درادن ، نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  یحور : شمارآ  نادقف   - 2 دزاسیم . تهج  ینعم و  فده و  دقاف  ار 

ترسح و  دراد ، هک  تسا  يزیچ  نداد  تسد  زا  نارگن  هک  تسا  نآ  شنیب  نیا  یعیبط  هجیتن  درادن . يرگید  هتساوخ  فده و  نآ  تاذل  و 
: دـیامرفیم دـناهتفرگ  هلـصاف  وا  داـی  زا  هک  یناـسک  دروم  رد  ادـخ  دـنیبیمن . شمارآ  يور  زگره  ور  نیا  زا  دروخیم ، درادـن  هک  يزیچ 

اهلد وا  هب  طابترا  ادخ و  دای  اب  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  دیامرفیم " : زین  ( 1"  ) دوشیم گنت  وا  یناگدنز  دنادرگ ، ور  نم  دای  زا  هک  یسک  "

یناور یگدرسفا  دسیونیم " : نید  زا  هدش  ادج  ِیبرغ  هعماج  فیصوت  رد  ییاکیرمآ  روهـشم  هدنـسیون  رلفات ، نیولآ  ( 2" .) دریگیم مارآ 
تیفیک يزیمآحاضتفا  زرط  هب  هرمزور  یگدنز  درادن . دوجو  یناور  يراجنهان  یعون  نودب  ياهداوناخ  چـیه  ًابیرقت  تسا ، هدـش  ریگ  همه 

? مه هک  تسا  دقتعم  دراد ، رواب  ار  ادـخ  هک  یـسک  تیلوئـسم : زا  رارف   - 3 ( 3" .) تسا درخ  همه  باـصعا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوـخ 
ادخ ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یسک  اما  دسانـشیم . لوئـسم  یلاعت  قح  ربارب  رد  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دوشیم ، تبث  شلامعا  مان ? رد  وا  ياهراک 

زا زیرگ  داعم ، أدـبم و  راکنا  يرگیداـم و  هب  شیارگ  لـلع  زا  یکی  ًاـساسا  تسا . سوه  يوه و  هدرب  هدـنب و  لـمع  رد  دـنادیمن ، لوئـسم 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 166 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک نانچ  ( 4 .) تسا یهلا  نوناق  هنوگ  ره  نتـسکش  هاـنگ و  يرگدادـیب و  ملظ و  ینارـسوه و  هنوگ  ره  يارب  يدازآ  بسک  اهتیلوئـسم و 
ادخ زا  يرود  ییاهنت : ساسحا   - 4" دشاب . زاب  هانگ  يارب  وا  ولج  دـهاوخیم  ناسنا  ( 5 (؛ هناما رجفیل  ناسنالا  دیری  لب  : " دـیامرفیم نآرق 

ره هک  هتخاس  لیدـبت  یناسنا  طباور  دـقاف  درـس و  حوریب و  تایح  هب  ار  ناشیگدـنز  هدرک و  یفطاـع  نارحب  راـتفرگ  ار  مدرم  ناـنچ  نآ 
یفطاع نارحب  ألخ و  ندرک  رپ  يارب  تسا  یـشالت  اهنآ  اب  ندش  هارمه  مدـمه و  تاناویح و  هب  ندرب  هانپ  تسا . شیوخ  رکف  هب  اهنت  سک 

هب ور  نوعاـط   " هب تسا ) ینید  ياـههزومآ  زا  يرود  یناـمیا و  یب  هجیتـن  هک   ) ار برغ  رد  هدـمآ  دـیدپ  یفطاـع  نارحب  رلفاـت " . " دوجوم
هب هک  هدش ، ریگ  اج  همه  نانچ  زورما  ییاهنت  دسیونیم : یبرغ  عماوج  رد  نارحب  نیا  راثآ  ندرمش  رب  نمض  يو  دنکیم . ریبعت  شرتسگ "
زا رتـهب  رتمهم و  يزیچ  هب  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یمک  دارفا  هزورما  تـسا . هدـمآرد  كرتـشم  هـبرجت  کـی  تروـص  هـب  یندرکن  رواـب  زرط 

ياـهشزرا ینوـگرگد  یناـمیا ، یب  راـثآ  زا  یکی  اـهرایعم : رد  بـالقنا  اـهشزرا و  ینوـگرگد   - 5 ( 6 .) دـننک قلعت  ساسحا  ناـشدوخ 
اه و یتسپ  (7 .) دوشیم یفرعم  ابیز  تشز ، ياهراتفر  راـکفا و  قـالخا و  نید  زا  هدـش  ادـج  هعماـج  رد  تسا . یناـسنا  لـیاضف  یقـالخا و 
، اهيزورهیس اهیتخبدب و  زین  دوشیم . هدرمش  يرکفنشور  ندمت و  راختفا و  هناشن  تسین ، ناسنا  تیصخش  نأش و  رد  هک  اهیـشورفدوخ 

نانچ نآ  هدناشن و  فورعم  ياج  ار  رکنم  رکنم "و   " ياج ار  فورعم "  " هک هدـش  ثعاب  اهرایعم  رد  بالقنا  ددرگیم . یقلت  یتخبـشوخ 
 - 6 ( 8 .) تسا هدـش  دـُم  یئاکیرمآ  هعماج  رد  تیاـنج  تیربرب و  دـسیونیم . ییاـکیرمآ  فورعم  هدنـسیون  هک  دریگ  رارق  لابقتـسا  دروم 

ناریح و  " یگدـنز قـیرط  رد  دـنرادن ... ترخآ  هـب  ناـمیا  هـک  یناـسک  : " دـیامرفیم هـنیمز  نـیا  رد  مـیرک  نآرق  ینادرگرــس : تریح و 
ياهیگدرسفا ندش  رت  هدرتسگ  دهاش  تعنص  نونف و  مولع و  زیگنا  تفگش  ياهتفرشیپ  دوجو  اب  زورما  ارچ  ( 9.") دنوشیم " نادرگرس 

زین ناـنآ  ینادرگرـس  تریح و  دوشیم ، هدوزفا  رـشب  ِیملع  ياهتفرـشیپ  شناد و  هب  هچ  ره  ارچ  میتسه ؟ اـهسرتسا  بارطـضا و  یحور ،
هک اج  نآ  زا  یقالخا : لوصا  هب  يدـنبياپ  مدـع   - 7 تسا ؟ هدـش  ریگارف  شرتـسگ و  هب  ور  يـالب  منکن ، هچ  منک ، هچ  دریگیم و  ینوزف 
رد وا  يدام  عفانم  اب  اج  ره  دنادیمن و  یقالخا  نیزاوم  تیاعر  هب  دهعتم  ار  دوخ  درادـن ، نامیا  هک  یـسک  تسا ، قالخا  هناوتـشپ  بهذـم 
هب ندیـسر  يارب  اهراتفر  نیرتتشز  زا  دـنکیم " هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه   " راعـش اب  وا  دراذـگیم . راـنک  ار  اـهنآ  یتحار  هب  دوب ، محازت 

نیا رد  تسا . اهتیعقاو  زا  یتمـسق  هدش  رکذ  ینامیایب  ياهدـمایپ  ناونع  هب  هچ  نآ   - 1 رکذت : دریگیم . هرهب  دوخ  یناسنا  ریغ  فادـها 
اهيرامیب عاونا  روهظ  یبلط و  تیفاع  اهناسنا و  نایم  دامتعا  مدـع  ینیبدـب و  نظ و  ءوس  شیادـیپ  ریظن  اهنآ  همه  نایب  رکذ و  لاـجم  اـج 

راثآ و ای  نآ  دوجو  مدـع  راثآ  تسا  مزال  دـیبایرد ، ار  يزیچ  يدوجو  راـثآ  اـی  یتقیقح  دـیتساوخ  هاـگره   - 2 تسین . یحور  یمـسج و 
رارق هعلاطم  دروم  ار  رـشب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  نامیا  جیاتن  راثآ و  تخانـش  دیـسانشب . زین  ار  نآ  لباقم  هطقن  يدوجو  ياهدمایپ 

لضفلاوبا هتشون  ثیدح  نآرق و  رد  نموم  يامیس  ینابیـش و  ياقآ  هتـشون  يرادفده  تایح و  باتک  دیدرگ . لیان  تقیقح  هب  ات  دیهدیم .
ص ج 25 ، هنومن ، ریسفت   - 4 ص 288 . موس ، جوم   - 3 هیآ 28 . (، 13  ) دعر  - 2 . 124 هیآ (، 20  ) هط  - 1 تشون : یپ  تسا . دیفم  یتشهب 
ص موس ، جوم  - 8 هیآ 24 . (، 27  ) لمن مهلامعا /  ناطیـشلا  مس  نّیز   - 7 . 507 ص 9 -  موس ، جوم   - 6 هیآ 5 . (، 75  ) تمایق  - 5 . 279

هیآ 4. لمن ،  - 9 . 504

؟  دیهد حرش  ار  لهج  ملع و  اب  اهنآ  هطبار  رفک و  نامیا و  تقیقح 

شسرپ

؟  دیهد حرش  ار  لهج  ملع و  اب  اهنآ  هطبار  رفک و  نامیا و  تقیقح 

خساپ
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زا کی  ره  ـعـف  ـض تد و  ـ ـش اب  دوش و  یم  لصاح  نآ ,  هب  شیارگ  موهفم و  کی  نتـسناد  رثا  رد  هک  یناور  یبلق و  تسا  یتلاح  ناـمیا 
هب نامیا  دناوت  یمن  دشابن ,  هاگآ  ین -  ترو ظـ ره چـنـد بـه صـ يزیچ -  دوجو  زا  ناسنا  رگا  دریذپ و  یم  صقن  لامک و  لماع ,  ود  نیا 

دـشاب و شهاوخلد  فالخ  نآ ,  مزاول  ای  یهاگآ  دروم  رما  تسا  نکمم  اریز  دـنک  یمن  تیافک  عالطا  یهاگآ و  اـهنت  یلو  دـنکادیپ  نآ 
اهنآ دـض  هب  ندرک  لمع  رب  میمـصت  یتح  دریگن و  نآ  مزاول  هب  ندرک  لمع  رب  میمـصت  ور  نیا  زا  دـشا و  ـتـه بـ ـشاد نآ  ـد  ـض هب  شیارگ 

رد دـندرک  راـکنا  یئوج  يرترب  متـس و  يورزا  ار  یه  ـ لا تا  ـ یآ  ( 14 نـمـل /  اولع ( .  املظ و  مهـسفنا  اـهتنقیتسا  اـهب و  اودـحج  و  دریگب . 
تاومـسلا و بر  الا  ءالوه  لزنا  ام  تملع  دقل   : دومرف نوعرف  هب  باطخ  ع )   ) یـسوم ترـض  حـ دندوب .  هدرک  ادیپ  نیقی  اهنآ  هب  هک  یلاح 

تایآ هب  نوعر  پـس فـ تسا .  هدرکن  لزان  ناهج  راـگدرورپ  زج  ار  تازجعم  تاـیآ و  نیا  هک  یناد  یم  اـقیقحت   ( 102 ءارسا /  ضرالا ( 
يدوبعم امش  يارب  نم   ( 38 صـص /  قـ يریغ ( .  هلا  نم  مکل  تملع  ام  تفگ :  یم  مدرم  هب  دوب و  هدرواین  ناـمیا  نکلو  هتـشاد  ملع  یهلا 

هب مدروآ  نامیا  لیئارـساونب .  هب  تنمآ  يذـلا  الا  هلا  هنا ال  تنمآ  تفگ :  دـش  قرغ  هب  فرـشم  هک  یماگنه  اـهنت  و  مناد ؟  یمن  مدوخ  زج 
ناوتب رگا  دش ,  دهاوخن  هتفریذپ  يرارطـضا ,  نامیا  نینچ  و  تسین .  دنراد ,  نامیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  یـسک  نامه  زج  ییادـخ  هکنیا 

ـل مـی ـصا مه حـ رایتخا  نودـب  هک  یهاگآ  ملع و  فالخ  رب  تسا ,  يرایتخا  یبلق و  شیارگ  هب  نا  ـمـ یا ماو  پـس قـ دـیمان .  ناـمیا  ار  نآ 
لمع هلوقم  زا  مه  ار  ناـمیا  لـمع ,  موهفم  رد  هعـسوت  اـب  ینعی   , تسناد يراـیتخا  یبلق  لـمع  کـی  ار  ناـمیا  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دو و  شـ
دشاب طی  کش و جـهـل بـسـ رثارد  هاوخ  نامیا -  نتشادن  دور و  یم  راکب  نامیا  هکلم  مدع  ناونع  هب  یها  هژاوا کـفـر گـ ـ ما دروآ .  رامشب 
مـسق هب  یهاگ  دوش و  یم  هدـیمان  رفک  زیمآدان -  يدـمع و عـ راکنا  تروص  هب  فلاخم و  شیارگ  رثا  رد  هاوخ  بکرم و  لـهج  رثا  رب  اـی 

 . دور یم  رامش  هب  نامیا  دض  تسا و  يدوجو  رما  هک  دبای  یم  صاصتخا  دانعو  دوحج  ینعی  ریخا 

؟  دراد یمالک  رفک  نامیا و  اب  یتبسن  هچ  یهقف  رفک  مالسا و 

شسرپ

؟  دراد یمالک  رفک  نامیا و  اب  یتبسن  هچ  یهقف  رفک  مالسا و 

خساپ

 , تساهنآ مدـع  ای  ثرا  حاکن و  زاوجو  هحیبذ  تیلح  تراهط و  لـیبق  زا  یماـکحا  عوضوم  دوش و  یم  حرطم  هقف  رد  هک  يرفک  مالـسا و 
ماکحا دـیوگب و  ار  نیتداهـش  یـسک  تسا  نکم  ار مـ ـ یز درادـن .  مالک  ملع  نید و  لوصا  رد  ثحب  عوضوم  رفک  ناـمیا و  اـب  يا  همزـالم 

رفاک مالک ,  ملع  هاگدید  زا  ودشاب  هتـشادن  توبن  دیحوت و  مزاول  نومـضم و  هب  ینامیا  ابلق  هک  یلاح  رد  دوش  تباث  وا  يارب  مالـسا  یهقف 
 . دوش دادملق 

؟  تسا بیغ  هب  نانآ  یبایتسد  يانعم  هب  ایآ  دنراد  بیغ  هب  نامیا  نانموم  دیوگ :  یم  نآرق  هکنیا 

شسرپ

؟  تسا بیغ  هب  نانآ  یبایتسد  يانعم  هب  ایآ  دنراد  بیغ  هب  نامیا  نانموم  دیوگ :  یم  نآرق  هکنیا 

خساپ
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ـل بـه صا رد  ار غـیـب  ـ یز ءاروام حـس  بیغ ,  ناهج  و  تسا ,  تاسوسحم  ملاع  دوهش  ملاع  دنرگیدکی ,  لباقم  هطقن  ود  دوهش  غـیـب و 
 , دوش یم  هتفگ  بیغ  نآ  هب  تسا  هدیشوپ  ام  سح  زا  تا  ـ سو ءاروام مـحـسـ ملاع  نوچ  تسا و  ناهنپ  هدیـشوپ و  هک  تسا  يزیچ  مـعـنـی 

ادخ نارکنم  ربارب  رد  ار  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  دزاس و  یم  ادـج  اهنآ  ریغ  زا  ار  نانموم  هک  تسا  يا  هطقن  نیتسخن  تسرد  بیغ  هب  نامیا 
تیاهن یب  یکاردا  تمظع و  و  اهتنا ,  یب  یتردق  ملع و  ملاع ,  نیا  هدنزاس  دنراد  هدیقع  بیغ  هب  نانموم  دهد .  یم  رارق  تمایق  یحو و  و 

 . تسا يدبا  یلزا و  وا   , دراد

؟ سکعلاب دشاب و  يدام  ًالمع  یهلا و  ًاداقتعا  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

شسرپ

؟ سکعلاب دشاب و  يدام  ًالمع  یهلا و  ًاداقتعا  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

خساپ

کی اریز  درک ، باسح  ناوتب  نآ  يور  دبای و  ماود  هک  تسین  يزیچ  اما  دوشیم ، عقاو  دایز  تسا و  ریذپ  ناکما  يرآ  هک  تسا  نیا  خساپ 
هک اجنآ  هرخالاب  و  تفای . دـهاوخن  ماود  تسا  تابّبـسم  بابـسا و  ماظن  یعیبط  شور  تعیبط و  فالخرب  هچنآ  تسا و  یعیبط  ریغ  تلاـح 

بلقنم ار  لمع  زرط  دـنکیم و  ریثأت  هدـیا  داقتعا و  ای  دـنکیم و  بلقنم  ارنآ  دـتفایم و  رثؤم  داقتعا  رد  لمع  شور و  اـی  تسا ، كاـکفنا 
یگدنز رمع  کی  دناوتب  یـسک  هک  درکرواب  ناوتیمن  ار  نیا  داقتعا . يادف  لمع ، ای  دوشیم و  لمع  يادـف  داقتعا  ای  هرخالاب  و  دزاسیم .

دهاوخ وس  نآ  هب  ای  وس و  نیا  هب  ای  دـش ، دـهاوخ  بلاغ  فرط  ود  زا  یکی  تبقاع  يداـم ؛ ًـالمع  یلو  دـشاب  یهلا  ًاـنامیا  ًارکف و  هک  دـنک 
هکنیا ای  دوشیم و  یهلاو  ددرگیم  رب  ای  دوز  ای  رید  هاوخاـنهاوخ ، تسا ، يداـم  ناـمیا  رکف و  رظن  زا  هک  مه  یـسک  نآ  هکنیا  اـمک  تفر .

دنرگیدکی و لولعم  تلع و  یقالخا ) تیدام  يداقتعا و  تیّدام   ) تیّدام وحن  ود  نیا  ددرگیم . یقالخا  تیّدام  هب  لیدبت  وا  یقالخا  هّزنت 
اجنیا هب  شرکف  ناسنا  یتقو  نآ . لولعم  مهو  دـنوشیم  عقاو  يرگید  تلع  مه  مادـک ، ره  ینعی  دنتـسه ؛ لباقتم  ياـهلولعم  تلع و  عون  زا 

تسا و یفداصت  مه  یناـسنا  دارفا  تقلخ  درادـن و  دوجو  نآ  رد  كاردا  لـقع و  شوه و  تسا و  فدـه  نودـب  ناـهج  هک  تشگ  یهتنم 
. درمش تمینغ  دیاب  ار  مد  سپ   » دتفایم رکف  هب  ًاعبط  دوشیم ، هتـسب  یلکب  گرم  زا  سپ  زین  اهناسنا  ةدنورپ  ثبع و  ساسا  رب  تسا  یتقلخ 

تیّدام هب  ًاعبط  شنیرفآ  تاـیح و  یتسه و  يرامـش  هدوهیب  رکفت ، زرط  ندرک .»؟ فلت  هدوهیب  ار  رمع  ندوب و  دـب  بوخ و  رکف  رد  یکاـت 
، دوخ زا  اههشیدـنا  نیا  نابحاص  ًابلاغ  تساسرف . تقاط  روآ و  جـنر  هداـعلاقوف  رّکفت  زرط  نیا  هک  ًاـصوصخم  ددرگیم ؛ یهتنم  يداـقتعا 
هدنزگ و ياههشیدنا  نآ  هک  دنتـسه  ياهلیـسو  لابند  هبو  دننکیم  رارف  دزگیم ، ار  اهنآ  برقع  رام و  دننام  هک  دوخ  ياههشیدـنا  زا  ینعی 
هب هک  تسا  نیا  لقادح  دنربیم ؛ هانپ  تارکـسم  تارّدـخم و  هب  دـنوریم ؛ روآ  یـشومارف  روما  یپ  رد  دزاس . رود  اهنآ  زا  ار  هدـننک  درخ 

یقـالخا تیّداـم  رد  قرغ  ًاجیردـت  دـنروآیم و  ور  دوخ  ياههشیدـنا  دوـخ و  ندرک  شوـمارف  يارب  ترـشع  شیع و  لـفاحم  سلاـجم و 
فافع و رب  ینتبم  قالخا  ساسا  ًاقطنم  هک  تسین  نیا  اهنت  ددرگیم  یقالخا  تیدام  هب  رجنم  يداقتعا  تیدام  هکنیا  تلع  سپ  دندرگیم .

راکفا يونعم  ّدس  نتفر  نایم  زا  اب  هک  تسین  نیا  اهنت  دـنامیمن ؛ یقاب  يّدام  ياهتذـل  زا  یـشوپ  مشچ  يارب  یلیلد  ددرگیم و  لزلزتم  اوقت 
ناهج و ةرابرد  یتسیلاـیرتام  ياههشیدـنا  هکنیا  نآ  تسا و  راـک  رد  مه  يرگید  ّتلع  هکلب  دـنکیم ؛ ار  دوخ  راـک  تاوهـش  ۀـبذاج  یهلا ،

روـما هب  ندرب  هاـنپ  اههشیدـنا و  نیا  زا  رارف  هب  لـیم  تلاـح  یمدآ  رد  دراذـگیم و  راـشف  جـنر و  رد  تخـس  ار  یمدآ  تـقلخ ،  تاـیح و 
زا رتمک  كانمهـس  ياههشیدنا  نیا  ۀـعفاد  ریثأت  دروآیم . دوجو  هب  تارکـسم ، تاردـخم و  ای  اهترـشع و  شیع و  زا  معا  روآ ، یـشومارف 

یقـالخا تیّداـم  هب  رجنم  يداـقتعا  تیّداـم  هک  روطناـمه  ینعی  تسا . نکمم  زین  تلاـح  نیا  سکع  تـسین . تاـیّدام  تّذـل  ۀـبذاج  ریثأـت 
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قالخا يور  رب  هشیدنا  رکف و  هک  روط  نامه  ینعی  دوشیم ؛ يداقتعا  تیّدام  هب  رجنم  رما  تیاهن  رد  زین  یقالخا  یلمع و  تیّدام  دوشیم ،
. دراذگیم رثا  هشیدنا  داقتعا و  رکف و  يور  زین  لمع  قالخا و  دراذگیم ، رثا  لمع  و 

؟ دنیرفآیم طاسبنا  تجهب و  هنوگچ  یبهذم  نامیا 

شسرپ

؟ دنیرفآیم طاسبنا  تجهب و  هنوگچ  یبهذم  نامیا 

خساپ

ریخ ار  فده  رادفده و  ار  شینرفآ  هک  وحن  نیا  هب  دهد ، یم  صاخ  لکش  ناهج  هب  تبسن  ار  ناسنا  یّقلت  هک  تهج  نآ  زا  یبهذم  نامیا 
تلاح دزاس .  یم  هنانیب  شوخ  نآ  رب  مکاح  نیناوق  یتسه و  یّلک  ماظن  هب  تبسن  ار  ناسنا  دید  اعبط ً  دنک ، یم  یفّرعم  تداعـس  لماکتو و 
روشک نآ  تاماظن  تالیکـشت و  نیناوق و  هک  دنک  یم  یگدنز  يروشک  رد  هک  تسا  يدرف  تلاح  دـننام  یتسه ،  روشک  رد  نامیا  اب  درف 

ۀمه شدوخ و  يارب  ار  یلاعت  یّقرت و  ۀنیمز  ًارهق  ودراد  نامیا  زین  روشک  یلصا  ناگدننادرگ  تین  نسح  هب   ، دناد یم  هنالداع  حیحـص و  ار 
وا و دوخ  یگبرجت  یب  یلبنت و  دوشب  وا  یگدنام  بقع  بجوم  تسا  نکمم  هک  يزیچ  اهنت  هک  تسا  دقتعم  دـنیب و  یم  مهارف  رگید  دارفا 

تّیلوؤسم هفیظو و  وا  لاـثما  وا و  هک  تساـجنآ  زا  دراد  دوـجو  یـصقن  ره  و  دـنلوؤسم .  فـّلکم و  وا  دـننام  هک  تسوا  دـننام  ییاـهناسنا 
. دناهدادن ماجنا  ار  شیوخ 

؟ دهدیم شهاک  ار  اهیتحاران  هنوگچ  یبهذم  نامیا 

شسرپ

؟ دهدیم شهاک  ار  اهیتحاران  هنوگچ  یبهذم  نامیا 

خساپ

باسح ناهج  رد  يزیچ  ره  دناد  یم  نامیا  اب  ناسنا  دـنادرگیم . نیریـش  ار  اهیخلت  دـنیرفآیم و  تمواقم  يورین  ناسنا  رد  یبهذـم  نامیا 
فرط زا  رگید  يوحن  هب  دشاب ، ناربج  لباق  ریغ  نیا  دوخ  ًاضرف  دـشاب ، بولطم  وحن  هب  اهیخلت  ربارب  رد  شلمعلا  سکع  رگا  دراد و  ینیعم 

تدابع و اب  ار  شیوخ  تغارف  هراومه  نامیا  اب  درف  کی  هوالعب  تسین و  راک  نایاپ  هکنیا  مکح  هب  يریپ  دوش . یم  ناربج  لاـعتم  دـنوادخ 
ةرود زا  تسرپ  ادخ  مدرم  يارب  يریپ  ةرود  رد  یگدـنز  تّذـل  هک  يروط  هب  دوش  یم  ینتـشاد  تسود  و  دـنک ،  یم  رپ  ادـخ  رکذ  اب  سنا 
نینچ رظن  زا  دوش .  یم  ضوع  دـیامن ،  یم  نامیا  یب  درف  مشچ  رد  هچنآ  اـب  ناـمیا  اـب  درف  مشچ  رد  گرم  ۀـفایق  ددرگ . یم  رتشیب  یناوج 

رتگرزب یناهج  هب  رتکچوک  یناهج  زا  و  رادـیاپ ، یقاب و  ییایند  هب  ارذـگ  یناف و  ییایند  زا  لاقتنا  ؛  تسین انف  یتسین و  گرم ،  رگید  يدرف 
زا ار  شیوخ  ياـهینارگن  يدرف  نینچ  ور  نیا  زا  لوصحم .  هجیتـن و  ناـهج  هب  تسا  تشک  لـمع و  ناـهج  زا  ندـش  لـقتنم  گرم  تسا ؛ 

مّلسم و ناسانش ،  ناور  رظن  زا  دزاس .  یم  فرطرب  دوش  یم  هدیمان  حلاص »  لمع   » نید نابز  رد  هک  کین  ياهراک  رد  شـشوک  اب  گرم ،
یم هدـید  یبهذـم  ریغ  دارفا  نایم  رد  تسا ،  یگدـنز  ياهیخلت  یحور و  ياهیتحاران  زا  یـشان  هک  یناور  ياهیرامیب  رثکا  هک  تسا  یعطق 

. دوش
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مولع زا  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  دوخ  جنر  شـشوک و  هجیتن  دـنک  شالت  سک  ره  تیلع ، ریگ  ارف  نوناق  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد  نخـس  نیا  ایآ 
؟ درادن لعاف  رفکو  نامیا  هب  یطبر  درب و  یم  هرهب  تعیبط  زا  دوب  دنم  هرهب  یبرجت 

شسرپ

سک ره  دید و  دهاوخ  ار  دوخ  جنر  ششوک و  هجیتن  دنک  شالت  سک  ره  تیلع ، ریگ  ارف  نوناق  ساسا  رب  هک  تسا  تسرد  نخس  نیا  ایآ 
؟ درادن لعاف  رفکو  نامیا  هب  یطبر  درب و  یم  هرهب  تعیبط  زا  دوب  دنم  هرهب  یبرجت  مولع  زا 

خساپ

ره اریز  دـهد ؛ یم  دـنویپ  تعیبط  ياروام  هب  ار  تعیبط  ناهج  دراد ، دربراـک  روبزم  درومرد  هک  ناـنچ  مه  تیّلع  نوناـق  تسا ، نیا  خـساپ 
دشاب هتشاد  هیکت  يزیچ  رب  دیاب  ریزگ  ان  دوخ و  دننام  هب  هن  دشاب و  یکتم  دوخ  هب  دناوت  یم  هن  تسین  شتاذ  نیع  نآ  یتسه  هک  يدوجوم 

تاذ نیع  وا  یتسه  هک  اـه  یتسه  همـشچرس  یلک و  أدـبم  هک  ییادـخ  هب  اراـم  تسا  ههبـش  رتسب  هک  تیّلع  ماـظن  تسا . ضحم  یتسه  هک 
هشیدنا و یـسک  رگا  تسا . رارقرب  ینیع  يا  هطبار  دـنوادخ  نیب  وا و  لمع  نکمم و  دوجوم  نیب  دـیوگ ، یم  دـنک و  یم  ییامنهار  تسوا 
اب تسد  هب  ملاع  يایـشا  همه  قیاـقح  توکلم و  نینچمه  تعیبط و  ناـهج  تسوا . ضیف  رهم و  زا  اـه  نآ  همه  دـشاب  هتـشاد  کـین  رادرک 
مُه انیقْـسََأل  ۀقیرَّطلا  یلَع  اوماقَتْـسا  َول  ْنَأَو  : » دنیـشن یمن  رمث  هب  ناهایگ  ناتخرد و  ناراب ، نودب  تسا  یهیدب  تسوا . تردـقرپ  تیافک و 

ناهایگ ناتخرد و  اهداب  هلیـسو  هب  میناشون . ناشیدب  ییاراوگ  بآ  ًاعطق  دنزرو  يرادـیاپ  تسرد ، هار  رد  مدرم  رگا  و   ] 16/ نج َاقدَغ » ًءاَم 
َیلِإ ءآملا  ُقوسَن  ّانَأ  اورَی  َملَوَأ  [ » دزاسیم باداش  ار  کشخ  ياه  نیمزرـس  دـنک و  یم  تیادـه  ار  اهربا  داب  هلیـسو  هب  دـنک و  یم  حـیقلت  ار 

يالبال زا  هرطق  تروص  هب  ناراب  ادـخ  نامرف  هب  مینار ]. یم  ریاب  نیمز  يوس  هب  ار  ناراب  ام  هک  دنتـسیرگنن  اـیآ   ] 27/ هدجس زَرَجلا » ضرَألا 
ياه هناد  سپ   ] 43/ رون هلالَخ » نِم  ُجُرخَی  ُقْدَْولا  يرَتَف  [ » دورن نیب  زا  عرازم  عتارم و  ات  راـشبآ ، رحن و  تروص  هب  هن  دوش ، یم  لزاـن  اـهربا 

تـسد رد  زیچ  ره  توکلم  کلم و  هک  دنک  یم  هرادا  یـسک  ار  ناهج  ماظن  نیاربانب ، دـیآ ]. یم  نوریب  نآ  لالخ  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراب 
، اعد نیب  ینتـسسگان  يدـنویپ  سپ  تسا . خـساپ  طانم  نامه  تقیقح  رد  دوب ، لاکـشا  ههبـش و  كالم  هچنآ  هیاـپ ، نیا  رب  تسوا . تردـق 

جراخ یلولعم  یّلع و  نوناق  هدودـحم  زا  کی  چـیه  تسا و  یعیبط  ياروام  یعیبط و  بابـسا  لـماوع و  نیب  هزجعم و  محر ، هلـص  هقدـص ،
تلفع و رثا  رب  رـشب  یهاگ  . ) دـنک یم  هرادا  ار  روما  نیا  همه  بابـسألا  ببـسم  و  ّلـک ، ّتلع  ناونع  هب  هک  تسا  یلاـعت  قح  اـهنت  تسین و 

نیا اب  یمدآ  رگا  درادن .) هجوت  تاریخ  همه  همـشچرس  ّلک و  أدبم  یلـصا و  تلع  هب  دـنیب و  یم  ار  طّسوتم  ياه  تلع  يرطف ، ریغ  لماوع 
دهاوخ دزاس  یم  ردنکـس  دـس ّ  ناونع  هب  ار  يزلف  راوید  ّ و  دـس نیرت  مکحتـسم  نیرتگرزب و  ـالثم ً  هک  یماـگنه  درگنب  تعیبط  هب  شرگن 

همه هب  گرزب  تسا  یشزومآ  ، ینتورف عضاوت و  نیا  تسا . نم  راگدرورپ  تمحر  فطل و  زا  نیا   98/ فهک ّیبَر » ْنِم  ۀَمحَر  اذه  : » تفگ
طقف یملع  يرظن  گنت  رثا  رب  دنـشاب و  مورحم  شنیب  نیا  تلیـضف  زا  رگا  تعیبط و  ناـهج  نارگـشه  وژپ  یبرجت و  ياـه  شناد  ناـبحاص 

78/ فهک « يدنِع ٍملِع  یلَع  ُهتیتُوأ  امَّنِإ  : » دنیوگ یم  نوراق  نانوچ  دنرگنب  ار  بیرق  ّتلع  رشابم و  ببس 

؟ تسا یفاک  يراگتسر  يارب  رادقم  نیمه  ایآ  تسا ، یبلق  داقتعا  نامه  نامیا »  » تقیقح هک  نآ  هب  تیانع  اب 

شسرپ

؟ تسا یفاک  يراگتسر  يارب  رادقم  نیمه  ایآ  تسا ، یبلق  داقتعا  نامه  نامیا »  » تقیقح هک  نآ  هب  تیانع  اب 
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خساپ

هکلب تسا ، یفاک  ناسنا  يراگتـسر  يارب  ناـمیا  زا  رادـقم  نیا  هک  تشادـنپ  دـیابن  یلو  تسا ، یبلق  داـقتعا  ناـمه  ناـمیا  تقیقح  هچرگ 
هک تسا  هدش  هتخانـش  یـسک  یعقاو  نمؤم  تایاور ، تایآ و  زا  يرایـسب  رد  اذل  دـشاب . مزتلم  زین  نآ  یلمع  مزاول  راثآ و  هب  دـیاب  صخش 

اهنت نایم  نآ  زا  هدرمـش و  راکنایز  ار  اهناسنا  ۀمه  رـصع  ةروس  رد  نآرق  هکنانچ  دـشاب . یهلا  ضیارف  ةدـنهد  ماجنا  نامیا و  راثآ  هب  مزتلم 
دنروایب و نامیا  هک  یناسک  رگم  «: ] ِْربَّصلِاب اوَصاَوت  َو  ِّقَحلِاب  اوَصاَوت  َو  ِتاِحلاّصلا  ولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ّالإ  : » تساهدرک انثتـسا  ار  ریز  هورگ 
هک دنکیم  لقن  ع )  ) یلع ترـضح  زا  (ع ) رقاب ماما  دننک .] شرافـس  نآ  هار  رد  يرادیاپ  قح و  هب  ار  رگیدمه  دـنهد و  ماجنا  حـلاص  لمع 

سپ « ] هللا َضئارف  نیَأَف  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ نمؤم  دـهد ، یهاوگ  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  سکره  ایآ  تفگ : وا  هب  يدرم 
هب نامیا ، رگا  : ] مارح لالح و ال  الو  هالـص  الو  موص  هیف  لزنی  َمل  ًامالک  نامیالا  ناکول  دومرف : نانمؤمریما  زین  تفر ]!؟ اـجک  یهلا  ضئارف 

هجیتن قوف  راـتفگ  زا  ( 2 ثیدح یفاـک 2/33 ، .[ ) تشگیمن عیرـشت  یمارح  لـالح و  و  زاـمن ، هزور و  رگید  دوب ، نیتداهـش  نتفگ  فرص 
مک تسد  ای  راهظا  ۀمیمض  هب  یبلق  داقتعا  دراد . هژیو  يرثا  دوخ  يارب  زین  ياهبترم  ره  هدوب و  فلتخم  بتارم  ياراد  نامیا  هک ، میریگیم 
هک نامیا ، رگید  ۀـبترم  هکیلاح  رد  ددرگیم ، بترتم  نآ  رب  يویند  ینید و  راثآ  هتـشر  کی  هک  تسا  ناـمیا  ۀـبترم  نیرتمک  راـکنا ، مدـع 
زا یخرب  رد  هک  تسا  نیا  رکذ  روخ  رد  ۀتکن  دـشابیم . نآ  یلمع  راثآ  هب  مازتلا  ورگ  رد  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يراگتـسر  ۀـیام 

لقن (ص ) ادخ لوسر  زا  نانآ  دوخ و  ناردپ  زا  (ع ) متـشه ماما  تسا . هدمآ  رامـش  هب  نامیا  ناکرا  وزج  زین  ینید  ضیارف  هب  لمع  تایاور 
تفرعم نامیا  (: ] 1/226 اضرلا : رابخأ  نویع  « ) ناکرَألاب ٌلمع  ناسللاب و  ٌرارقا  ْبلَقلاب و  ٌهفرعم  ُناـمیإلا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـننکیم 

، زامن نتـشاد  اپ  رب  نوچمه  يروما  نیتداهـش ، رانک  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا .] حراوج  اضعا و  ۀلیـسو  هب  لمع  و  یناـبز ، رارقا  یبلق ،
هلإال نأ  هداهش  (: » نامیإلا باتک   1/16 يراخب : حیحـص   ) تساهدش دیق  زین  ناضمر  هام  ةزور  جح و  ۀضیرف  نداد  ماجنا  تاکز ، تخادرپ 

ۀلیسو هب  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ای  تایاور ، هنوگ  نیا  ناضمر » موص  جحلا و  هاکزلا و  ءاتیإ  هالصلا و  هماقإ  هللا و  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ 
لامعا هک  تسا  شخبتاـجن  یتروص  رد  نیتداهـش  رکذ  هکنیا  اـی  و  تخانـش ، زاـب  ناملـسم  ریغ  زا  ار  ناملـسم  دارفا  ناوتیم  لاـمعا  نیا 

چیه دـیابن  هدـشدای  لصا  ود  هب  هجوت  اب  تساهنآ . نیرتمهم  زا  هزور  و  جـح ، تاـکز ، زاـمن ، هک  یلاـمعا  دوش ؛ همیمـض  نآ  هب  زین  یعرش 
هک تسا  نیا  رفک  كالم  هچ  دنک . ریفکت  دنفلاخم ، رگیدکی  اب  ینید  عورف  زا  یخرب  رد  هکنیا  ناونع  هب  ار  رگید  ۀقرف  نیملسم ، زا  ياهقرف 
رد همزـالم  نیا  و  تسا ، زیچ  هس  زا  یکی  راـکنا  اـب  مزـالم  نآ  راـکنا  هـک  دـشاب  يزیچ  رکنم  اـی  هناـگ  هـس  لوـصا  زا  یکی  رکنم  صخش ،
هب فارتعا  نآ و  راکنا  نایم  ناوتن  زگره  هک  دـشاب  نشور  یهیدـب و  نانچنآ  تعیرـش  رظن  زا  زیچ  نآ  مکح  هک  دریذـپیم  ققحت  یتروص 

ار يروما  رد  فالتخا  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  یمالـسا  توخا  لحارم ، مامت  رد  ناناملـسم  هک  تسازـس  يور  نیا  زا  درک . عمج  لوصا ،
تفگ و هب  زین ، یتدـیقع  يرکف و  تافالتخا  رد  دـنهدن و  رارق  رگیدـکی  ریکفت  قیـسفت و  ًاـنایحا  عازن و  ۀـیام  تسین ، لوصا  هب  طوبرم  هک 

. دنزیهرپب فیرحت  تمهت و  یقطنم و  ریغ  کشخ  تابصعت  لامعا  زا  دننک و  افتکا  رگیدکی  اب  یقیقحت  یملع و  دونش 

. دیهد حیضوت  ار  نانموم  ناقفانم و  نارفاک ،  هورگ  هس  یگژیو 

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نانموم  ناقفانم و  نارفاک ،  هورگ  هس  یگژیو 

( لوا تمسق  ) خساپ
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نانیا دنریذپ ، یمار  نآ  رهاظ  نطاب و  رد  یخرب  دـنهورگ :  هس  ادـخ  نید  ربارب  رد  اه  ناسنا   ، نآرق تایآ  هب  هجوت  اب  نامیا :  قافن و  رفک ،
دنبای و یمن  نآ  زاربا  يارب  يا  هنیمز  دـننک و  یم  نامتک  ار  دوخ  ینطاب  نامیاراچان  هب  هیقت  رثا  رب  یهاگ  دـنچ  ره  دـنناراگزیهرپ  نانموم و 

نید رکنم  رهاـظ  رد  مه  نطاـب و  رد  مه  یخرب   [ 28/ رفاغ  - 106 لحن /  دـننک [  یم  رفک  راهظا  دوخ  ینطاب  نامیا  فالخرب  راـچان  هب  اـی 
ود لوصحم  عقاو  رد  یلوط و  میـسقت  کی  میـسقت  نیا   . دننک یم  نامیا  راهظا  یلو  دـنرفاک  نطاب  رد  موس ،  هورگ   . دـنرفاک نانیا  دـنیادخ 
نآ نطاب  رهاظ و  اب  ای  نموم )  دریذـپ (  یم  ار  نید  دوخ  نطاب  رهاظ و  اـب  اـی  ناـسنا  زا :  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  هیقیقح  هلـصفنم  هیـضق 

 ) دریذپ یم  ار  نآ  رهاظ  راکنا و  ار  نید  انطاب " ای  رفاک )  دنکیم (  یفن  ار  نید  نطاب  رد  مه  رهاظ و  رد  مه  ای  یناسنا  نینچ  دریذپ ؛ یمنار 
یفن ار  نآ  رهاظ  رد  هچرگ  تسا  هتفریذـپ  نطاب  رد  ار  نید  لاح  نیا  رد  ناسنا  اریز  دراد  ضرف  هیقت  لاح  رد  زین  موس  مسق  سکع  قفانم ) 

حیـضوتاب مینک  یم  شـشوک  ساسا  نیارب   ( . 250 ص 249 -  ج 2 ، مینـست ،  اـگن :  دـننانموم ( ، زج  تقیقح  رد  مسق  نیا  یلو ،  دـنکیم 
یتیاور رد  نآرق :  رد  رفک  میزاس .  انـشآ  نآرق  رد  نانموم  ناقفانم و   ، نارفاک هاگدید  اب  ار  امـش  نآرق  تایآ  رد  هورگ  هس  نیا  زا  یلامجا 

ص ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  تسارفک ( ، ) )  دوش ( (  رجنم  یفن  راکنا و  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  رقاب (  دمحم  ماما  ترضح  زا 
رب تلالد  نآرق  تایآ  یـسانش .  تفرعم  لیالد  هب  ای  تسا  یتخانـش  ناور  للع  هب  ای  نآرق  هاگدـیدزا  نارفاک  رفک  اشنم  ح 17391 )  ، 399

هراپ ص 222 )  ج 15 ، نازیملا ،  دـننک ( ، یمن  يوریپ  لقعت  ناهرب و   ، لقع زا  و   ( 36 روط / دنرادن ( ، نیقی  نارفاک  هک  دراد  تقیقح  نیا 
زا يا  هتسد  و   ( 23 فاقحا /   - 138 فارعا /   - 97 هبوت /  دنک ( ، یم  یقلت  نانآ  ینادان  لهج و  ار  نارفاک  رفک  یلـصا  لماع  تایآ  زا  يا 

يوریپ نامگ  نظ و  زا  هک  دـناد  یم  یهورگ  ار  نارفاک  زین  تایآ  زا  یخرب   ( 10 میهاربا /  دـنناد ( ، یم  کش  ار  نارفاک  راکنا  اشنم  تایآ 
فراعا اگن :  تسا ( ،  هدش  شرامش  رورغ  ینیب و  گرزبدوخ  ربکت ، نارفاکراکنا  یتخانشناور  للع  نیرتمهم  اما   ( 78 هرقب /  دننک ( ، یم 
ياعدم تابثا  يارب  دـننک ، یمن  يوریپ  لیلدو  ناهرب  زا  هک  نآ  رب  هوالع  نارفاک  نآرق ،  هاگدـید  زا  ص 402 . )  ج 17 ، نازیملا ،   - 77 / 

 ، ) تسا هدمآ  زین  قسف  ینعم  هب  رفک  هژاو  هاگ  نآرق  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب   ( . 117 نونموم ،  دنروآ ( ، یمن  یناهرب  یلیلد و  زین  دوخ 
 ، نازیملا  - 13 لحن /  تسا ( ،  هدش  هدـناوخ  رفک  یهاگ  مه  لمع  ماقم  رد  راکنا  هک  نانچ  ص 202 )  ج 2 ، نازیملا ،   - 97 نارمع ،  لآ 

نیا همزال  هک  تسا  داعم  راکنا  نارفاک  رفک  یلـصا  اشنم  نآرق  هاگدـیدزا  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  داـقتعا  هب   ( 316 ص 315 -  ج 12 ،
تدـش و هک  تسا  یفاصوا  هلمج  زا  رفک   ، نآرق تایآ  ساسارب  ص 187 . )  ج 15 ، نازیملا ،  تسا ( ،  نید  یحو و  توبنراکنا ،  راـکنا ،

ماما ج 2،ص 222 . )  مینست ،  ریسفت  64 و 68 -  هدیام /   - 138 اسن /  دراد ( ، دوجو  یـصاخ  رثا  نآ  هبترم  ره  يارب  دریذپ و  یم  فعض 
ترابع هک  یفن ؛  دوجح و  رفک  - 1 دنناد :  یم  هجو  جـنپ  رب  نآرق  هاگدـید  زا  ار  رفک ) )  یندـناوخ ( (  بلاج و  یتیاور  رد  ع )  قداص ( 

نامگ زا  یمنهج ،  تشهب و  هن  تسا و  يراگدرورپ  هن  دـندقتعم  هک  هورگ  نیا  ع )  قداص (  ماما  هتفگ  هب  تیبوبر ،  راـکناو  یفن  زا  تسا 
زا تسا  ترابعرفک  نیا  تفرعم ؛  اب  راکنا  - 2  ( . 78 هرقب /  تسا ( ،  هتسناد  هدیاف  یب  ار  هتسد  نیاراذنا  لاعتم  دنوادخ  دننک و  یم  يوریپ 

اهتنقیتسا اـهب و  او  دـحج  و  دـنراد ( ( :  هراـشا  رفک  نیا  هب  لـیذ  تاـیآ  . دراد ملع  تفرعم و  تقیقح ،  قح و  هب  هک  یلاـح  رد  رکنم  راـکنا 
 ) ) ... و  ( 14 لمن /  دندرکراکنا ( ، ) )  ار  نآ  ربکت  ملظ و  يور  زا  تشاد ،  نیقی  نادـب  ناشیاه  لد  هک  نآ  اب  "و  اولعو ؛ املظ " مهـسفنا 

یناسکرب شراظتنا ]  رد  زابرید [  زا  و  نیرفاکلا ؛  یلع  هللا  هنعلف  هب  اورفک  اوفرعام  مهیاجاملف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتسی  لبق  نم  اوناکو 
تنعل سپ   . دندرک شراکنا  دمآ ، ناشیارب  دنتخانش  یم  ار  شفاصوا ]  هک  هچنآ [  هک  نیمه  یلو  دنتسج  یم  يزوریپ  دندوب  هدش  رفاک  هک 

رکـش نم  رفکا و  ما  رکـشا  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه  دـنوادخ ( ( :  ياه  تمعن  راکنا  رفک و  - 3  ( . 89 هرقب /  داب ( ، ) )  نارفاکربادـخ 
هک دــیامزایب  ارم  اـت  تـسا  نـم  راـگدرورپ  لـضف  زا  نـیا  تـفگ ] :  نامیلــس  مـیرک [ ؛  ینغ  یبر  ناــف  رفک  نـم  هـسفنل و  رکــشی  اــمناف 

نارفک و  یـساپسان [  سک  ره  دراذگ و  یم  ساپـس  شیوخ  دوس  هب  اهنت  دراذگ ، ساپـس  سک  ره  منک و  یم  یـساپسان  ای  مرازگـساپسایآ 
رماوا كرت  - 4  ( . 152  / هرقب  - 7 میهاربا /  اـگن :  زین  40 و  لمن /  تسا ( ، ) )  میرک  زاـین و  یب  مراـگدرورپ  ناـمگ  یب  دـنک ، تمعن ] 

متنا مث  نودهـشت .  متنا  متررقا و  مث  مکراید  نم  مکـسفنا  نوجرخت  الو  مکئامد  نوکفـست  ـال  مکقاـثیم  انذـخا  ذا  و  لاـعتم ( ( :  دـنوادخ 
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مرحم وه  مهودافت و  يراسا  مکوتای  نا  ناودـعلاو و  مثالاب  مهیلع  نورهاظت  مهراـید  نم  مکنم  اـقیرف " نوجرخت  مکـسفنا و  نولتقتـالوه 
دـیزیرم و ار  رگیدـمه  نوـخ  هک  میتـفرگ  مکحم  ناـمیپ  امـش  زا  نوـچ  و  ضعبب ؛  نورفکت  باـتکلا و  ضعبب  نوـنموتفا  مهجارخا  مکیلع 
هک دـیتسه  امـش  نیمه  زاـب  یلو ]  دـیهاوگ [  دوخ  دـیدرک و  رارقا  ناـمیپ ]  نیا  هب  سپـس [  دـینکن ، نوریب  دوـخ  نیمزرـس  زا  ار  رگیدـکی 

دینک یم  کمک  رگیدکی  هب  نانآ  دض  ربزواجت  هانگ و  هب  دینار و  یم  نوریب  ناشراید  زا  ار  ناتدوخ  زا  یهورگ  دیـشک و  یمار  رگیدـکی 
امـش رب  نانآ  ندرک  نوریب  هکلب ]  نتـشک ،  اهنت  هن  هک [  نآ  اب  دینک  یم  دازآ  ار  نانآ  هیدف ،  نداد ]  هب [  دنیآ  امـش  شیپ  تراسا  هب  رگا  و 
رفک 84 و 85 )  هرقب /  دیزرو ( ، ) ) ؟ یم  رفک  يا  هراپ  هب  دیروآ و  یم  نامیا  تاروت ]  باتک [  زا  يا  هراپ  هب  امـش  ایا  تسا .  هدـش  مارح 

" ادبا اضغبلاو  هوادعلا  مکنیب  اننیبادبو و  مکبانرفک  نتسج ( ( :  تیارب  - 5  . دندرک كرت  ار  لاعتم  دنوادخ  رماوا  هک  دوب  تهج  نیدب  اهنیا 
ات هدش  رادیدپ  یگشیمه  هنیک  ینمشد و  امش  ام و  نایم  و  مییوج ]  یم  تیارب  امش  زا  و  میزرو [  یمرفک  امش  هب  هدحو ؛  هللااب  اونموت  یتح 

یفاک لوصا  رد  ثیدح  نیا  لصا   ( ) 25 توبکنع /   - 22 میهاربا /  اگن :  نینچمه  4 هنحتمم /  دیروآ ( ، ) )  نامیا  ادخ  هب  طقف  هک  یتقو 
رد امـش  تاعالطا  شیازفا  يارب  تسا .  هدماین  انعم  کی  هب  نآرق  رد  رفک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يور  ره  هب  دـشاب )  یم  ص 389  ج 2 ، ، 
 ) عبط  ( 7 هرقب /  متخ (  نوچ :  يریباعتزا  نارفاک  يریذـپان  تیادـه  زا  میرک  نآرق  رد  - 1 تسا :  دـنمدوس  لیذ  تاکن  هب  هجوت  باب  نیا 

تواسق  ( ، 110  / ماعنا بیلقت (   ( 24 دمحم / لفق (   ( 14 نیففطم /  نیر (   ( ، 88 هرقب /  فالغ (   ( ، 127 هبوت /  فرص (   ( ، 108 لحن / 
 ( اورفک نیذلا  زا ( (  دوصقم  هک  تسین  دیعب  ییابطابط  همالع  موحرم  داقتعا  هب  - 2 تسا .  هدش  هدافتسا   ( 10 هرقب /  ضرم (  ، 74 هرقب /  ) 

مدع زا  هک  دراوم  زا  یخرب  رد  اریز  دـشاب  فالخرب  يا  هنیرق  هک  نآ  رگم  دنـشاب  تثعب  زاغآ  رد  شیرق  رافک  نارـس  ینآرق  لامعتـسارد  ( 
یم هتسب  ناناملـسمریغ  تیاده  باب  دشاب  قداص  نارفاک  همه  رب  رگا  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  نارفاک  ندرکنراذنا  ندرک و  راذنا  هدیاف 

دوبان اب  نارفاک  نآرق  هاگدید  زا  - 3 ص 52 . )  ج 1 ، نازیملا ،  تسا ( ،  هفیرـش  تایآ  رهاوظو  نآرق  لوزن  تمکح  فـالخرب  نیا  ودوش 
یم قـح  لـها  زا  ار  دوـخ  بکرم  لـهج  رثا  رب  نارفاـک  - 4  (. 12 ماـعنا /  دـنا ( ، هداد  تـسد  زا  ار  ناـمیا  قـیفوت  ترطف  هیامرـس  نتخاـس 

ینیمز رد  یبارـس  نوچ  ناـشیاهراک  هک   ( 81 هرقب /  تسا (  هتـسناد  اطخ  ياه  بادرگ  رد  هدـش  قرغ  ار  اـهنآ  میرک  نآرق  اـما  دنتـشادنپ ،
 ( ع ناموصعم (  تاـیاور  رد  - 5  ( . 39 رون / دـباین ( ، يزیچ  ار  نآ  دـسر  نادـب  نوچ  اـت  درادـنپ  یم  یبآ  ار  نآ  هنـشت ،  هک  تسا  راومه 
 ( ح 17399 و 17400 و ص 404 ص 400 ، ج 8 ،  ، همکحلا نازیم  تسا ( ،  هدش  شرامـش  رفک  ناکرا  زا  هانگ  ههبـش و  کش ،  تلفغ ،  ،
، ) دنتـشگ یمن  هارمگ  رفاک و   ، هدرکن راکنا  دندرک  یم  لمات  فقوت و  لهج  ماگنه  رگا  نارفاک  هک  هتـشگ  هراشا  تقیقح  نیا  هب  نینچمه 

دنوادـخ راکنا  نآ  ینعم  کـی  هک  هدـمآ  ددـعتم  یناـعم  هب  نآرق  رد  رفک  هک :  نآ  هجیتن   ( . 2814 ح 2813 -  ص 153 ، ج 2 ، ناـمه ، 
رد مه  هدـش و  هراشا  نظ  کش و  لهج ،  هب  هک  تسا  یتخانـش  تفرعم  هیحان  رد  مه  راـکنا  نیا  هشیر  تسا و  یهلا  ياـه  هزومآ  لاـعتم و 
رب مدـقم  رفک  ع )  قداص (  ماما  هدومرف ً  هب  نآرق :  رد  كرـش  تسا .  هتـشگ  یقلت  رورغ  ربکت و  نآ  نیرت  مهم  هک  یتخانـش  ناور  تحاس 

ثیدح 17394 ص 399 ، ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  دناوخ ( ، یم  دنوادخ  ریغ  هب  كرـش  یلو  دناوخ  یمن  ادخ  ریغ  هب  رفک  اریز  تسا  كرش 
كرـش فیرظ  قیقد و  رظن  کی  هب  اما  دوش  یم  میـسقت  یقالخا  يداـقتعا و  مسق  ود  هب  كرـش  نآرق  هاگدـید  زا  یلک  دـنیآرب  کـی  رد  ( 

-1 درک :  شرامـش  باب  نیا  رد  ار  لـیذ  هتـسجرب  تاـکن  ناوت  یم  نآرق  تاـیآ  عومجم  زا   . ددرگ یمرب  يداـقتعا  كرـش  هب  زین  یقـالخا 
يارب هکنیا  هچ  تسا  ینادان  لهج و  زا  هتـساخرب  ادخ  يارب  دننامه  دوجورادنپ  - 2  ( 170 هرقب /  تسا ( ،  يدرخ  یب  هناـشن  يزرو  كرش 

نتـسنادن ار  كرـش  هشیر  نآرق  تایآ  ور  نیا  زا   ( 22  / هرقب تسا ( ،  راگزاسان  حیحـص  هشیدنا  ملع و  اب  نتـشادنپ  دننامه  کیرـشادخ و 
ملع كرش  - 3 118 و 113 )   / هرقب ، 40  - 39 فسوی /  ، 32  - 30 مور /  دنک ( ، یم  دادلمق  نادان  لهاج و  یمدرم  ار  ناکرشم  هتـسناد و 
دریگ یمنرارق  ملع  قلعتم  تسا  تاذل  اب  مودعم  هک  يزیچ  تسا و  تاذـل  اب  مودـعم  نوچدوش  یمن  عقاو  مولعم  كرـش  ینعی  تسین  ریذـپ 
ردپ رگا  دیامرف ( ( :  یم  هیآ 15  نامقل  هروس ً  رد  لاعتم  دنوادخ  . دریگ یمن  قلعت  یمدع  رما  هب  زگره  تسا و  يدوجو  رما  کی  ملع  اریز 

ریـسفت اگن :  باـب  نیا  رد  دـینکن ( ، ) )  تعاـطا  اـه  نآ  زا  دـیرادن  ملع  هک  يزیچ  هب  دـیزروب ، كرـش  امـش  هک  دندیزرورارـصا  رداـم  و 
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رد - 4  ( 139  - صص 138 ج 4 ، راهب 1366 ، مود ،  پاچ  اـجر  یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ ،  يداوج  هللادـبع  هللا  تیآ  نآرق ،  یعوضوم 
تقیقح نیا  رگتیاکح  تایآ  يا  هراـپ  - 5  ( 110 ، 62 دوه /  ، 66  / لمن تسا ( ،  هدـش  هتـسناد  كرـش  اشنم  زین  کش ) )  تایآ ( (  یخرب 

،10  - 9 ، 6 سی /  دـنرادنپ (  یم  تقیقح  هب  ملاع  ار  دوخ  دـنلهاج  هکنیا  نیع  رد  ینعی  دـنا  هتفر  ورف  بکرم  لهج  رد  ناکرـشم  هک  تسا 
 ( فلا ددرگ :  یم  یتسرپ  تب  كرش و  همشچرس  هداد و  رگیدکی  تسد  هب  تسد  لهج  عون  هس  ریسافتزا  یخرب  ساسا  رب  - 6  ( 59 مور / 

همه زا  رترب  هک  شیوخ  ماقم  هب  ناسنا  لهج  ب )   . دشاب هتـشاد  دناوت  یمن  دننام  هیبش و  اتمه ، هنوگچیه  هکنیا  دـنوادخ و  هب  تبـسن  لهج 
ج نآرق ،  مایپ  اگن :  ناسنا ( ،  نوچمه  يدوجوم  ربارب  رد  تادامج  ندوب  شزرا  یب  تعیبط و  ناهج  هب  لهج  ج )  تسا .  یهلا  تاـقولخم 

قولخم زا  قلاخ  ندوب  رودروصت  فلا )  دنک :  یم  یقلت  مهم  ار  كرـش  هب  شیارگ  يارب  هزیگنا  ود  دیجم  نآرق  -7  ( 87 ص 86 -  لوا ، 
 ( ب  ( 29  / نارمع لآ  ، 60 رفاغ /  ، 36 رمز /  ، 16 ق /  اگن :  تسا ( :  هدومرف  لزان  يد  دعتم  تایآ  هزیگنا  نیا  در  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک 

ناکرشم - 8 تسا .  هدش  لزان   32  - 31 سنوی /  ، 54 فارعا /  نوچ :  یتایآ  نآ  در  يارب  هک  رتکچوک  نایادـخ  هب  ناهج  ریبدـت  ضیوفت 
 ( 117 نونموم /  دننک ( ، یمن  هماقا  زیندوخ  ياعدم  رب  یناهرب  دنیوج ، یمن  دوس  لیلد  لقعت و  ناهرب و  زا  دوخ  كرـشرد  هکنآ  رب  هوالع 
یم نایم  زا  يدیحوت  لدع  ینعی  لدـع  قح و  نیرت  مهم  كرـش  اب  اریز   ( 13 نامقل /  تسا ( ،  میظع  یملظ  كرـش  نآرق  هاگدـید  زا  - 9

-11 ص 371 )  ج 4 ، نازیملا ،  30 و  هبوت /  تسا ( ،  هدرک  یقلت  نارفاک  اب  ناسمه  وسمه و  ار  ناکرـشم  نآرق  تاـیآ  یهاـگ  - 10  . دور
 ) تداسح نوچ  یلماوع  تسا ،  حرطم  كرش  رد  زین  یتخانش  ناور  لماوع  ناکرشم  كرش  رد  یتخانش  تفرعم  لیالد  هزیگنا و  رب  هوالع 

هرجش دیحوت  نآرق  تایآ  ساسا  رب  - 12  ... و  ( 25  - 11 رثدم /  نید (  ربمایپ و  دنوادخ ، اب  ینمشد   ( 112 نارمع /  لآ  هانگ (   ( 54 اسن / 
، دراد منهج  رد  هشیر  هک  تسا  يا  هثیبخ  هرجش ً  كرش  یلو  تساهتعاط  تادابع و  قالخا ،  نآ ،  ياه  هخاش  اهگرب و  هک  تسا  ییابوط  ً 

( مود تمسق  ) خساپ

 ً هرجـش نیا  تسا .  هانگ  نآ  ياهگرب  مامت  تیـصعم و  نآ  ياه  هخاش  ماـمت  دروآ و  یم  راـب  هب  شتآ  هراومه  هک   ( 65  - 64 تافاص /  ) 
رد دنک  هانگ  یسک  تسین  نکممدنا  هتفگ  ور  نیمه  زا  تسا .  دنسپان  ياهراک  هلیذر و  قالخا  نآ  هویم ً  دروآ و  یمرب  رس  منهج  زا  هثیبخ 

تایاور رد  تسا . كرـشم  هک  یلاح  رد  دشاب  ادخ  عیطم  یـسک  تسین  نکمم  هکنانچ  تسا  صلاخ  بان و  دیحوت  شدـیحوت ،  هک  یلاح 
ج 66، راونالاراحب ، تسا ( .  نموم  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  يدزد  قراس  تسا و  نموم  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  انز  راکانز  هک  تسا  هدمآ 

تیآ نآرق ،  یعوضوم  ریـسفت  اگن :  باب  نیا  رد  لوا ( )  ثیدـح  ص 32 ، ج 2 ، یفاک ،  ثیدح 17 ، ثیدح 7 و 8 و ص 67 ، ص 63 ،
هب ندروآ  يور  تایآ  هاگدید  زا  - 13 ص 384 )  ج 7 ، ، 1373 لوا ،  پاچ  نارهت ،  اجر ، یگنهرفرـشن  زکرم  یلمآ ،  يداوج  هللادبع  هللا 

ساره هرهلد و  هـب  ار  یمدآ  دـنوادخ  هـب  كرـش  و   ( 91 هدـئام /  هدوب (  زامن  كرت  دـنوادخ و  داـی  زا  تلفغ  زاـس  هنیمز  كرـش ،  رهاـظم 
كرش تدابع  رد  كرش  تعاطرد و  كرش  تسا :  عون  ود  هاگدید  کی  زا  نآرق  تایآ  رد  كرش  - 14  ( 113 هرقب /  دزاس (  یم  راتفرگ 
ناطیـش " الثم دـنوادخ  ریغزا  یمدآ  هک  تسا  یکرـش  تعاط ،  رد  كرـش  دـنک و  تدابعار  دـنوادخ  ریغ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تداـبع  رد 

تعاط رد  كرش  هب  رظان   ( 106 فسوی /  نوکرـشم (  مه  الا و  هللااب  مهرثکا  نموی  ام  هیآ ( (   . دنک ارجا  ار  وا  ياه  نامرف  دیامن و  تعاطا 
ص ج 11 ، نازیملا ،  اگن :  دـندنب (.  یمراک  هب  ار  ناطیـش  رماوا  یلو  دـننک  یم  تدابع  ار  دـنوادخ  دـنچ  ره  نانمومزا  یخرب  ینعی  تسا . 
هب هک  تسا  باتک  لها  كرـش  نآ  زا  رت  یفخم  یلو  تسا  يرهاظ  كرـش  نایادخ  ددعت  هب  لوق  تسا . بتارم  ياراد  كرـش  - 15  ( 280

بابـسا و هب  دیحوت  لوبق  ادخ و  هب  نامیا  مغر  یلع  هک  تسا  یـسک  كرـش  نیا ،  زا  رت  یفخم  دـنا و  هدرواین  نامیا  هصاخ  توبن  نآرق و 
لقتسم ریغ  يا و  هطساو  يدید  دنوادخ  ریغ  هب  هدرک و  هجوت  بابسالا  ببسم  هب  هکنآ  ياج  هب  ور  نیا  زا  دراد و  یلالقتـسا  یهاگنطیاسو 

هب ص 371 )  ج 2،ص 202 و ج 4 ، نازیملا ،  اگن :  دنک ( ، یم  هیکت  اهنآ  هب  دوخ  روما  رد  هدوب و  لیاق  لالقتسا  یعون  يارب  دشاب ، هتشاد 
صوـصخ نیا  رد  نآرق  رد  قاـفن  ص 276 )  ج 11 ، نازیملا ،  تسا (  عـمج  لـباق  ناـمیااب  یفخ  كرـش  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  يور  ره 
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-1 مینک :  یم  هدنسب  یـساسا  هتکن  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  تسین و  نکمم  نآ  یلیـصفت  حرط  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  یناوارف  تاکن 
،3  - 1 نوقفانم /  دنرکنم (  نطاب  رد  یلو  دنهد  یم  يرهاظ  تداهـش  ناقفانم  ینعی  تسا  رفک  لاطبا  نامیا و  راهظا  قافن  نآرق  هاگدید  زا 
رد - 3  ( 97 هبوت /  تسا (  قافن  یلصا  لماع  لهج  نآرق  هاگدید  زا  - 2 ص 278 )  ص 325 و ج 19 ، ج 9 ،  ، نازیملا 167 و  نارمع /  لآ 
زا یکی  زین  کش  - 4  ( 117 ص 116 -  ج 5 ، نازیملا ،  143 و  اسن /  تسا (  هدـش  هراشا  زین  ناقفانم  یلدود  دـیدرت و  هب  تایآ  زا  یخرب 
زا ص )  ربمایپ (  ادخ و  هب  نامیا  زا  ناقفانم  عانتما  رس  - 5  ( 9  / میهاربا 8 و  ص /  تسا (  قافن  هب  يروآ  يور  رد  یتخانـش  تفرعم  لماوع 

ار سوسحمان  روما  بیغ و  هب  ناـمیا  ، ور نیا  زا  تسا و  هداـم  سح و  ینیب  ناـهج  رد  ناـنآ  تخانـش  راـیعم  هک  تسا  نآ  نآرق ،  هاگدـید 
يدام ینیب  ناهجو  یسح  تخانش  ساسا  رب  ناقفانم   ( 22 لحن /  دنرادنپ (  یم  هناسفا  ار  یحو  نارفاک  دننامه  دنناد و  یم  هناهیفس  يرواب 

هناهیفـس ار  نانآ  ياهراک  دنتـسناد و  یم  درخ  یب  دندوب ، نموم  ص )  ربمایپ (  تلاسر  داعم و  دبم و  هب  هک  ار  راصنا  نارجاهم و  شیوخ ، 
بیر کش و  هاگتساخ  - 6 ص 278 )  ج 2 ،  ، مینـست ریـسفت  دندومن (.  یم  یقلت  رکفنـشور  ار  دوخ  نانآ ،  لباقم  رد  دـندرک و  یم  یقلت 

رب - 7 ج 5،ص 118 )  نازیملا ،  ص 137 و  ج 2 ، مینست ،  ریـسفت  45 و  هبوت /  تسا (  هدـش  هتـسناد  نانآ  راـمیب  لد  بلق و  زین  ناـقفانم 
دیاین دیدپ  یسک  ناهن  رد  كرش  لصا  ات  اریز  تسا  كرش  زا  یقادصم  قافن  نآرق ،  تایآ  زا  هدافتسا  اب  نارسفم  زا  یخرب  هاگدید  ساسا 
لصا هک  ایر  دوش  یم  هتفگ  ور ، نیمه  زا   . دروآ یم  مهارف  زین  ار  كرـش  تدش  هنیمز  هناقفانم  لمع  هکنانچ  دنز  یمن  رـس  وا  زا  قافن  هنتف 

 ً هرابرد هک  روطنامه  میرک  نآرق  - 8 ص 262 )  ج 2 ، مینست ،  ریسفت  درادن (.  يرگید  هویم ً  كرـش  زج  هک  تسا  یتخرد  تسا  قافن  نآ 
نایغط و بادرگ  رد  ندـش  رو  هطوغ  زا  نخـس  زین  ناقفانم  هراـبرد ً   ( ، 81  / هرقب دراد (.  اهاطخ  بادرگ  رد  ندـش  قرغ  زا  نخـس  نارفاک 

یم سفن  یکاردا  هنحـص  راد  نادـیم  مهودـمآ  رد  مهو  تراسا  هب  لقع  رگا  مهو  لقع و  گـنج  رد  اریز   ( . 15 هرقب /  دراد ( ، یلدروـک 
وا سفن  هنحص  لطاب  ياه  هشیدناو  تفای  دهاوخن  هار  حیحص  هشیدنا  هب  زگره  یناسنا  نینچ  ددنب و  یمار  حیحـص  كاردا  يراجم  دوش و 
زا - 9 ص 291 )  ج 2 ، مینـست ،  ریـسفت  اگن :  دـنک (.  یم  تکرح  یلدروک  اب  یهاو  ياه  هشیدـنا  نیا  نایغط  رد  ناـسنا  دـنک و  یم  رپ  ار 

هدش هداد  تبسن  ناقفانم  هب  مه  ادخ  رهق  شتآ  رد  طوقـس  الثم " دنکیرـش  نارفاک  اب  ماکحا  یخرب  رد  ناقفانم  نآرق  تایآ  یخرب  هاگدید 
دننام  . دنکیرـش ناکرـشم  اب  ماکحا  یـضعب  رد  ناقفانم  هک  دنا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  تایآ  يا  هراپ  - 10  ( 140 اسن /  نارفاـک (  هب  مه  و 

 / اسن 113 و  هبوت /  دزاس (  یمن  دوخ  نارفغ  لومـشم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دـیامرف  یم  ناکرـشم  هرابرددـنوادخ ً  یهلا .  نارفغ  زا  نامرح 
ناسکی نانآ  يارب  دیامرف ( ( :  یم  هیآ 6  نوقفانم  هروس ً  رد  هدرک و  حرطم  زین  ناقفانم  هب  تبـسن  ار  یهلا  نارفغ  لومـش  مدع  نیا   ( 116

نت رب  کشم  قفانم  نآ  دوشخب . ) )  دـهاوخن  ناشیا  رب  زگره  ادـخ  یهاوخن ،  شزرمآ  ناشیارب  اـی  یهاوخب  شزرمآ  ناـشیا  رب  هچ  تسا : 
 ً هزبس وچمهوا  اـب  رکذ  وا == ناـمیا  یب  رکف  زا  اهدـنگ  وا == ناـج  رد  قح و  ماـن  ناـبز  رب  دـهن == یم  نخلگ  رعق  رد  ار  حور  دـهن == یم 

 == ) تسترـشع تس و  سلجم  لـگ  نآ  ياـج  تسیتراـع ==  نیقیاـجنآ  تاـبن  نآ  تسینـسوس ==  تسلگ و  زربـم  رـس  رب  تسنخلگ == 
هاگدـید زا  تقیقح  نیا  رـس   ( 145 اسن / دـنا (  هدـش  یقلت  رتدـب  نارفاک  زا  ناـقفانم  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  رد   ( 271  - 268  / 2 يونثم / 

رد نارفاکدننام  دـنچ  ره  ناقفانم  ایناث " دـنرتراب  نایز  ناکرـشم  نارفاک و  زا  ناقفانم  الوا " هک  تسا  نآ  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ترـضح 
ياهیدـیلپ نیا  هب  رگید  تسا  ضحم  رفک  شرفک  هک  یـسک   . دنتـسهزین ازهتـسا  هعدـخ و  غورد ،  ناـمتک ،  لـها  یلو  دـننید  رکنم  نورد 

مامت یـسررب  نآرق  رد  نامیا   ( 250 ص 246 -  ج 2 ، مینـست ،  ریـسفت  تسا ( .  اهیدـب  نیا  اب  هتخیمآ  قفانم  رفک  یلو  تسینالتبم  یناسفن 
يرما نامیا  نآرق ،  هاگدید  زا  - 1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  نیرت  هتـسجرب  هب  ور  نیا  زا  تسین ،  نکمم  لاجم  نیا  رد  نآرق  رد  ناـمیا  داـعبا 

زیچ نآ  ندوب  يرایتخا  تیاهن  رد  ندوب و  رودـقم  رب  تلالد  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  يزیچ  هب  رما  هک  تسا  نشور  اریز  تسا .  يراـیتخا 
،41 هرقب /  اگن :  تشاد ( ،  یفانت  دـنوادخ  تمکحاب  نآ  ماجنا  تساوخرد  دوب ، ناسنا  رایتخا  هزوح ً  زا  جراخ  يا  هلاـسم  ناـمیا  رگا  . دراد
دـیتاسا و روما  تنواـعم  يداوج ،  نسحم  ناـمیا ،  هیرظن  هب  دـینک  هعجارم  باـب  نیا  رد  179 و ( )...  نارمع /  لآ  ، 136 اسن /  ، 186 ، 91

تفرعم ملع و  زا  تسا  ترابع  نآرق  هاگدـید  زا  ناـمیا  - 2  ( 192 صص 185 -  ناتـسمز 76 ،  ، لوا پاچ  مق ،  یمالـسا  فراعم  سورد 
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-3  ( 56 مور /  ، 54 جح /  ، 6 ابس /  ، 4 نامقل /  ، 3 لمن /  ، 8  - 9  / ناخد ، 15 تارجح /  قح (  ربارب  رد  عوضخ  میلـست و  اـب  ماوـت  ینیقی 
یمن نامیا  موقم  يازجا  زا  لمع  هک  انعم  نیا  هب  تسا  نآ  همزـال  یلو   ( 20  - 18 هدجس /  ، 124 اسن /  ، 3 رصع /  تسین (  نامیا  زج  لمع 

 - 3 لافنا /  تسا (  نامیا  ندوب  رثا  یب  یـصلاخان و  رگناشن  نآ  نادقف  هک  يروط  هب  تسا  یقیقح  نامیا  هارمه  هتـسویپ و  لمع  یلو  دشاب 
بیغ - 4-1 تسا :  هدش  شرامش  نامیا  تاقلعتم  ناونع  هب  لیذ  دراوم  نآرقرد  - 4 ص 158 )  ج 18 ، نازیملا ،  اگن :  زین  177 و  هرقب /  ، 4

 / فارعا تلاـسر (   ( ، 162 اسن /  ، 22 هلداجم /  داـعم (   ( ، 22 هلداجم /  ، 158 فارعا /  ، 162 اسن /  لاعتم (  دـنوادخ   ( ، 3  - 2 هرقب /  ) 
 / نارمع لآ  ، 136 ، 121  - 4  / هرقب ینامـسآ (  ياه  باتک  همه   ( 179 نارمع /  لآ  ، 171 اسن /  ناربماـیپ (  همه   ( ، 15 تارجح /  ، 158
 - ص 201 نامیا ،  هیرظن  اکن :  باب  نیا  رد  یلیـصفت  تاحیـضوت  يارب   ( ) 117 هرقب /  کیالم (   ( 67 ، 55 ، 3 هدـیام /  تماما (   ( ، 119
اکن 41 و  توبکنع /  ، 109 هبوت /  قالخا (  هناوتشپ   ( ، 11 - 10 فص /  يراگتسر (  زا :  دنترابع  نآرق  هاگدید  زا  نامیا  دیاوف  - 5  ( 246

 ) یحور لداعت  يراوتـسا و   ( ، 155 ص 151 -  هامرذآ 59 ، مجنپ ،  پاچ  مق ،  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  يرهطم  یـضترم  ، راتفگ تسیب  : 
همالع اـکنزین :  9 و  هدیام /  ، 277 هرقب /  حـلاص (  لـمع   ( ، 96 فارعا /  يوـیند (  تاـکرب   ( ، 63  - 62 سنوـی /  ، 4 حـتف /  ، 69 هدیام / 
دناوت یم  تفرعم  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا .  شهاک  شیازفا و  لباق  نآرق  هاگدـید  زا  نامیا  - 6 ص 238 )  مالسا ،  زا  ییاهزارف  ییابطابط . 
دارفا هب  تبـسن  هدوب و  فعـض  تدـش و  لباق  یبلق  میلـست  نینچمه  ددرگ و  رت  قیمع  اه  هزومآ  هب  ام  مهف  دـیآ و  رد  لـصفت  هب  لاـمجا  زا 

2 و لافنا /  ، 124  / هبوت ، 136 اسن /  ، 2 لافنا /  ، 173 نارمع /  لآ  تسا ( .  شهاک  شیازفا و  لـباق  ناـمیا  تسا ،  نوگاـنوگ  تواـفتم ، 
نتفاـی تـسد  رد  نموـم  هـک  هدـش  هراـشا  یفلتخم  تاـماقم  هـب  مـیرک  نآرق  رد  - 7  ( 262 ص 259 -  ج 18 ، نازیملا ،  اــــکن :  زین  ...

نیا رد  اهنآ  لیـصحت  یگنوگچ  تاماقم و  نیا  یلیـصفت  یـسررب   . درک دای  نانموم  تاجرد  هب  ناوت  یم  تاماقم  نیا  زا  تسادازآاهنآدب . 
ماقم - 7-1 مینک :  یم  هدنـسب  نآرق  هاگدـید  زا  نانموم  تاماقم  نیوانع  زا  یـضعب  هب  یلامجا  يا  هراشا  هب  ور  نیا  زا  دـجنگ  یمن  باـتک 

زا ار  نآ  میهاربا  ترـضح  هک  یماقم  نامه   . دـنوادخ راـیتخا  ردو  راـیتخا  هب  دوخ  يدوجو  ياـه  تحاـس  ماـمت  يراذـگاو  ینعی  میلـست : 
هـشیدنا فطاوع و  رد  دـیاب  تامرحم  زا  بانتجا  یهلا و  رماوا  زا  یلمع  تعاطا  رب  هوـالع  میلـست  نیا   ( 128 هرقب /  درک (  بلط  دـنوادخ 

 ، لوا پاچ  مق ،  ، ارسا یلمآ ،  يداوج  هللا  تیآ  ترضح  میرک ،  نآرق  یعوضوم  ریسفت  اگن :  باب ، نیا  رد  دوش (.  رادومن  زین  یمدآ  ياه 
تفگ ریغ  زا  نم  شوگ  رـش == ریخ و  مه  دوخ  ناج  زا  مونـشن  رـس == مشچو و  شوگ  قالخ  نآ  زا  زج   ( 384 ص 383 -  ج 1 ، ، 1377

هک ناج  ناگیار ==  وا  دـهد  ناج  نارازه  دـص  ناجز ==  وا  دـمآین  دـمآ  وا  زا  ناج   == تسا رت  ناج  نیریـش  ناج  زا  ارم  وا  تسارکوا == 
== وا ریغ  زا  نم  یمع  مکبو و  مص  وا == ریخ  ـالا  ریخ  منادـن  نم   == میلگ وز  مزوـسب  هک  دوـب  هچ  کـیک  میرکرب ==  مـنیزگ  شک  دـشاب 

نیففطم راربا (  ماقم  - 7-2  ( 1682  - 1677  / 5 يونثم /  نانـس ( ==  نوچمه  وا  فک  رد  منم  هک  نانک ==  يراز  زا  تسا  رک  نم  شوگ 
ماقم نیا  هب  ندیسر  هار  ص 430 . )  ج 1 ، نازیملا ،  تسا ( ،  ینامیا  تاماقم  نیرتالاو  زا  ماقم  نیا  ییاـبطابط  موحرم  رظن  هب   ( 22  - 18/

هب صتخم  اهنت  ماقم  نیا   ( 92 نارمع /  لآ  نارگید (  هب  نآ  ندیـشخب  میدنمزاین و  نآ  هب  هک  تسا  يزیچنآزا  نتـشذگ  نآرق  هاگدـید  زا 
ماقم نیا  زیگنارب  لمات  ریباعت  نوگانوگ و  ياهنخـس  اب  نآرق  يوقت :  ماقم  - 7-3  ( 6  - 5 رهد /  تسا (  دنوادخ  بوخ  صلاخ و  ناگدـنب 

هاگدید ساسا  رب  37 و )...  جح /  ، 21 هرقب /  ، 34 لافنا /  ،19 هیثاج /  تسا (  هدومن  یقلت  دوخ  تسود  یلو و  ار  نایقتم  هژیو و  یماـقمار 
دسرتب و ادخ  زا  لوا :  دـنک :  تیاعرار  نکر  هس  اوقت  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دراد  یبتارم  دوخ  اوقت  دـنچره  نارـسفم  زا  یخرب 
رد هانگرگا  هک  انعم  نیدب  هانگ  زا  يریگ  هرانک  مود :   . دنک يریگ  هرانک  هانگ  زا  ادخ  زا  سرت  ساسا  رب  دشاب و  هداس  فوخ  فوخ ،  نیا 

، روظنم دوصقم و  نتفر ،  هیـشاح  نیا  رد  هچ  سرت و  نآ  رد  هچ  موس :   . دوشن هدولآ  نآ  هب  ات  دشکب  هیـشاح  هب  ار  دوخ  ناسنا  دشاب ، طسو 
تسا نآ  یقتم   ( 219 ص 205 -  ج 11 ، نآرق ،  یعوضوم  ریـسفت  دینک :  هاگن  نآرق  رد  ماقم  نیا  باب  رد  دشاب (.  ادخ  هب  ندش  کیدزن 

 / 4 يونثم /  ار ( == باتهم  نیبب  هم  اب  نک  حلـص  ار == بآ  نیا  روخب  وش  یـسوم  موق  دش == راو  یـسوم  نوعرف و  هر  زا  دش == رازیب  واک 
 ، فارـشالا فاصوا  دشاب ( ) )  ندرک  هژیو  صالخا ،  یـسراپ  یـسوط ( (  ققحم  فیطل  ریبعت  هب  صالخا :  ماقم  - 7-4  ( 3447  - 3446
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صـالخا میرک  نآرق  رظن  زا   . دـباین هار  وا  لد  مرح  رد  بولقلا  بلقم  زج  يدـحا  اـت  دـنک  قح  صوصخم  ار  شبلق  ناـسنا  ینعی  ص 65 ) 
تایآ هاگرظنزا   ( 32 نامقل /  دـنام (  یم  هدیـشوپ  ناهنپ و  سوه  اوه و  باجح  ریز  رد  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  تسا  مدآ  یلـصا  هرهوج ً 

 .) دراد دوخ  اب  تسا  مزال  هک  ار  هچنآ  همه  دـیآ  لصاح  رگا  هک  تسا  صالخا  نیمه  یمدآ  زا  دـنوادخ  تساوخرد  ناـمرف و  اـهنت  نآرق 
دوخ راک  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دشاب و  نموم  دیاب  تسا ،  یهلا  لالج  لامج و  قاتشم  دراد و  قح  ياقل  دیما  هک  یـسک   ( 5 هنیب / 

ج 11، میرک ،  نآرق  یعوضومریسفت  اکن :  صالخا  باب  رد   ( ، ) 110 فهک /  دزرون (  كرش  لمع  شخبرد  هچ  داقتعا و  شخب  رد  هچ 
هن نآ  هچره  چـیپم ==  وا  راک  دز و  سفن د  درگ  رادتـسود == يا  یتسود  ریـسا  نوچ  راکبوا == يارب  زا  يراک  هچ  ره   ( 258 ص 253 - 

 ( ;1064  - 1062  / 2 يونثم /  دوش ( ==. اوسر  بش  دزد  کلامدزن  دوش == ادیپ  نید  زور  هکنآ  زا  شیپ  چیه ==  تسا  چیه  قح  راک 

؟ دراد یلمع  رثا  هچ  ناسنا  یگدنز  رد  یناهن  ياهزار  همه  رب  وا  یهاگآ  هب  داقتعا  ادخ و  هب  داقتعا  تسا . هاگآ  یناهن  ياهزار  همه  زا  ادخ 

شسرپ

یلمع رثا  هچ  ناسنا  یگدـنز  رد  یناهن  ياهزار  همه  رب  وا  یهاگآ  هب  داـقتعا  ادـخ و  هب  داـقتعا  تسا . هاـگآ  یناـهن  ياـهزار  همه  زا  ادـخ 
؟ دراد

خساپ

هک ارچ  تسا . نآ  زا  فّلخت  تروـص  رد  تازاـجم  هب  داـقتعا  یهلا -  نیناوـق  هچ  يرـشب و  نیناوـق  هچ  نیناوـق -  يارجا  ياـههار  زا  یکی 
دهاوخن قّفوم  لمع  رد  دشابن ، رادروخرب  یمکحم  ياه  هناوتـشپ  زا  دشاب و  هتـشادن  ییارجا  تنامـض  هک  ینامز  ات  یقالخا  نیناوق  نیرتهب 

اهتخانش رب  نآ  ندوب  ینتبم  هعماج  رد  درف و  رد  یقالخا  تاروتسد  ماکحا و  ییارجا  ياه  هناوتشپ  زا  یکی  دمآ . دهاوخن  رد  ارجا  هب  دوب و 
تـسین یفاک  ییاهنت  هب  دوخ  نیا  اّما  تسا . یقالخا  بوخ  تفـص  کی  حلاصم  ای  یقالخا  دب  تفـص  کی  دسافم  تخانـش  هلمج  زا  تسا 

اـسب هچ  ًایناث  دننک . یم  راتفر  دوخ  یهاگآ  فالخ  رب  دندرگ و  یم  هسوسو  راچد  دـنا  هدیـسر  اه  تخانـش  نیا  هب  هک  يدارفا  هاگ  الوا  هچ 
ماکحا يارجا  رگید  هناوتـشپ  دـشابن . رّـسیم  دنتـسه  مهف  كرد و  فلتخم  حوطـس  رد  هک  اه  ناسنا  یماـمت  يارب  اـه  تخانـش  نیا  لوصح 
یفلتخم ياهداهن  یقالخا  ياهماظن  رد  دـناسرب . تازاجم  هب  فّلخت  تروص  رد  دـنک و  لرتنک  ار  درف  هک  تسا  ییاـهداهن  دوجو  یقـالخا 

ملع هب  داقتعا  ادـخ و  هب  داـقتعا  دـیحوت ، یـسانشادخ و  رب  ینتبم  یقـالخا  ياـه  ماـظن  رد  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  ضرغ  نیا  لوصح  يارب 
دنوادخ ملع  لّوا  هلحرم  رد  هک  ارچ  دـشاب . یم  لرتنک  تراظن و  لماوع  نیرت  یلاع  نیرتّرثؤم و  زا  یکی  ناسنا  راتفر  لامعا و  هب  دـنوادخ 
ضامغا يا  هّرذ  نودب  شاداپ  ای  تازاجم و  مّود  هلحرم  رد  دریگ و  یم  ّقلعت  ناسنا  یناهن  روما  همه  هب  هدش  ـر  کذ شسرپ  رد  هک  نانچمه 

دوخ يور  شیپ  ار  تازاجم  ای  شاداپ  ازج ، زور  هب  نمؤم  وا و  نارک  یب  ملع  هب  نمؤم  ادخ و  هب  نمؤم  نا  ـ سنا دریذپ و  یم  تروص  ملظ  ای 
زا هک  تسا  یتخانـش  عوـن  97 ـ ـ  نامیا و تّیفیک  هب  هتـسباو  ناسنا  یناهن  ياـهزار  رب  ادـخ  یهاـگآ  هب  داـقتعا  ادـخ و  هب  داـقتعا  دـنیب . یم 
رثا قوف  داقتعا  هدرک . اهر  شیوخ  لاح  هب  هدـیرفآ و  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  وا  تخانـش  عون  نامیا و  رگا  دراد . لاعتم  دـنوادخ 

هکلب تسین ، اهر  وا  هدـیرفآ و  هناـمیکح  ار  ناـسنا  میکح ، دـنوادخ  هک  دـشاب  رواـب  نیا  رب  هکنیا  فـالخ  هب  درادـن  وا  یگدـنز  رد  یلمع 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . لوؤسم  شیاهتمعن  اهنامرف و  ادخ و  ربارب  رد  هک  نیا  دنادب و  رظان  مکاح و  ار  دـنوادخ  تسا و  فّلکم 

ـ98ـ

؟ تسیچ یهاگآ  اب  نامیا  هطبار 
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شسرپ

؟ تسیچ یهاگآ  اب  نامیا  هطبار 

خساپ

هب هاگنآ  دـنک  ادـیپ  یهاگآ  لیـصا ، ینیب  ناهج  کی  زا  دـیاب  تسخن  ناسنا  تسا و  شیارگ  نامیا و  ساسا  تخانـش  تفرعم و  یهاگآ و 
یـساسحا نامیا ، هک  تسا  حضاو  دـنک . ادـیپ  نامیا  هدـیقع و  ناربمایپ  ّتیناّقح  وا و  یگناگی  ادـخ و  دوجو  ینعی  هدـش  هاگآ  هک  یتقیقح 

نوناـک هک  ار  بلق  ینهذ ، شـالت  تخانـش و  دریگ . یمن  اـپ  مه  یترفن  قشع و  سپ  درادـن  ربخ  هچنآ  زا  بلق  تسا و  بلق  هژیو  هک  تسا 
یْنفِّرَع َّمهللّأ   » اعد نیا  لثم  تسا  هدـش  تخانـش  یهاگآ و  ياـضاقت  زین  اـعد  رد  هک  دـناسر  یم  یّقرت  دـشر و  هب  تسا  ساـسحا  ناـمیا و 

«. تسا رت  قیمع  ینامیا  زاس  هنیمز  تفرعم  نیا  َکَسْفَن ;

؟ تسیچ ناملسم  نمؤم و  نایم  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ ناملسم  نمؤم و  نایم  قرف 

خساپ

یـسررب تایاور  نآرق و  ینعی  یمالـسا  عبانم  رظن  زا  ار  ود  نآ  يانعم  تسا  مزال  عقاو  رد  ناملـسم  نمؤم و  ناـیم  قرف  ندـش  نشور  يارب 
يا هّدع  (. 1 «) مکبولق یف  نامیالا  لخدـی  امل  انملـسا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاـق  : » میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  مینک .

نمؤم میدروآ و  نامیا  ام  دنتفگ  ترضح  نآ  رب  دنراذگب  تّنم  هکنیا  يارب  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ادخ لوسر  تمدخ  دندمآ  بارعا  زا 
زونه میدش و  ناملـسم  میدروآ و  مالـسا  دییوگب  یلو  دیدرواین  نامیا  هک  اهنآ  هب  وگب  هک  دیـسر  یحو  ربمایپ  هب  دنوادخ  فرط  زا  میدش 

. دشاب یم  ملـسم  زا  رتالاب  نمؤم  ماقم  نینچمه  تسا و  مالـسا  زا  رتالاب  نامیا  هلحرم  هک  تسادیپ  تسا . هتفاین  هار  نانآ  ياه  لد  رد  نامیا 
هیلع نوـثراوتی و  هیلع  ناـمیالا و  لـبق  مالـسالا  نا  : » تسا هدوـمرف  مالـسلا )) هـیلع  )) قداـص ماـما  (. 2) تسا هدـمآ  نـینچ  زین  تاـیاور  رد 

صخـش هک  دوش  یم  ثعاب  ندـش  ناملـسم  ندروآ و  مالـسا  اریز  تسا  نامیا  زا  لبق  مالـسا  هبترم ي  نوباثی ; هیلع  ناـمیالا  نوحکاـنتی و 
شندروآ مالسا  زا  لبق  یلو  تسا  مرتحم  دشاب و  یمالسا  ظفح  رد  شناج  لام و  ناناملـسم و  اب  دنک  جاودزا  دربب و  ثرا  هدنروآ  مالـسا 

تایاور رد  و  دوش ». هداد  باوث  دشاب  بوخ  رگا  شراتفر  لامعا و  قبط  هک  دوش  یم  ثعاب  ندـش  نمؤم  ندروآ و  نامیا  اّما  تسین . نینچ 
ره تسا و  نامیا  زا  ریغ  مالسا  دومرف  انمؤم ; ملسم  لک  سیل  ملسم و  نمؤم  لک  نامیالا و  ریغ  مالسالا  و  : » دیامرف یم  ترـضح  نآ  رگید 

لّوا ناسنا  اریز  تسا ; هدیقع  رد  ناملسم  صخـش  لماک  هلحرم  نامیا  نیاربانب  (. 3 «) تسین نمؤم  یملسم  ره  یلو  تسه  مه  ملسم  ینمؤم 
هللا یلص  )) هللا لوسر  ًادّمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  ینعی  دوش ; یم  ناملـسم 

ربمایپ تّوبن  راگدرورپ و  یگناگی  هب  تداهش  نابز  تهج  زا  دنکب و  مالسا  لوبق  ینعی  دراد  نابز  هب  طابترا  مالسا  يانعم  هک  هلآو »)) هیلع 
دشاب هتشادن  هاوخ  دشاب ، هتشاد  هدروآ  نابز  هب  هچنآ  هب  یبلق  هدیقع  داقتعا و  هاوخ  دشاب ; هتشاد  مه  يرهاظ  تعباتم  ًانمض  دهدب و  مالـسا 
داقتعا دیوگ  یم  هچنآ  هب  هک  تسا  نمؤم  یتروص  رد  اما  تسا .  ناملـسم  نوچ  تسا  مرتحم  شلام  شنوخ و  نیتداهـش  نتفگ  نیمه  اب  و 
میلـست وا  لوسر  ادـخ و  راتفگ  ربارب  رد  دـنک . ادـیپ  یبلق  هدـیقع  دـیوگ  یم  هچنآ  هب  ینعی  تسا  بلق  هب  طوبرم  نامیا  دـشاب و  هتـشاد  مه 
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نشور دور . یم  راک  هب  ادخ  نامرف  ربارب  رد  هدنوش  میلست  ینعم  هب  ملـسم  هملک  يدراوم ، رد  هک  تسا  مزال  مه  هتکن  نیا  يروآدای  دشاب .
میلست اب  زج  تسادخ و  نامرف  ربارب  رد  لماک  میلـست  هک  تسا  نمؤم  اهنت  هک  ارچ  دوب  دهاوخ  یکی  نمؤم  اب  ینعم  نیا  هب  ملـسم  هک  تسا 

ج 18، نازیملاریسفت ،  - 3 یفاک . لوصا   - 2 هیآ 14 . تارجحلا ، هروـس   - 1 دوش ـــــــــــــــــــــ . یمن  لماک  نمؤم  ناسنا  ادـخ ، نامرف 
ص 364.

؟  تسیچ رد  ناملسم  اب  نموم  توافت 

شسرپ

؟  تسیچ رد  ناملسم  اب  نموم  توافت 

خساپ

نوباثی هیلع  نامیالا  نوحکانتی و  نوثراوتی و  هیلع  نامیالا و  لبقمالـسالا  نا  : » دـیامرفیم نامیا  اـب  مالـسا  تواـفت  ةراـبرد  قداـص ع  ماـما 
مالسا ساسا  رب  هعماج  رهاوظ  ینعی   ) دننکیم جاودزا  مهاب  دنربیم و  ثرا  مه  زا  ناناملسم  مالسا  ساسا  رب  تسا و  نامیا  زا  شیپ  مالـسا 

: دومرفیم مالـسا  ةرابرد  رگید  ثیدح  رد  قداص ع  ماما  دسریم .» دارفا  هب  یبلق  دـقع  نامیا و  رثا  رب  یهلا  رجا  باوثاما و  دوشیم ) هرادا 
مالـسا ثیراوملا  حـکانملا و  ترج  هیلع  ءامدـلاتنقح و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  قیدـصتلا  هللا و  الا  هلا  ناةداهـش ال  مالـسالا  »

دنامیم و ظوفحم  اهنوخ  تداهـشود  نیا  ۀلیـسو  هب  تسا  مرکا ص  لوسر  تلاسر  هب  قیدصت  ادخ و  یگناگی  ودیحوت  هب  نداد  تداهش 
ینوریب میلـست  يرهاظ و  يرادرب  نامرف  مالـسا  تفگ  ناوتیم  ددرگیم ». رارقرب  ثراو  اـفوتمنیب و  ثرا  رما  دریذـپیم و  تروص  جاودزا 

نیتداهـش دنک و  مالـسا  لوبق  رهاظ  رد  هک  یـسک  ره  نیا  ربانب  تسا  دنوادخ  رما  هب  نداهن  ندرگ  ینورد و  یبلق و  دقع  نامیایلو  تسا ؛ 
هتفریذپ بلق  رد  ار  مالسا  تیناقح  هک  تسایسک  نمؤم  اما  تسا  ناملسم  دروآ ، اج  هب  ار  مالـسا  يرهاظ  لامعا  دزاسيراج و  نابز  رب  ار 

. ددنب راکهب  ار  نید  میلاعت  تاداقتعا  اب  دشاب و 

رتکد دانتسا  هتفگ و  قبط  ایآ  ای  ریخ . ای  تسا  نامیا  يارب  یفاک  مزال و  طرش  یلع  تیالو  نتشاد  طرش  ایآ  تسانعم ؟  هچ  هب  تیاده  تسیچ ؟  نامیا 
؟ هن ای  دشاب  هتشاد  دیاب  مه  ار  لمع  تلاصا  طرش  یتعیرش ،  یلع 

شسرپ

هتفگ و قبط  ایآ  ای  ریخ . ای  تسا  نامیا  يارب  یفاک  مزال و  طرش  یلع  تیالو  نتـشاد  طرـش  ایآ  تسانعم ؟  هچ  هب  تیاده  تسیچ ؟  نامیا 
؟ هن ای  دشاب  هتشاد  دیاب  مه  ار  لمع  تلاصا  طرش  یتعیرش ،  یلع  رتکد  دانتسا 

خساپ

هب رتشیب  نامیا  هرهوج  دنـشخب . یم  توالح  یمدآ  یگدنز  هب  هک  دـنا  یناسنا  تالوقم  نیرت  بان  زا  قشع  دـیما و  نامیا ، دـننام  یمیهافم 
نامیا هنیمز  رد  شواک  شهوژپ و  هب  تیحیـسم  مالـسا و  گنهرف  رد  یفـسلف  یمالک و  نارگـشهوژپ  زابرید  زا  دراد و  طاـبترا  نید  هزوح 
یناعم رد  یلو  تسا ، ندـینادرگ  نمیا  يانعم  هب  نمَا ، هدام  زا  و  انامیا ) نمؤی ، نمآ ، « ) لاعفا  » باـب زا  ناـمیا  ناـمیا : موهفم  دـنا .  هتخادرپ 

یم نآ  فیرعت  رد  هژاو  نیا  لامعتـسا  دراوم  هدام و  هب  هجوت  اب  دوش . یم  لامعتـسا  ندیزرو  دامتعا  ندرک و  يور  نتـشادرواب ، ندیورگ ،
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نمیا یهارمگ  قافن و  رفک ، تارطخ  زا  ار  وا  دوش و  یم  تما  کی  هب  صخـش  ندـیورگ  ثعاب  هک  تسا  ینتـشادرواب  ناـمیا  تفگ : ناوت 
دوجو رظن  فالتخا  یمالـسا  ناملاع  نامیکح و  ناملکتم ، نایم  نآ  ناکرا  نامیا و  تقیقح  دروم  رد  نامیا : ناکرا  تقیقح و  دشخب . یم 

یم ءزج  کی  ياراد  طیـسب و  ار  نامیا  ناـشیا  زا  یخرب  هک  دوش  یم  راکـشآ  تسا ، هدـش  هئارا  باـب  نیا  رد  هک  یئارآ  هعومجم  زا  دراد .
نامیا دـنادقتعم : لوا  هورگ  دنتـسه . لئاق  نآ  يارب  يا  هناـگ  دـنچ  اـی  هناـگود و  يازجاو  هتـشاگنا  بکرم  ار  نآ  رگید  یخرب  دـنرامش و 

لوا دـنا . هدومن  دانتـسا  لیلد  ود  هب  ناشیا  نآ . ءزج  هن  تسا و  نآ  طیارـش  زا  نابز  هب  رارقا  حراوج و  هب  لمع  تسا و  یبلق  داـقتعا  فرص 
یف ناـمیالا  لخدـی  اـمل  و  اـنمآ ...  بارعـالا  تلاـق  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  اریز  تسا ؛ یمدآ  ناـج  بلق و  ناـمیا  هاـگیاج  هک ، نیا 
مود لیلد  هیآ 14 .) تارجح ، « ) تسا هتفاین  هار  ناشیا  ياه  بلق  هب  نامیا  زگرهو  تسا  هدـش  هتـشاگن  نامیا  ناشیا  ياه  بلق  رد  مکبولق ؛
انعم نیدب  نیا  تاحلاصلا » اولمع  اونمآ و  نیدـلا   » تسا هدومن  رکذ  ار  حـلاص  لمع  نامیا  زا  دـعب  دروم  رد 52  میرک  نآرق  هک  تسا  نـیا 

هک دنداقتعا  نیا  رب  مود  هورگ  دوبن . حیحص  نآ  رارکت  ندروآ و  یبدا  ظاحل  هب  دوب  نآ  ءزج  رگا  اریز  تسا ؛ نامیا  زا  ریغ  لمع  هک  تسا 
ءزج لمع  تسا ، دقتعم  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا . ءزج  هس  ياراد  تقیقح  رد  تسا و  حلاص  لمع  ینابز و  رارقا  داقتعا ، زا  معا  نامیا 

نیمه اـب  ار  یناوارف  تاـیاور  نآ  رد  تسا و  هدوـشگ  راونـالاراحب  رد  ناـمیالا » ءزج  لـمعلا  نا   » ناوـنع تحت  ار  یباـب  اذـل  تسا و  ناـمیا 
، حراوجلاب لمع  ناسللاب ، ظفل  بلقلاب ، دـقع  نامیالا  : » هک هدومن  لـقن  (ع ) اـضر ترـضح  زا  هلمج  زا  تسا . هدومن  يروآ  عمج  نومـضم 
« تروص نیدب  رگم  تسین  نامیا  تسا . ندب  ءاضعا  اب  لمعو  نابز  اب  تسا  يراتفگ  یبلق ، تسا  يدنویپ  نامیا  اذکه ؛ الا  نامیالا  نوکیال 
. تسا یندب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ، قیدصت  نامیا  تسا : هدـمآ  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  يرگید  تیاور  رد  ج 69 .) راونالاراحب ، )

تـسا یبلق  داـقتعا  فرـص  ناـمیا  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  ینید  ناـملاع  روهـشم  لوق  نآ  دراد و  دوجو  ناـمیا  هنیمز  رد  مه  يرگید  هیرظن 
نآ لامک  طرش  نید ، قالخا  تیاعر  نآ و  مزال  طرـش  نید ، ماکحا  هب  تبـسن  یلمع  مازتلا  نینچمه  نابز و  هب  رارقا  نوچمه  رگید  روماو 
هک يا  هنوگ  هب  تسا  هدـیدرگ  رکذ  زین  حـلاص » لمع   » شرانک رد  هدـش  هدروآ  ناـمیا »  » زا نخـس  اـج  ره  میرک  نآرق  گـنهرف  رد  تسا .

لمکم حـلاص  لمع  نامیا و  اریز  تسا ، نینچ  مه  یتسار  هب  دنتـسه و  ناسنا  یلاـعت  دـشر و  رد  ریذـپانادج  رما  ود  لـمع  ناـمیا و  ییوگ 
ار لمع  دوش و  یم  رهاظ  ناسنا  لامعا  رد  نآ  عاعـش  امتح  دنک ، ذوفن  ناج  قامعا  رد  رگا  نامیا  دنراد . مه  رب  لباقتم  ریثأت  دـنارگیدکی و 
وا ياپ  تسد و  نابز و  شوگ ، مشچ ، رد  يراثآ  دوش و  یم  نشور  ناسنا  بلق  رد  هک  تسا  یغورفرپ  غارچ  ناـمیا  دومن . دـهاوخ  حـلاص 

تسا و هشیر  تمالـس  رب  لیلد  نیریـش  هویم  دوجو  نآ ، هویم  هرمث و  حـلاص  لمع  تسا و  هشیر  نوچمه  نامیا  الوصا  ددرگ . یم  راکـشآ 
تاحلاصلا و یلع  لدتـسی  نامیالابف  : » تسا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما  دیفم . ياه  هویم  شرورپ  ببـس  ملاس  هشیر  دوجو 

نامیا دوجو  رب  ناوت  یم  حلاص  لامعا  ببس  هب  دوش و  یم  لالدتـسا  هتـسیاش  لامعا  هب  نامیا  هلیـسو  هب  نامیالا ؛ یلع  لدتـسی  تاحلاصلاب 
ناملکتم ناملاع و  نایم  زین  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  نامیا  هک  هچنآ  هنیمز  رد  ناـمیا : قلعتم  ص 240 .) ج 32 ، راونالاراحب ،  ) دومن لالدتسا 

لصا ود  هعیش  یلو  دنناد ، یم  یفاک  نتـشاد  نامیا  يارب  ار  داعم  توبن و  دیحوت ، هب  داقتعا  تنـس  لها  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  یمالـسا 
توبن و دیحوت ، لصا  هس  هب  داقتعا  اب  ناسنا  تسا . مالـسا  زا  يرتالاب  هبترم  نامیا  نایعیـش  رظن  زا  دـیازفا . یم  نآ  رب  زین  ار  تماما  لدـع و 

یم قالطا  یـسک  هب  یعقاو  نمؤم  تسا و  نامیا  ورگ  رد  لماک  تاجن  یلو  دـبای ؛ یم  تاـجن  داـحلا  رفک و  زا  دوش و  یم  ناملـسم  داـعم ،
يوریپ قیمع و  تبحم  هب  هک  ینتـشاد  رواب  دـشاب . هتـشاد  یبلق  قیمع و  رواب  (ع ) موصعم هدراـهچ  تماـما  تلادـع و  لـصا  ود  هب  هک  دوش 

اب مه  دومن و  یم  نییبت  ار  نید  مه  (ص ) مرکا ربمایپ  تسا . توبن  فیاظو  نامه  همادا  هعیـش  هاگدـید  زا  تماما  دـماجنایب . اـهنآ  زا  یلمع 
رب ربمایپ  زا  سپ  ار  هفیظو  ود  نیمه  زین  (ع ) موصعم ماما  تخاس . یم  يراج  هعماج  رد  ار  نآ  یعامتجا  نیناوق  ماکحا و  تموکح ، لیکشت 

تماما ماقم  نیاربانب  دـیامن ، ءارجا  هعماج  رد  ار  نآ  یمالـسا  مکاـح  ناونع  هب  هدومن و  ریـسفت  ار  نید  تسا  فظوم  زین  ماـما  دراد . هدـهع 
نید لوصا  زا  توبن  هب  داـقتعا  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا  ور  نآ  زا  تسا ، ناـمه  همادا  تسا و  حرطم  توبن  راـنک  رد  هک  تسا  یماـقم 

تنـس لها  هک  تسا  هدوب  یهابتـشا  نیا  دـیامن و  دادـملق  یهقف  ماکحا  تاعورف  زا  یعرف و  رما  کی  ار  تماما  عوضوم  دـناوت  یمن  تسا ،
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ثحب اب  یقالخا  ینید و  ياهرواب  نتخاس  یلمع  ترورـض  لمع و  شزرا  ثحب  لمع : تلاـصا  ص 9 .) ج 4 ، تایهلا ،  ) دنا هدـش  بکترم 
ناسنا لمع  دروم  رد  اه  تسیتامگارپ  اه و  سیـسکارپ  هک  تسا  يا  یطارفا  يدام  هاگدـید  لـمع  تلاـصا  تسا . تواـفتم  لـمع  تلاـصا 

. دهد یم  لکـش  ار  ناسنا  یقیقح  تیوه  تسا و  تقیقح  كالم  هک  تسا  لمع  لمع و  ینعی  ناسنا  هک  دنادقتعم  اهنیا  دـنا . هدومن  حرطم 
اه تسیتامگارپ  دنتـسین . لئاق  ناـسنا  تیوه  تخاـس  رد  يونعم  تاـهجوت  قشع و  ناـمیا و  تینب ، هشیدـنا ، يارب  یتلاـصا  هنوگچیه  اـهنآ 

نامیا يور  زا  هچ  تسا  یقیقح  یقالخا و  شزرا  ياراد  دراد ، هرمث  دوس و  تسا و  عفان  ام  يارب  هک  لیلد  نیا  اب  افرـص  یلمع  ره  دندقتعم 
هدش هجوت  لمع  دوخ  دننامه  لمع  فده  تین و  هزیگنا ، هب  مالسا  رظن  زا  یلو  دوشن ؛ ای  دوش و  ماجنا  حیحـص  تین  اب  هچ  دشابن و  ای  دشاب 
نیا رد  اریز  ملاـس ؛ هزیگنا  یهلا و  صلاـخ  تین  ناـمیا ، يور  زا  هتـساخرب  لـمع  یلو  تسا  ناـسنا  هدـنزاس  لـمع  هک  تسا  تسرد  تسا .
ياه هدـیاف  يداـم و  دوس  افرـص  هن  دراذـگ و  یم  ناـسنا  سفن  رب  لـمع  هک  تسا  يراـثآ  لوا  هجرد  رد  تسا  تیمها  زئاـح  هچنآ  بتکم 

رب تبثم  ریثأت  هک  دناد  یم  شزرا  اب  دنمدوس و  ار  یلمع  یلو  تسا ؛ لیاق  ناوارف  شزرا  لمع  يارب  مالـسا  نیاربانب  نآ ، ینوریب  یجراخ و 
تین ناـمیا و  زا  هتـساخرب  هک  یلمع  ینعی  یلعاـف ؛ نـسح  دـشاب ، یلعف  یلعاـف و  نـسح  ياراد  هـک  یلمع  ینعی  دراذـگ ؛ یم  ناـسنا  سفن 

، يدزی حابـصم  يزاسدوخ ، يوس  هب  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دشاب . یم  تعیرـش  اب  قباطم  هک  یلمع  ینعی  یلعف ؛ نسح  تسا و  صلاخ 
ص 304.

فیرعت یتسرد  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هن  هک  ینامیا  تسا  هداد  رارق  نامیا  يانبم  رب  ار  اهناسنا  یتخبدب  ای  یتخبشوخ  ساسا  دنوادخ  ارچ  امـش  رظن  هب 
. درک صخشم  ای 

شسرپ

یتسرد هب  ار  نآ  ناوت  یم  هن  هک  ینامیا  تسا  هداد  رارق  نامیا  يانبم  رب  ار  اهناسنا  یتخبدب  ای  یتخبـشوخ  ساسا  دنوادخ  ارچ  امـش  رظن  هب 
. درک صخشم  ای  فیرعت 

خساپ

فیرعت لباق  هن  هک  هداد  رارق  نامیا  ار  ناسنا  یتخبدب  ای  یتخبشوخ  هیاپ  ساسا و  لاعتم  دنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  امـش  لاکـشا  يانبم 
مه تسا و  فیرعت  لـباق  مه  ناـمیا  نوچ  تسین  حیحـص  ياـنبم  نیا  هک  نیا  لاـح  درک . رکذ  يا  هصخـشم  نآ  يارب  ناوـت  یم  هن  تسا و 

ار نامیا  قلطم  لاعتم  دـنوادخ  هک  موش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  بلطم  نیا  نییبت  زا  لبق  نکل  تسا  یتاصخـشم  اه و  هناـشن  ياراد 
اب نراقت  طرـش  هب  هداتـسرف  ورف  هک  هچنآ  شلوسر و  شدوخ و  هب  نامیا  ار  تداعـس  كالم  هکلب  هدادـن  رارق  تواقـش  تداعـس و  كـالم 
(. رگید ددعتم  تایآ  136 و  ءاسن ،  - 179 نارمع ، لآ  تایآ 2 و 282 -  هرقب ،  ) اهنیا زا  یکی  دوبن  رد  ار  تواقـش  هداد و  رارق  حلاص  لمع 

یمالک و نارگشهوژپ  هک  دش  ببس  جراوخ  هیحان  زا  نیفص  گنج  زا  سپ  یسایس  یعامتجا ، تالوحت  الوا ، بلطم : لصا  اب  هطبار  رد  اما 
هدمع روط  هب  هیماما  ناملکتم  دنزادرپب . نامیا  مزاول  طیارش و  ناکرا و  رهوگ و  نامیا ، یتسیچ  هنیمز  رد  قیقحت  هب  نامز  نامه  زا  یفـسلف 

(. ص 282 هانپورسخ ، دیدج ، مالک   ) دنا هدرمش  ناهرب  لیلد و  لصاح  ار  نامیا  هتـسناد و  وا  لوسر  تلاسر  ادخ و  یبلق  قیدصت  ار  نامیا 
ص داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک   ) هداد رارق  نامیا  ناکرا  زا  ار  ینابز  رارقا  یبلق  قیدصت  رب  هوالع  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 

لها يامدق  زا  یضعب  دنا و  هتسنادن  یفاک  ییاهنت  هب  ار  ود  نیا  زا  یکی  هتسناد و  ینابز  رارقا  اب  یبلق  قیدصت  ار  نامیا  زین  اهقف  مومع  (. 93
فیراعت فیراعت و  نیا  همه  قباطم  دنا . هتـسناد  لیخد  نامیا  تقیقح  رد  زین  ار  ناکرا  هب  لمع  ینابز  رارقا  یبلق و  قیدصت  رب  هوالع  تنس 

تقیقح رد  لخاد  ایآ  ناکرا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  هک  نیا  اـما  دـنا  هتـسناد  ناـمیا  ناـکرا  ءزج  همه  ار  یبلق  قیدـصت  هدـش  هک  يرگید 
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ره یصخش  رد  یتقو  ینابم  عیمج  قبط  هک  تسا  حضاو  الماک  نکل  تسا  فالتخا  دنتسه  نامیا  طیارـش  مزاول و  زا  هک  نیا  ای  هدوب  نامیا 
قیدـصت ناـمیالا  : » دـنیامرف یم  یثیدـح  رد  (ع ) یلع هچناـنچ  تسین . يدـیدرت  شققحت  رد  تسا و  ققحم  ناـمیا  اـنیقی  دـشاب  قـقحم  هس 

هن دـناد  یم  یبلق  يرما  ار  نامیا  تقیقح  هچرگ  میرک  نآرق  ص 283 .) دـیدج ، مالک  زا  لقن  « ) ناکرالاب لمع  ناسللاب و  رارقا  نانجلاب و 
نامیا تقیقح  دوش  یم  مولعم  دـشابن  مزاول  نیا  رگا  هک  دـناد  یم  نامیا  مزاول  زا  فشاـک و  هناـشن و  ار  یلمع  يوریپ  نکل  یلعف  یناـبز و 
مازتلا يزیچ و  هب  قیدصت  ناعذا و  يانعم  هب  نامیا  هملک  : » دنیامرف یم  نونمؤم  هروس  هیآ  نیلوا  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  هدشن . ققحم  مه 

تشگزاب ازج و  زور  هب  قیدصت  شناربمغیپ و  وا و  یگناگی  هب  قیدصت  يانعم  هب  نآرق  ياه  هژاو  رد  ادخ  هب  نامیا  الثم  تسا  نآ  مزاول  هب 
هتـشادن يوریپ  چـیه  هک  نیا  هن  یلمع  يوریپ  اب  يا  هزادـنا  ات  هتبلا  دـنا . هدروآ  وا  ناگداتـسرف  هک  تسا  یمکح  ره  قیدـصت  وا و  يوس  هب 

« میریذـپب ار  نآ  راثآ  میوش و  مزتلم  میا  هدـش  دـقتعم  نادـب  هک  يزیچ  نآ  مزاول  هب  هک  نآ  رگم  تسین  نامیا  داقتعا  فرـص  سپ  دـشاب ...
فیرعت کی  میناوتن  حالطصا  رد  میربب و  یپ  نامیا  رهوج  هنک و  هب  میناوتن  هک  ضرف  رب  ایناث ، ص 4 و 5 .) ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  )

تایآ 45 و  هبوت ،  - 21 أبس ،  - 29 مور ، 55 و 56 - رمز ،  - 256 ، 86 ، 186 ، 41 هرقب ،  ] ددعتم تایآ  رد  مینک . هئارا  نامیا  زا  یمان  دـح  هب 
نیا يور  زا  ناوت  یم  هک  هدـش  رکذ  نانمؤم  نامیا و  يارب  ییاه  یگژیو  صئاصخ و  مئالع و  ج 66 ] راونالاراحب ،  ] ریثک تایاور  و  رگید ]
نیا دنا  هدومرف  نایب  هنیمز  نیا  رد  ناققحم  زا  یضعب  هک  یقیقد  هتکن  اثلاث ، میربب . یپ  نارگید  ای  نامدوخ  دوجو  رد  نامیا  ققحت  هب  مئالع 

اب ناسنا  هک  تسا  يرطف  رما  کی  دـشاب  دـنوادخ  دوجو  هب  قیدـصت  هک  نامیا  رد  هیاپ  هرازگ  حالطـصا  هب  ای  نامیا  یلـصا  نکر  هک  تسا 
یم ار  ادـخ  يروضح  ملع  اب  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدـش  نییبت  راـهچ  هنیمز  نیا  رد  هک  دـبای  یم  ار  نآ  نادـجو 

یلقع لالدتسا  ینهذ و  میهافم  قیرط  زا  هک  یتفرعم  دراد  دنوادخ  هب  تبسن  يروضح  یتفرعم  شیوخ  ناج  قمع  رد  ناسنا  ینعی  دنسانش .
ادخ شیوخ  نورد  رد  شواک  اب  یمدآ  تفرعم ، نیا  ساسارب  تسا . دـنوادخ  هب  ناسنا  يدوجو  یگتـسباو  نآ  كالم  هکلب  هدـشن  لصاح 

یلوصح ملع  خنـس  زا  همه  هک  فیرعت و ... قیدصت ، روصت ، زا  نخـس  رگید  اجنیا  رد  دـنک . یم  هدـهاشم  لد  مشچ  اب  ار  وا  دـبای و  یم  ار 
ناسنا تفلا  سنا و  ياه  باجح  سپ  رد  يرطف  داقتعا  نیا  تسا  نکمم  هچرگ  تسا . نایم  رد  نتفای  هدـهاشم و  ياـپ  هکلب  تسین  دنتـسه 

نیرتـهب هب  نآرق  هچناـنچ  دراد . هدـننک  رادـیب  روـما  هب  زاـین  ناـسنا  لاـح  نیا  رد  هک  ددرگ  غورف  مک  ترطف  غارچ  ددرگ و  ناـهنپ  اـیند  هب 
رد هاگره  نوکرـشی ؛ مهاذا  هللا  یلا  هصلخی  املف  نیدلا  هل  نیـصلخم  اوعد هللا  کلفلا  یف  وبکر  اذاف   » هک هدومرف  نایب  ار  بلطم  نیا  تروص 

« دنزرو كرـش  وا  هب  نانآ  دـهد  تاجن  یکـشخ  يوس  هب  ار  نانآ  ادـخ ]  ] نوچ دـنناوخب و  صالخا  اب  ار  دوخ  يادـخ  دـنوش  راوس  یتشک 
؛ هفرعملا لمع  مهرظف  دنیامرف ...« : یم  ترـضح  دسرپ  یم  فینح  يانعم  اب  هطبار  رد  (ع ) رقاب ماما  زا  یـصخش  یتقو  هیآ 65 .) توبکنع ، )
قـیقد و ثحب  ترطف  ثحب  نیا  ص 36 .) ج 1 ، یمالـسا ، مالک  شزومآ  زا  لقن  « ) دـیرفآ شیوخ  تفرعم  ترطف  هب  ار  ناـمدرم  دـنوادخ 

نآرق فراعم  يرهطم 2 . داتسا  ترطف ، . 1 دـییامرف : هعجارم  لیذ  راثآ  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  لماک  هعلاطم  تهج  تسا . يراد  هنماد 
هصالخ رهم  يدیعس  دمحم  ج 2 ، یمالسا ، مالک  شزومآ  یناوریش 4 . یلع  يرطف ، یسانشادخ  رد  یـشهوژپ  يدزی 3 . حابصم  (، 1  - 3)

باتک و رد  حـضاو  تروص  هب  نآ  ياه  یگژیو  مینکن  كرد  ار  نآ  تیهام  ولو  ایناث  تسا و  فیرعت  لباق  نامیا  ـالوا  هک  دـش  نیا  بلطم 
ددـعتم نیهارب  يور  زا  نید  لوصا  هب  نیقی  اب  هداس  هلمج  کی  رد  میبای و  یم  ار  نآ  يروضح  ملع  هب  اترطف و  ام  اثلاث ، هدـش و  ناـیب  تنس 

تسین و نآ  رد  یماـهبا  چـیه  تسا و  ققحم  ناـمیا  تقیقح  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  ماـجنا  عورف  رب  لـمع  دـنا و  هدرک  رکذ  ناـققحم  هک 
مالک دـیناوت ر.ك - : یم  قوف  عبانم  رب  هوالع  هنیمز  نیا  رد  لماک  هعلاـطم  تهج  تساعدـم . نیا  ینیع  دـهاش  خـیرات  نارفاـک  ناـنمؤم و 

قیقحت اب  یلماع  نیدـلا  نیز  نامیالا ، قئاقح  يداوج -  نسحم  نآرق ، مالک و  هصرع  رد  نامیا  هیرظن  هاـنپ -  ورـسخ  نیـسحلادبع  دـیدج ،
ییاجر يدهم 

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26
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شسرپ

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26

خساپ

دوش و مزتـلم  نآ  مزاول  ۀـمه  هب  دـهاوخب  دریذـپب و  تسا ، هدرک  قیدـصت  نهذ  لـقع و  هک  ار  يزیچ  لد ، هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ناـمیا 
. نآ یمئاد  مزال  تسا و  ملع  نیع  هن  یلو  تسا ؛ تخانش  هب  طورشم  طونم و  نامیا ، سپ  دریگب . نآ  یلمع  ماجنا  رب  یلامجا  میمصت 

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  زینک و  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  زینک و  هفسلف 

خساپ

ماظن هزورما  هک  هنوگ  نامه  . دـشاب یم  یگنهرف و ...  یـسایس ،  يداصتقا ،  طیارـش  هعومجم  زا  یعبات  نارودره  رد  یعاـمتجا  ياـه  ماـظن 
ات تسا .  هدوـمن  باـجیا  ار  نآ  صاـخ  یگنهرف  یعاـمتجا ،  يداـصتقا ،  طیارـشو  تسا  مکاـح  ناـهج  رد  ییاـمرفراک و ...  يرگراـک و 
رد یماظن  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛  هدوب  نارود  نآ  روما  هرادا  يارب  بسانم  شور  يراد  هدرب  ماظن  ناـهج  یماـمت  رد  شیپ  نرقدـنچ 
 . تسا هدوب  يراد  هدرب  هویـش  ، زور نآ  طیارـش  رد  هویـش  نیرت  بسانم  ور  نیا  زا  تسا .  هتـشادن  ار  نآ  ینیزگیاج  ناکما  زور  نآ  طیارش 
رد یـساسارییغت  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  مالـسا  تسا .  جراخ  خـساپ  نیا  لاجم  زا  هدرتسگو و  عیـسو  رایـسب  عوضوم  نیا  ياه  هنیمز  یـسررب 

تکرح تهج  دنچ  رد  نیناوق  عضو  اب  یلو  تشاذگ ،  هحص  هلاسم  نیا  لصا  هب  نکمم ،  هن  هدوب و  يرورض  هن  زور  نآ  یعامتجا  متـسیس 
-2 صاخ .  دراوم  رد  زج  نآ  میرحت  و  نتفرگ ، )  هدـنب  قاقرتسا (  تیفیک  دروم  رد  نیناوق  عضو  اـب  دارفا  قوقح  نیماـت  - 1 تسا :  هدرک 
ناگدرب و يزاـسدازآ  هب  مدرم  بیغرت  - 3 هدرب .  کلام و  نیب  حیحـص  طباور  میظنت  ناـگدرب و  قوقحزا  تیاـمح  تهج  رد  نیناوق  عضو 
هک تخاس  مهارف  ناگدرب  يارب  ار  یطیارش  مالـسا  عومجم  رد  قتع . )  طیارـشو  تارافک  دننام  دوصقم (  نیا  لوصح  يارب  ینیناوق  عضو 
زا يرایسب  رب  کیلامم ) )  تموکح ( (  اه  تدم  یتحو  دنتفای  تسد  یمالسا  هعماج  رد  یـسایس  یملع و  مهم  تاجرد  تاماقم و  هب  نانآ 
زا ار  ناگدرب  ناگدرب ،  یگدنز  يارب  یفطاع  یناسنا و  طیارش  ندروآ  مهارف  اب  مالسا  تقیقح  رد   . دش رادیدپ  یمالـسا  ياهروشک  طاقن 
یم مالـسا  جورم  غلبم و  يدازآ ،  اب  هارمه  دوخ  نطوم  هب  تشگزاب  رد  ناـنآ  دومن و  یمالـسا  هعماـج  هب  نتـسویپ  هب  قاتـشم  اـیند  رـسارس 

لماوـع زا  یکی  املــسم " دوـشگ و  ار  ناـگدرب  يدازآ  هاررگید  يوـس  زا  درک و  دودــسم  ار  دازآ  دارفا  ندــش  هدرب  هار  مالــسا   . دــندش
دنا هدوب  نوناق  هدـعاق و  نیمه  لومـشم  نیب  نیا  رد  زین  اهزینک  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  شقن  ناهجرد ،  یگدرب  ماظن  ینوگرگد 

اب دنتـشگ ، یم  یمالـسا  کـلامم  دراو  يراـجت  تروص  هب  اـی  و  دـندش ، یم  ریـسا  ناناملـسماب  گـنج  رد  هک  رگید  ياـهروشک  زا  ناـنآ  .
دندرک و یم  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  رگید  دننامه  نانآ  زا  يرایـسب  هدـش و  انـشآ  نآ  شخب  تاجن  يایازم  یمالـسا و  گنهرف 

زینک ام  همیا  زا  یخرب  ردام  هک  مینادـب  تساـجب   . دـیدرگ یم  نآ  کـلام  هب  تیمرحم  بجوم  دوب و  جاودزا  دـقع  مکح  ردزینک  تیکلاـم 
هتکن نیا  هب  هجوتاما   . دشاب یم  هدرتسگ  رایـسب  هلوقم  نیا  رد  نخـس  تسا .  هدوب  یمور  يزینکزین  جع )  نامز (  ماما  ردام  یتح  دـنا ، هدوب 

هب مالـسا  اب  گـنج  رد  یناـسک  هک  تسا  يدروم  تسا  زینک )  هدـنب و  نتفرگ  قاـقرتسا (  زوجم  مالـسا  رد  هک  یلماـع  اـهنت  هک  تسا  مهم 
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رکش اهنت  هن  هدومن و  هدافتسا  یهلا  نارک  یب  ياه  تمعن  همه  نیا  زا  هک  یسک  ایآ  هک  تسا  حضاورپ  دنشاب و  هدش  ریـسا  قح  نید  ناونع 
هب توعد  ار  مدرم  تسا  هدرکن  هدنـسب  مه  دـح  نیا  هب  زاب  تسا و  هدـیزرو  رفک  ناـمحر  دـنوادخ  هب  هکلب  تسا ،  هدومنن  يرازگـساپس  و 

تیناسنا ماقم  هب  تناها   ، یناسک نینچ  يارب  ناسنا  فیرـش  مان  افاصنا "  . دـیامن یم  هزرابم  قح  نید  هب  مدرم  تیادـه  مچرپ  اـب  هدرک  رفک 
هدرک نیمضتار  نانیا  تایح  قح  مالسا  کل ،  ذعم  تسا !؟  یهلا  لضفت  يور  زا  زج  ندش ،  لیاق  هورگ  نیا  يارب  تایح  قح  ایآ  تسین ؟ 

وـس دوـخ  لـمع  يدازآ  زا  هک  يدارفا  نیا  دـیاب  نکل  تسا ،  هتـسنادناور  گـنج  هـکرعم  رد  يریگرد و  تدـش  رد  زج  ار  ریـسا  نتـشک  ، 
يدازآ ناشیاه و  تیلاعف  هریاد  تسا ،  هتـسج  تکرـش  نآ  هب  نینموم  ادـخ و  نید  هیلع  دربن  رد  هدومن  مایق  ادـخ  نید  هیلع  هدومن  هدافتـسا 

زین اـه  هزومآ  نیا  ققحت  ياربو  تسا  هدومن  هیارا  ناـنآ  ییاـهر  يارب  مالـسا  رد  يرایـسب  ياـه  هزومآ  نیا  دوجواـب   . ددرگ دودـحم  اـهنآ 
زا یناجنز 2- يوسوم  یگدرب ،  يدازآ ،  هلاـسم  مالـسا و  - 1 هب :  دـینک  عوجر  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا .  هداد  رارق  يدایز  رایـسب  شاداپ 

رکف 5- رادیب  ناتـساب ،  مور  رد  يراد  هدرب  مراکم 4 - رصان   ، ینید ياه  هدروآرف  ینامرک 3 - یتجح  مسیـسکرام ،  ات  میدق  مور  یگدرب 
 ; یجریا قداص   ، مالسا رد  یگدرب  یمارگ 7 - یلع  دمحم  یگدرب ،  هب  یهاگن  يرشبم 6 - هللادسا  ، رشب قوقح 

؟ دنک یم  نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  ایآ 

خساپ

نارظن بحاص  اب  دـیاب  دـنک و  یم  يّدـج  ار  هعلاطم  موزل  دـشاب ، ینید  ینابم  تخانـش  یتسـس  زا  رگا  دـیدرت  کش و  تسین . نینچ  زگره 
هک تسا  ناطیـش  هسوسو  عقاوم ، يرایـسب  رد  یلد ، ود  کش و  درک . عورـش  هدـمآ  يدـیدرت  هک  شخب  ره  رد  ار  هعلاطم  دومن و  تروشم 
درک مهاوخ  مادقا  یهارمگ  هب  مسق  وت  تّزع  هب  ایادخ  (; 1) نیصلخملا هللا  دابع  الا  نیعمجا  مهنیوغ  کتّزعبف ُال   » تسا هدروخ  مسق  نمشد 

وا عیطم  میهاوخب  میـشاب و  هتـشاد  نامیا  دـنوادخ  هب  هناصلاخ  ام  رگا  درک .» دـنهاوخ  ادـیپ  تاجن  صلاخ  ناگدـنب  طقف  یهارمگ  نیا  زا  و 
الوقالو لوحال   » رایسب لثم  دیفم  راک  زا  و  لّسوت ، اعد و  یسررب ، تخانش و  همادا  دراوم  نیا  رد  دیسر . دهاوخن  ام  هب  يدنزگ  وا  زا  میـشاب 

ام تروص  ره  هب  درک . هعلاطم  دیاب  دـهد  یم  ناشن  ار  ناطیـش  ياه  شور  هک  یتایاور  تایآ و  تسا . زاسراک  نتفگ  میظعلا » یلعلا  هللاابالا 
رد قیمعت  جاتحم  تسا ، دایز  ناهنپ  راکشآ و  ياه  ناطیش  نایرکشل  موجه  هک  مالسلا )) هیلع  )) رـصع یلو  تبیغ  نامز  رد  هژیو  هب  هشیمه 

. تسا لّمأت  لباق  نیا  دوش  یم  عورش  کسفن » ینفّرع  مهللا   » اب حیتافم  رخآ  رد  مالـسلا )) هیلع  )) نامز ماما  تبیغ  ياعد  میتسه  ینید  ینابم 
2ـ ـ . هیآ 82 دایص ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  ) 

؟ مینک لمع  هنوگچ  تسیچ و  تلع  دیآ ، یم  دوجوب  کیکشت  ام  رد  هیعدا  ای  و  داعمو ) توبن  دیحوت ،  ) يداقتعا لوصا  رد  عقاوم  یضعب 

شسرپ

؟ مینک لمع  هنوگچ  تسیچ و  تلع  دیآ ، یم  دوجوب  کیکشت  ام  رد  هیعدا  ای  و  داعمو ) توبن  دیحوت ،  ) يداقتعا لوصا  رد  عقاوم  یضعب 

خساپ
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کش . 2 ( 1") تسا ینادان  لهج و  ۀجیتن  کش   : " دـنا هدومرف  یلع (  هک  روطنامه  .1 منک :  یم  ضرع  ار  یتاکن  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
ملع دـیاب  لهج  ياجب  ینعی  دور ، یم  نیب  زا  تسا  هدـمآ  دوجوب  هک  یهار  نامه  زا  نآرق  نید و  فراعم  ۀـعومجم  يداـقتعا و  لوصا  رد 
یم دوجوب  کش  هک  یجیاتن  هلمج  زا  دراد . ددـعتم  ياه  هبترم  مه  نیقی  دوخ  هک  دـناسرب  نیقی  ۀـلحرم  هب  ار  ناسنا  دوش و  نآ  نیزگیاـج 

یتسس .5 راک ، نایاپ  رد  رفک  كرـش و  هب  ندش  لیدبت  .4 تریح ، داجیا  .3 نامیا ، طبح  .2 ناـمیا ، رون  نتفر  نیب  زا  . 1 تایاور ، ربانب  دروآ 
، ندرک هعجارم  ترطف  هب  نتخومآ ، ملع  ندرک ، رکف  اب  دـیاب  نیاربانب  تسا . و ...  ( 2) میا هتـسب  دنوادخ  اب  هک  ییاهدهع  هب  يافو  رد  هدارا 

لاؤس اب  کش  . 3 درک . هبلغ  نآ  رب  تیب ( لها  زا  نتفرگ  ددـم  دـنوادخ و  هب  ناطیـش  ساوسو  رـش  زا  ندرب  هانپ  ندوب و  ناملاع  رـضحم  رد 
نآ اب  ییاه  تبسانم  هب  و  میشاب ، هتشادن  یقیقد  عالطا  نید  فراعم  ای  ماکحا  یضعب  هب  تبسن  ام  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دراد . توافت  نتـشاد 

روطنامه تروص  نیا  رد  هک  دیایب  شیپ  یلاؤس  ام  يارب  میمهفب و  نید  فراعم  ریاس  اب  ار  نآ  طابترا  میناوتن  میوش و  انـشآ  نّیعم  عوضوم 
رد قالخا  تدابع و  رثا  رد  ات  میـشاب  دّبعتم  دیاب  تادابع  هب  لمع  ماقم  رد  اما  دوش . فرطرب  ههبـش  ای  لاؤس  ات  مینک  شالت  دـیاب  میتفگ  هک 
هک تسا  نیا  مینک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یلیاسم  زا  . 4 میـسرب . نیقی  ماقم  هب  اءاشنا ... دوش و  فرطرب  زین  ام  یلمع  يرکف و  تاهبـش  نآ ،
اب تقافر  موادت  دننک . دراو  ار  یبویع  زین  نید  هب  دنهنب  یبیع  يزیچ  ره  سک و  ره  هب  دنراد  تداع  هک  فاب ، یفنم  مدرم  زا  یخرب  اسب  هچ 

. دوـمن زیهرپ  دارفا  نـیا  اـب  تسلاـجم  زا  دـیابو  تـسا  کـلهم  یّمــس  دــنرادن ، نـید  هـب  مـلع  هـک  یناـسک  يارب  هژیوـب  ییاـهناسنا  نـینچ 
ات 9689 ثیدح 9650  زا  نامه ، ح9664 2 . ص164 ، ج5 ، همکحلا ، نازیم  . 1 ذخآم :  عبانم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوشیم . عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  ارچ 

شسرپ

؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوشیم . عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  ارچ 

خساپ

يارب هنیمز  ارنآ  دنکیم و  يزاب  شیوخ  کش  رد  یمدآ  یهاگ  تسا . روج  دنچ  کش  اّما  دشاب  هارمه  دیاب  شجنـس  اب  نید  شریذپ  ًاعطق 
فلت تـقو  اـهههاریب  رد  دزادرپیم و  دــمآ  تـفر و  هـب  طــقف  دــیدرت  نـیا  رد  زین  عـقاوم  یــضعب  (. 28) دـهدیم رارق  شیوخ  يرگیزاـب 
تقایل هک  نانآ  اب  دـهدیم و  رارق  قیقحت  يارب  ياهنیمز  ار  دـیدرت  نیمه  هاـگ  و  تسا . فارحنا  لد و  راـبدا  هناـشن  اـهنیا  هک  (، 29) دنکیم

هب هدوهیب  دـشاب  بارخ  هک  منکیم  نامگ  دـنکیمن و  تکرح  نیـشام  منیبیم  یتقو  هکنآ  لثم  دوشیم  طبترم  دـنراد  شـسرپ  تروشم و 
هب تسا و  بولطم  بوخ و  مّوس  عون  نیا  مینکیم . هعجارم  سانـشراک  هب  ای  هتخادرپ ، لاکـشا  يوجتـسج  هب  مزادرپیمن و  یعرف  ياهراک 

، هبوت هروس  ( 29 هیآ 9 . ناخد ، هروس  ( 28 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  تسا « . هدـش  مه  لابقتـسا  نآ  زا  ام  ینید  رکف  رد  دـسریم و  هجیتن 
هیآ 45.

؟ دنکیم نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم نامیا  بلس  ناسنا  زا  يداقتعا ، لیاسم  رد  کش  ایآ 
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خساپ

دزاـسیم و رتيّدـج  كوکـشم  رما  رد  ار  هعلاـطم  موزل  دـشاب ، ینید  یناـبم  تخانـش  یتسـس  زا  رگا  دـیدرت  کـش و  تسین . نینچ  زگره 
نآ رب  نمشد  هک  تسا  ناطیـش  هسوسو  عقاوم ، يرایـسب  رد  یلد ، ود  کش و  دوشیم . هدرمـش  يرورـض  يرما  نارظن  بحاص  اب  تروشم 
زا درک و  مهاوخ  مادقا  یهارمگ  هب  مسق ، وت  تّزع  هب  ایادخ  (1 ؛) نیصلخملا هَّللادابع  الا  نیعمجا  مهنیوغ  َکتّزعبف ُال   » تسا هدرک  دای  مسق 

زگره دنک  تعاطا  وا  زا  هتـسویپ  دروایب و  نامیا  دنوادخ  هب  هناصلاخ  ناسنا  رگا  تفای .» دنهاوخ  تاجن  صلاخ  ناگدنب  طقف  یهارمگ  نیا 
لوحال و  » نتفگ لثم  رایـسب  رکذ  لّسوت و  اعد و  یمالـسا ، فراعم  یـسررب  تخانـش و  همادا  هراـب  نیا  رد  دیـسر . دـهاوخن  وا  هب  يدـنزگ 

هژیو هب  اهلسن -  اهرصع و  همه  رد  ناهنپ  راکشآ و  ياهناطیش  نایرکشل  موجه  لاح ، ره  هب  تسا . زاسراک  میظعلا » یلعلا  هَّللاب  الا  ًالوقال 
هلیح رکم و  رگناشن  هک  یتایاور  تایآ و  هعلاطم  همه ، نیا  زا  ندـنام  نمیا  يارب  تسا . داـیز  مالـسلا - » هیلع  » رـصع ماـما  تبیغ  ناـمز  رد 

عورـش کسفن » ینفّرع  مهللا   » اـب حـیتافم  رخآ  رد  هک  زین -  مالـسلا » هیلع  » ناـمز ماـما  تبیغ  ياـعد  ندـناوخ  دوشیم و  هیـصوت  دـنناطیش 
هیآ 82. دایص ، هروس  ( 1 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  تسا « . لّمأت  لباق  دوشیم -

قالخا نید و 

؟ قلطم ای  تسا  یبسن  قالخا 

شسرپ

؟ قلطم ای  تسا  یبسن  قالخا 

خساپ

، نامز فالتخا  هب  یقالخا  ياه  هرازگ  همه  دنتـسین و  تباـث  یقـالخا  ماـکحا  لوصا و  اـه ، شزرا  زا  کـی  چـیه  ینعی  قـالخا  رد  تیبسن 
، مک تسد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  قالخا  ندوب  قلطم  لباقم  رد  دـنرییغت . لباق  هعماج  قفاوت  ای  دارفا  همه  ای  صاـخ  یـصخش  رظن  طـیارش و 

ۀیرظن نیاربانب  [ 4 .] دنتـسین یناکم  ینامز و  طیارـش  رییغت  هعماج و  ای  درف و  لیامت  هب  هتـسباو  هک  دـنراد  دوجو  یقالخا  تباث  لوصا  یخرب 
رد ییارگ  سنجمه  دوب و  هتفریذـپ  ار  نآ  زور  نآ  ۀـعماج  اریز  هدوب  یقـالخا  رما  کـی  تیلهاـج  ناـمز  رد  نارتـخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز 
اما تسا  يدام  ینیب  ناهج  ةدییاز  هیرظن  نیا  دوش . یم  بوسحم  یقالخا  لامعا  اه  نآ  رظن  زا  دنتـسه ، اه  یتخبدـب  نیا  قرغ  هک  یعماوج 

قالخا و نیب  يرهطم  داتـسا  تسا . ریغتم  ریغ  تباث و  یقالخا  ياـه  شزرا  ددرگ ، یم  نییعت  ادـخ  يوس  زا  یقـالخا  راـیعم  هک  مالـسا  رد 
لعف ناونع  هب  دـنک و  یمن  رییغت  تسا و  بوخ  تقو  همه  فافع  ًالثم  دـناد  یم  ریغتم  ار  راتفر  تباث و  ار  قالخا  تسا و  لـئاق  قرف  راـتفر 
لعف کی  مرحم  ان  يارب  نز  ندب  ندرک  هاگن  سمل و  دـنک . عوجر  درم  بیبط  هب  دوش  یم  روبجم  ینز  یهاگ  اما  تسا ، هدیدنـسپ  یقالخا 
ییوگ تسار  ًـالثم  اـی  تسا  هدرک  رییغت  هک  تسا  لـعف  راـتفر و  نیا  تسین . یقـالخا  ریغ  وا  يارب  طیارـش  نیا  رد  اـما  تسا  تفع  فـالخ 

نیا رد  دوش . هتفگ  غورد  تحلـصم  رطاـخ  هب  دـنک  یم  اـضتقا  ترورـض  یهاـگ  یلو  تسا  حرطم  هدیدنـسپ  قلُخ  کـی  ناوـنع  هب  هشیمه 
هب اما  تسا  يا  هدیدنـسپ  قلُخ  ییوگ  تسار  هک  نیا  اـب  مییوگ  یم  هکلب  هتفرگ ، ار  ییوگ  تسار  ياـج  ییوگ  غورد  مییوگ  یمن  تروص 

دراد ار  انثتـسا  مکح  هک  دراوم  زا  يا  هراپ  دوجو  قالخا . هن  تسا  هدـش  ضوع  اـم  راـتفر  سپ  میا . هتـشادرب  تسد  نآ  زا  ترورـض  مکح 
رصع رد  هک  يروج  زا  ریغ  دشاب  دیاب  روج  کی  يرـصع  ره  رد  رـشب  مییوگب  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  یلیخ  تسین . قالخا  تیبسن  رب  لیلد 
دناوت یم  ناسنا  مییوگب  هک  نیا  دشاب و  دیاب  رگید  هقطنم  رد  هک  يروج  زا  ریغ  دشاب  دیاب  روج  کی  يا  هقطنم  ره  رد  دـشاب و  دـیاب  رگید 
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توافتم فلتخم  طیارـش  اه و  نامز  رد  شراـتفر  رهاـظم  یلو  دـشاب  روج  کـی  اـج  همه  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یلاـع  تیـصخش  ناـنچ  نآ 
. صیخلت اب  ، 160 ص 151 -  مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  [ 5 . ] ص 171 قالخا ، ۀفسلف  حابصم ، یبتجم  [ 4 [ ] 5 .] دشاب

؟ دنا هدرک  حرطم  یناسک  هچ  تسا ، یبسن  مکح  همه  زیچ و  همه  هک  ار  هلئسم  نیا  شسرپ :

شسرپ

؟ دنا هدرک  حرطم  یناسک  هچ  تسا ، یبسن  مکح  همه  زیچ و  همه  هک  ار  هلئسم  نیا  شسرپ :

خساپ

نآ دنا . هدرک  حرطم  ار  قالخا  تیبسن  یقطنم ، مسیوتیزوپ  مسیتامگارپ و  مسیسکرام ، مسیلایـسناتسیزگا ، نوچ  يرایـسب  یفـسلف  بتاکم 
ییاه هیرظن  زین  برغ  ۀفـسالف  اه و  تیـصخش  نایم  رد  درادـن . یتباث  ۀـشیر  تیعقاو و  چـیه  یقالخا  ياهشزرا  قالخا و  دـنیوگ : یم  اه 
مایلیو . " تسین قلطم  یقیقح و  ییابیز  یکین و  دراد  هدـیقع  هچین " . " تسا قـالخا  رد  ییارگ  تیبسن  اـه  نآ  ۀـجیتن  هک  تسا  هدـش  زاربا 

یبوخ و زین  لساردنارترب " . " تسا هدـش  هدرمـش  نایارگ  یبسن  ءزج  زین  رتراس " . " تسین تباث  ملاع  رد  يرما  چـیه  تسا : دـقتعم  زمیج "
ینامز یتلیذر  ره  هک  تسا  یعّدـم  دـشاب و  یم  تیبسن  رادـفرط  زین  فورعم  خّروم  فوسلیف و  تنارود " لـیو  . " دـناد یم  یبسن  ار  يدـب 
ص 103 و 102. ، 14 ش 13 -  ینآرق ، ياه  شهوژپ  هلجم  ر.ك : [ 1 [ ] 1 .] ددرگ تلیضف  يزور  هرابود  تسا  نکمم  هدوب و  تلیضف 

؟ میشاب رادنید  ًامسر  هک  تسا  نیا  هب  يزاین  هچ  سپ  دشاب ، یم  قالخا  قالخالا ) مراکم  ممتال  تثعب  ) ربمایپ هدومرف  قبط  نید  یلصا  فده  رگا 

شسرپ

رادنید ًامـسر  هک  تسا  نیا  هب  يزاین  هچ  سپ  دشاب ، یم  قالخا  قالخالا ) مراکم  ممتال  تثعب  ) ربمایپ هدومرف  قبط  نید  یلـصا  فده  رگا 
؟ میشاب

خساپ

ماکحا زا  يا  هعومجم  نید ، زا  دوصقم  دوش . نشور  مادـک  ره  ورملق  ات  داد  هئارا  قـالخا  نید و  زا  ینـشور  ریوصت  دـیاب  ادـتبا  خـساپ  رد 
نیا دراد . رب  رد  ار  ناـسنا  ناـهج و  زا  يا  هژیو  تخانـش  هـک  تـسا  یماـکحا  نـید ، يرظن  ماـکحا  نـیرت  يرهوـگ  تـسا . یلمع  يرظن و 

فدـه تیاغ و  ققحت  تسا و  لئاق  هنامیکح  یفدـه  شنیرفآ  يارب  زین  دـنک . یم  یفرعم  ار  ناسنا  ناهج و  ماـجنا  زاـغآ و  هژیو ، تخاـنش 
هب اه ، نآ  فده  هک  تسا  یماکحا  نید  یلمع  ماکحا  دناد . یم  وا  نیمارف  هب  لمع  دنوادخ و  تخانش  هب  طورشم  ار  ناسنا  یقیقح  ییاهن 

قـالخا هک  یتروص  رد  تسا . یقـالخا  یهقف و  ماـکحا  زا  یبیکرت  اـه  نآ  تسا و  يو  زا  تقلخ  فدـه  ققحت  ناـسنا و  ندـناسر  لاـمک 
یلاعفا قالخا  ماکحا  دنتسه . ناسنا  تاکلم  رادرک و  یتسردان  یتسرد و  يدب ، یبوخ ، هدننک  نایب  هک  تسا  یلمع  ماکحا  زا  يا  هعومجم 

زا یـشخب  قالخا ، نیاربانب  دنوش . یم  عقاو  شهوکن  شیاتـس و  دروم  دنریگ و  یم  تروص  تین  اب  مأوت  هناهاگآ و  هک  دوش  یم  لماش  ار 
لوصا و مامت  هب  يدرف  دینک  ضرف  دوب . میهاوخ  زین  رادنید  میتشاد ، قالخا  طقف  رگا  هک  تسین  روط  نیا  نید و  مامت  هن  دوب ، دهاوخ  نید 

یئدبم دوجو  هب  لئاق  هدیقع  رظن و  ماقم  رد  یلو  دوشن ، بکترم  یقالخا  فالخ  هنوگ  چیه  یگدنز  رد  دـشاب و  لئاق  یقالخا  ياه  شزرا 
نینچ ًامّلسم  دشاب ) هتـشاد  ققحت  تروص  یـضرف  نینچ  رگا  هتبلا  ( ؟ دیمان رادنید  ناوت  یم  ار  يدرف  نینچ  ایآ  دشابن ، شنیرفآ  ناهج  يارب 
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، قالخا يداقتعا ، ياه  شخب  ياراد  نید  ره  اریز  نآ ، مامت  هن  تسا ، نید  زا  یـشخب  قالخا  نیارباـنب  دوش ، یمن  بوسحم  رادـنید  يدرف 
ادخ هب  داقتعا  درف  رگا  تسا و  قالخا  هناوتـشپ  بهذم  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  کی  زا  تسا . یقوقح و ...  یعامتجا و  یهقف ، ینافرع ،

ییارجا تنامض  دشاب ، هتـشاد  داقتعا  زیخاتـسر  ادخ و  هب  هک  یـسک  ًانئمطم  ( 1 .) دراد ییارجا  تنامـض  زین  قالخا  تسا ، هتـشاد  بهذم  و 
هیـضرف هس  قالخا  نید و  هطبار  دروم  رد  تشاد . دهاوخ  دوجو  يو  يارب  نآ  ياه  شزرا  يارجا  ققحت و  قالخا و  يارب  یمکحم  رایـسب 

نآ نیب  یقطنم  طابترا  چیه  دنراد و  یـصاخ  ورملق  مادک  ره  دنتـسه و  مه  زا  ادج  صخـشم و  هلوقم  رد  قالخا  نید و  أ  دوش : یم  روصت 
نیب هک  تسین  یقطنم  هطبار  تسا و  یقافتا  یـضَرَع و  یقالت  دنک ، یم  ادـیپ  دروخرب  یقالخا  لئاسم  اب  ینید  لئاسم  رگا  درادـن . دوجو  اه 

هب یطبر  دنتـسه و  ادج  رگیدمه  زا  هک  دـنراد  صخـشم  ورملق  دوخ و  صاخ  ياضف  مادـک  ره  اریز  دوش ، رارقرب  یطابترا  قالخا ، نید و 
رگیدکی اب  اه  ناسنا  يراتفر  طباور  هب  طوبرم  قالخا  اما  تسا  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  طوبرم  نید  ورملق  دوش  یم  هتفگ  ًالثم  دـنرادن ، مه 

ریبعت هب  ای  تسا  رارقرب  اه  نآ  نیب  تدـحو  عون  کی  ای  دـنراد  داحتا  عون  کـی  قـالخا  نید و  ًالـصا  هک  تسا  نیا  مود  ۀیـضرف  ب  تسا .
کیدزن ام  گنهرف  اب  هچ  نآ  یلو  تسا ، روصت  لباق  يرت  یعرف  تروص  هب  زاب  هطبار  نیا  تسا . اه  نآ  نیب  کیناگرا  هطبار  کی  دـیدج 

ماکحا قالخا و  دـیاقع و  زا  يا  هعومجم  نید  دوش . یم  یقلت  نید  زا  یئزج  ناونع  هب  قالخا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  رت  لوبق  لباق  رت و 
لثم تسا ، لک  اب  ءزج  کی  هطبار  کیناگرا و  هطبار  نید  اـب  مه  شا  هطبار  دوش و  یم  نید  ۀـعومجم  زا  یئزج  قـالخا  ًاـعبط  سپ  تسا ،

تسا و اه  هشیر  دـیاقع  تسا . ییاه  هخاش  هنت و  هشیر و  ياراد  تخرد  مینک ، هیبشت  یتخرد  هب  ار  نید  رگا  ناسنا . رکیپ  لک  اب  رـس  هطبار 
تخرد ءزج  مه  هنت  تسین . ءیـش  ود  هطبار  تخرد ، اب  هنت  هطبار  تسا . ماکحا  تخرد ، هویمو  گرب  هخاش و  تسا و  تخرد  هنت  قـالخا 

تیوه مادـک  ره  هک  تسا  نیا  موس  هیـضرف  ج ) نآ . هیبش  يزیچ  ای  تسا ، لـک  اـب  ءزج  ۀـطبار  قـالخا ، نید و  هطبار  روصت  نیا  رد  تسا .
ینعی دنراذگ ، یم  رثا  رگیدکی  رد  دنطابترا و  رد  رگیدکی  اب  ودنتـسه  لماعت  رد  مه  اب  لاح  نیع  رد  هک  تسا  یتیوه  اما  دـنراد  یلقتـسم 

تیلع و هطبار  عوـن  کـی  هکلب  دـشابن ، رارقرب  اـه  نآ  نیب  یقطنم  طاـبترا  هنوـگ  چـیه  دنـشاب و  ادـج  مه  زا  یلک  هب  هک  تسین  هنوـگ  نیا 
نید هک  تسین  نیا  شیانعم  یلو  دراد ، دوجو  نید  قالخا و  نیب  لماعت  عون  کی  یلک  روط  هب  لاعفنا و  لعف و  اـی  رثأـت  ریثإـت و  تیلولعم ،

هس نیا  یبایزرا  ماقم  رد  هیضرف  هس  یبایزرا  دنتسه . نیابتم  مه  زا  ًالماک  هک  نیا  ای  تسا و  نید  زا  یئزج  قالخا  ای  تسا  قالخا  زا  یئزج 
اب ناسنا  هطبار  هب  رصحنم  مه  نید  تسین و  اه  ناسنا  یعامتجا  طباور  اهنت  قالخا  اریز  تسین ، حیحص  لّوا  هیضرف  تفگ : ناوت  یم  هیضرف 

، فیرعت نیا  اب  دریگ . یم  رب  رد  ار  ناسنا  یگدـنز  نوئـش  ماـمت  نید  میدرک ، فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  قـالخا  نید و  یتقو  تسین . ادـخ 
هیرظن اما  درادـن . دوجو  ناشنیب  لیـصا  یتاذ و  یقطنم و  هطبار  چـیه  دـنراد و  نیابت  مه  اب  قـالخاو  نید  هک  مینک  یمن  لوبق  ار  لِّوا  هیرظن 

زا یئزج  ناونع  هب  دـناوت  یم  قالخا  نوچ  تسا ، قالخا  زا  يرت  قیقد  فیرعت  رب  غرفتم  طونم و  دـشاب ، نید  زا  یئزج  قالخا  هک  شلباقم 
زا رظن  فرـص   ) میریگب رظن  رد  یقالخا  لئاسم  ار  قالخا  رگا  اما  دنک ، یم  یبایـشزرا  نید  هک  یکبـس  اب  قالخا  ینعی  دـشاب ، حرطم  نید 
هب دـقتعم  هک  یـسک  تفگ : ناوت  یم  دـهد ) یم  هئارا  یقالخا  لوصا  یبایـشزرا  يارب  هک  یـشور  ای  دراد  قلاخ  ةرابرد  نید  هک  يا  هیرظن 
لاح ره  هب  داد . ماجنا  ار  نآ  دـیاب  نیاربانب  تسا ، بوخ  راک  نیا  دـیوگ  یم  اریز  دریذـپ ، یم  ار  یقالخا  عون  کی  تسین ، مه  ینید  چـیه 
ءزج نید و  ةزوح  رد  ًاموزل  قالخا  انبم  نیا  رب  داد . ماجنا  دـیاب  ار  بوخ  راک  دـیوگب  ییانبم  ره  رب  اما  دـشاب  هتـشادن  نید  یـسک  دوش  یم 

یفرط زا  ینعی  دوش ، یم  هجو  نم  ِصوـصخ  موـمع و  نید ، قـالخا و  ینعی  میدرک ، اـنعم  هنوـگ  نیا  ار  قـالخا  رگا  دریگ . یمن  رارق  نید 
ینعی تسا ، مود  هیرظن  تسا ، رت  لوبق  لباق  هچ  نآ  تیاـهن  رد  اـما  تسا . قـالخا  لـماش  نید  رگید  فرط  زا  تسا و  نید  لـماش  قـالخا 
هطبار نید ، اـب  قـالخا  هطبار  رگید : ریبـعت  هب  تسا . لـک  ءزج و  ۀـطبار  قـالخا ، نید و  ۀـطبار  اـنبم  نـیا  رب  تـسا . نـید  زا  یئزج  قـالخا 

قالخا و شا  هنت  تسا ، دیاقع  نید  ۀشیر  هویم . گرب و  خاش و  هنت و  دراد و  هشیر  نید  تسا . تخرد  هب  تبسن  هنت  لثم  تسا . یکیناگرا 
ۀطبار ود  نآ  نیب  ۀـطبار  تسا و  نید  ءزج  قالخا   ) مینک یم  نید  زا  هک  یفیرعت  ساسا  رب  تسا . شیاه  هویم  ای  گرب  خاـش و  مه  ماـکحا 

هدافتسا اب  . 2 ص 134 . يرهطم ، دیهش  مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . 1 اه : تشون  یپ  ( 2 .) شدوخ لک  اب  ءزج  کی  داحتا  ینعی  تسا ، داحتا 
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ش 13. تاسبق ، هلجم  لاس 1377 ، رد  قالخا  نید و  شیامه  رد  يدزی  حابصم  داتسا  ینارنخس  زا 

 . دنا هدرک  تسرد  اهزاین  نیا  ندش  هدروآرب  يارب  ار  عامتجااه  ناسنا  تسا .  ناسنا  يدوجو  ياهزاین  تاجایتحا و  دولوم  عامتجا  دنا  هتفگ  یخرب 
زا جـمـل دنک .  یم  رییغت  زین  عامتجا  نیاربانب  دنک .  یم  رییغت  زین  وا  تاجایتحا  اهزاین و  تسا ,  لماکت  لوحت و  راچد  ناسنا  صخش  هک  اجنآ  زا 

شسرپ

تـسرد اهزاین  نیا  ندـش  هدروآرب  يارب  ار  عامتجااه  ناسنا  تسا .  ناسنا  يدوجو  ياهزاین  تاـجایتحا و  دولوم  عاـمتجا  دـنا  هتفگ  یخرب 
رییغت زین  عامتجا  نیاربانب  دـنک .  یم  رییغت  زین  وا  تاجایتحا  اهزاین و  تسا ,  لماکت  لوحت و  راچد  ناسنا  صخـش  هک  اـجنآ  زا  دـنا .  هدرک 

نیا زا  تسا .  یقالخا  ياه  شزرا  ماظن و  دـنک  یم  رییغت  هعماجرد  ناسنا  لماکت  لوحت و  ریثات  تحت  هک  ییاـهزیچ  زا جـمـلـه  دـنک .  یم 
 . تسا یبسن  همه  هکلب  درادندوجو  قلطم  حبق  نسح و  ور 

خساپ

ییابیز یبلط ,  لامک  مـثـال  دـنک .  یمن  رییغت  ناکم  رییغت  ناـمز و  تشذـگ  اـب  تسا و  یقاـب  وا  نورد  رد  هراومه  رـشب  ياـهزاین  زا  یخرب 
هب یگتـسب  دـنک و  یمن  رییغت  تسا و  تباث  زین  اهنآ  لباقم  لـیاذر  تـالامک و  تسا  تباـث  اـهزاین  نیا  نوچ  ییوج 000 و  ادـخ  یتسود , 
هب اه  شزرا  فالتخا  رهاظ  هب  ـچـه  نآ دنریذپانرییغت .  هک  دنا  قالخا  تباث  لوصا  تلادـع  تمکح و  تعاجـش ,  تفع ,  دـنرادن .  عامتجا 

همه رد  تفع  لصا  اما  هن ؟  ای  تسا  تفع  قیداصم  زا  با  حـجـ هکنآ مـثـال ,  ینعی  تساهنآ  قیبطت  رد  فالتخا  تقیقح  رد  دسر  یم  رظن 
 . تساه ناسنا  همه  لوبق  دروم  قطانم  اهناکم و  همه  اهنامز و 

اما تسا  لدع  مالسا  رد  راکانز  ندز  قالش  الثم  دنتوافتمزین .  ملظ  لدع و  لثم  يروما  یتح  دنتـسین ,  تباث  قلطم و  حبق  نسح و  هک  دندقتعم  یخرب 
 . تسا ملظ  یبرغ  عماوج  رد 

شسرپ

مالـسا رد  راکانز  ندز  قالـش  الثم  دنتوافتمزین .  ملظ  لدـع و  لثم  يروما  یتح  دنتـسین ,  تباث  قلطم و  حـبق  نسح و  هک  دـندقتعم  یخرب 
 . تسا ملظ  یبرغ  عماوج  رد  اما  تسا  لدع 

خساپ

ار یلعف  ره  دیآ  یم  لا  ـعـ فا غار  ـ ـس هب  بسانت ,  كرد  رگید و  ياهناسنا  هرهچ  رد  تعیبط و  رد  ییابیز  لامج و  هدهاش  زا مـ نا پـس  ـ ـس ـ نا
 . دـناد یم  حـیبق  تشز و  دـشابن  نینچ  هک  ار  یلعف  ره  و  وـکین ,  نسح و  ار  نآ  تفاـیدوخ  لاـمک  تداعـس و  لـیم و  عـبط و  بساـنم  هک 
رد اذل  تسین و  نینچ  یخرب  تسا و  نسح  هراومهاذل  تسوا ,  تداعـس  لیم و  عبط و  اب  مئالم  بسانم و  هراومه  یخرب  یناسنا  لا  ـعـ فاا ـ ما

لاوئسرد هچنآ  درک .  طلخ  قیداصم  میهافم و  نایم  دیابن  نایم  نیا  رد  تسین .  نینچ  تاقوا  یخرب  رد  تسا و  نسح  وکین و  تاقوا  یخرب 
تـشز حیبق و  ار  ملظ  نسح و  وکین و  ار  تلادعاه  ناسنا  عماو و  هـمـه جـ یـعـنـی ,  تسا .  قادصم  اب  موهفم  طلخ  تقیقح  رد  هدـش  رکذ 

 . دنراد توافت  تسا  مادک  ملظ  تلادع و  قادصم  هکنیا  صیخشت  رد  اما  دنناد ,  یم 

؟ دراد یشقن  هچ  تدابع ، صالخا و  رد  یلمع » لقع  »
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شسرپ

؟ دراد یشقن  هچ  تدابع ، صالخا و  رد  یلمع » لقع  »

خساپ

رد ادـخ و  شتـسرپ  تخانـش و  هلیـسو  هک  تسا  يرون  نامه  لقع  نیا  و  تسا . صالخا  هدارا و  لثم  يراثآ  نوئـش و  ياراد  یلمع  لـقع 
دوش و یم  داجیا  صالخا  نامیا و  تلاح  تشاد ، شبات  یفوسخ  یعنام و  چیه  نودب  رون  نیا  هاگره  دوش . یم  ناسنا  ندش  یتشهب  تیاهن 

ماما زا  هللا ) همحر   ) ینیلک دوش . یم  رادـیب  ایر  رفک و  تلاح  دـش ، هدیـشوپ  فوسکم و  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  ببـس  هب  لقع  نیا  هاـگره 
عفرَی دـبَعلا  ّنِإ  لاق ـ  (ص ؟) هللا لوسَر  َنبا  ای  كاذ  فیَک  لیق و  لْقَعلا ـ  ۀـِّلق  ّالإ  رفُکلا  نامیإلا و  نِم  َسَیل   » تسا هدرک  تیاور  (ع ) قداـص
یلقع مک  زج  يزیچ  رفک  نامیا و  زرم  یفاک 1/28/33 ) « ) کلذ نم  عَرـسَأ  یف  دـیُری  يِذَّلا  هللا  هاتَأ  هِّلل  هتّین  صلخَأ  ولف  ٍقولخَم  یلإ  هتبْغَر 

، دـهد ماجنا  هناـصلاخ  ادـخ  يارب  ار  تداـبع  نیا  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  تداـبع  نارگید  هجوت  بلج  روظنم  هب  ناـسنا  نوچ  تسین .
مک ار  لـطاب  قح و  نیب  قرف  ترـضح  هک  هدـش  لـقن  (ع ) رقاـب ماـما  زا  زین  تیاور  نیا  هیبش  دـناسر . یم  شبولطم  هب  ار  وا  رتدوز  دـنوادخ 

، لـقاع هکناـنچ  دـنک . یم  اـیر  هجیتن  رد  دوب ؛ دـهاوخن  صلخم  تسین ، لـقاع  هک  یـسک  تسا و  لـقاع  ْصلخم  سپ  دـندومرف  ناـیب  یلقع 
. دوب دهاوخن  لقاع  راکایر  تسین و  هدننکایر 

هعومجم ییاهن ، یلک و  تواضق  کی  يارب  دیاب  هکنیا  ای  دشاب ؟ هثداح  کی  ای  دوجوم  کی  ندوب  دب  بوخ و  كالم  دـناوت  یم  ام ، نایز  دوس و  اهنت  ایآ 
؟ داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هثداح  نیا  تاریثأت 

شسرپ

یلک و تواضق  کی  يارب  دیاب  هکنیا  ای  دـشاب ؟ هثداح  کی  ای  دوجوم  کی  ندوب  دـب  بوخ و  كالم  دـناوت  یم  ام ، نایز  دوس و  اهنت  ایآ 
؟ داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هثداح  نیا  تاریثأت  هعومجم  ییاهن ،

خساپ

نیا رد  ار –  شجنـس  سایقم  ینعی  تسا ، یبسن  ناهج ، نیا  تادوجوم  ثداوح و  ناـیز  دوس و  هراـبرد  اـم  تاـعلاطم  هراومه  اریز  زگره ،
هچنآ دیفم و  بوخ و  تسام ، عفن  هب  هچنآ  دراد . کیدزن  طابترا  ام  اب  اهنآ  تشونرس  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  دوخ و  عضو  تاعلاطم – 

لاس دص  رد  هتشاذگ ، يدب  رثا  ام  تشونرس  رد  هک  يا  هثداح  نالف  هک  مینک  یمن  باسح  زگره  ام  میناد . یم  رـضم  دب و  تسام ، نایز  هب 
يور یئوس  رثا  اریز  دـشاب ، کلهم  مس  ام  رظن  زا  تسا  نکمم  صوصخم ، ییایمیـش  هدام  کـی  دروآ . دـهاوخ  راـب  هب  يراـثآ  هچ  هدـنیآ 
اـسب هچ  سکع  هب  دـشاب و  شخب  تایح  يوراد  رگید  رادـناج  يارب  هدام  نیمه  اسب  هچ  یلو  دراذـگ ، یم  ام  ندـب  فلتخم  ياه  هاگتـسد 

رد هک  یبـسن » تاـعلاطم   » هک نیا  هصـالخ  دوش . بوسحم  کـلهم  مس  يرگید  هب  تبـسن  تساـم  شخب  تاـیح  يوراد  هک  يرگید  هداـم 
هار نیا  زا  هک  یتاهابتـشا  ددرگ و  قلطم » تواضق   » كالم دـناوت  یمن  زگره  دریگیم ، تروص  یـصاخ  تاعوضوم  طئارـش و  هبوچ  راـهچ 

اب ار  يا  هثداح  ره  دـیاب  مینک  رکف  یحطـس  میهاوخب  رگا  نیاربانب  تسا . تشذـگ  لباق  ریغ  مهم و  رایـسب  ددرگ ، اـم  ریگنماد  تسا  نکمم 
حیحص و تواضق  رکفتم » فوسلیف و   » کی ناونع  هب  میهاوخب  رگا  اما  مینکب ، نآ  هرابرد  یعطق  تواضق  کی  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  عفانم 
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رگا میریگب ، رظن  رد  فلتخم  تادوجوم  اه و  ناکم  هب  تبسن  نینچمه  خیرات و  لوط  رد  ار  هثداح  نیا  راثآ  مامت  دیاب  مینک  يا  هبناج  همه 
ناونع نآ  هب  دوب  رتشیب  نآ  عفانم  زا  یتسه  ناـهج  ناـمزاس  هعومجم  رد  هثداـح  نآ  ناـیز  یلک  روط  هب  دوب و  نکمماـم  يارب  يزیچ  نینچ 

یعطق و تواضق  زا  تسا  راوازـس  مینک ، هبناج  همه  هعلاطم  کی  هک  میتشادن  ار  یتردق  نینچ  رگا  میهدب و  و ...  شخبنایز » هثداح  «، » الب »
نآ هب  یناونع  نینچ  صاخ ، نامز  کی  ای  نیعم  هقطنم  کی  رد  نآ  راثآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  میرادـن  قح  زگره  اـم  . مییاـمن يراددوخ  قلطم 

نکمم ناسنا  يارب  ناکم ) نامز و   ) ضرع لوط و  رد  هثداح  کـی  هبناـج  همه  راـثآ  رب  هطاـحا  ـالومعم  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  میهدـب .
زا یـضعب  دـیامن ؟ قلطم  تواـضق  دـنک  یم  هولج  یفلتخم  راـثآ  لاکـشا و  هب  هک  ثداوح  هنوگ  نیا  دروـم  رد  دـناوت  یم  هنوـگچ  تسین ،

تلاـح کـی  هشیمه  يارب  هک  دوش  یم  نیا  شرثا  یلو  دوشیم ، ـالتبم  نآ  هب  هبترم  کـی  دوـخ  رمع  نارود  رد  ناـسنا  هک  تساـه  يراـمیب 
رارق هعلاطم  دروم  ءالتبا ، هظحل  نامه  رد  ار  يرامیب  نآ  ام  رگا  دـنک . یم  داجیا  هباشم  ياـه  يراـمیب  اـی  يراـمیب  نآ  لـباقم  رد  تینوصم 

رد مینادب . اه  تمعن  زا  یکی  ار  نآ  دیاب  میریگب  رظن  رد  رمع  مامت  رد  ار  نآ  راثآ  رگا  اما  تسا ، باذع  یتحاران و  هک  مییوگب  دـیاب  میهد 
ار دارفا  هک  تساه  نارحب  نیمه  دوش ، یم  هدـنیآ  رد  یتالوحت  تابالقنا و  همـشچرس  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییاه  نارحب  یعامتجا ، یگدـنز 
اما تسالب ، هتبلا  میریگب ، رظن  رد  هظحل  نامه  رد  ار  نارحب  نآ  رگا  دننک ، يراد  هنماد  هزرابم  يرتهب  عضو  هب  ندیسر  يارب  دنک  یم  راداو 

. تسا تبهوم  تمعن و  مینک  همیمض  نآ  هب  زین  هدنیآ  رد  ار  نآ  راثآ  رگا 

؟ تسانعم هچ  هب  یلمع  لقع  يرظن و  لقع 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  یلمع  لقع  يرظن و  لقع 

خساپ

تایقطنم و تایـضایر و  تایعیبط و  هب  طوبرم  هک  ار  ییاه  تسین  اـه و  تسه  اـهدوبن و  اـه و  دوب  نآ ،  اـب  ناـسنا  هک  تسنآ  يرظن  لـقع 
اب ناسنا  هک  یحالطصا  1 ـ دوریم : راک  هب  حالطـصا  ود  هب  یلمع  لقع  اما  دنکیم . كاردا  تسا ،  يرظن  تمکح  یلک  روط  هب  تایهلا و 

یحالطصا 2 ـ دـنکیم . كاردا  تسا ، یلمع  تمکح  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  ینعی  یقوقح ،  یهقف و  یقالخا و  ياهدـیابن  اـه و  دـیاب  نآ 
نامه نیا  هشیدنا و  ملع و  خنس  زا  هن  تسا  شـشوک  لمع و  خنـس  زا  یلمع  لقع  هک : نیا  نآ  دنا و  هتفگ  تمکح  ناگرزب  زا  یـضعب  هک 

تـشهب دوش و  یم  تدابع  ادخ  نآ  اب  ( ] یفاک 1/11/ح 3 « ) نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  َدـِبُع  اـم  : » هدـش هتفگ  وا  فیرعت  رد  هک  تسا 
تمکح و رد  دوبن  دوب و  مهف  يرظن و  نافرع  رد  دومن  دوب و  كاردا  هب  انعم  نیا  هب  یلمع  لقع  رگید : تراـبع  هب  و  ددرگ ]. یم  باـستکا 
رد طقف  یلمع  لقع  دـنک . یم  كرد  يرظن  لقع  ار  اهنیا  همه  تسین ، طوبرم  قوقح ،  هقف و  قالخا و  رد  دـیابن  دـیاب و  تفایرد  هفـسلف و 

لقع ياج  دوشیم ،  عورـش  لمع  هک  یئاج  ینعی  دشاب ،  حرطم  يربت  یلوت و  هدارا و  صالخا و  مزع و  میمـصت و  نامیا و  هک  تسا  ییاج 
ءزج نآ  مولعم  هاوخ  تسا ،  يرظن  لقع  هب  طوبرم  اه  هشیدـنا  مامت  تسا . کـیرحت  هکلب  تسین ،  كاردا  نآ  راـک  زگره  و  تسا ،  یلمع 

اه دیابن  دـیاب و  شناد  رگا  تسا و  یلمع  لقع  هب  طوبرم  حیحـص  ياه  شیارگ  لامعا و  همه  و  یلمع ،  تمکح  ای  دـشاب  يرظن  تمکح 
لزنم و ریبدت  قالخا و  سفن و  بیذـهت  لماش  یلمع  تمکح  هرتسگ  اریز  میریگب ،  راک  هب  ار  یلمع ،  تمکح  اجنآ  رد  دـیاب  دوش  حرطم 

. دوش یم  نُدُم  تسایس 

؟ تسا یبسن  يرما  ملظ  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا یبسن  يرما  ملظ  ایآ 

خساپ

. دنک یم  داجیا  تایقالخا  رد  يدـیدش  لزلزت  قالخا ، زا  یتشادرب  نینچ  تسا . یقالخا  میهافم  تیبسن  رـصاعم ، يرکف  تافارحنا  زا  یکی 
تباث دوخ  ياج  رد  ینید  شنیب  رد  تسا و ... دـب  یهاگ  بوخ و  یهاگ  يدزد  تسا ; دـب  یهاـگ  بوخ و  یهاـگ  غورد  هک  اـنعم  نیا  هب 

طیارـش رد  هک  تسا  نیا  تفریذـپ  ناوت  یم  هچنآ  دوش . یمن  لوحتم  هک  یمیهاـفم  دراد ; دوـجو  یقـالخا  تباـث  میهاـفم  هک  تسا  هدـش 
، دوش هیبنت  یتیبرت  فده  اب  رگا  اما  تسا ; ملظ  میتی  ندز  لاثم ، يارب  دنک ; ادیپ  يرگید  ناونع  یقالخا  تکرح  کی  تسا  نکمم  یصاخ 

نیا هب  ملظ  تیبسن  شریذپ  لامتحا  تروص  ره  هب  تسا ، هتفاین  ققحت  یملظ  هک  تفگ  ناوتب  دراوم  نیا  رد  اسب  هچ  تسین  نیب  رد  یلاکشا 
. تسا لوبق  لباق  ینعم 

؟ دهدیم لیکشت  ار  قالخا  ۀیاپ  بهذم  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ و  بهذم  قالخا و  نیب  هطبار 

شسرپ

؟ دهدیم لیکشت  ار  قالخا  ۀیاپ  بهذم  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ و  بهذم  قالخا و  نیب  هطبار 

خساپ

رگا دشاب ، هتـشاد  دوجو  دـناوتیمن  نید  ياهنم  قالخا  ام  داقتعا  هب  : " دـنیامرفیم يرهطم (  دیهـش  موحرم  نید ، قالخا و  نیب  طابترا  رد 
هک دناهداد  رظن  نینچ  اهیگنرف  دوخ  یتح  اهیـضعب  دوشیم . قالخا  يارب  ياهناوتـشپ  ورین و  دیؤم و  نید  دشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوتب  مه 

تسا نیا  شدوصقم  تسا ". حابم  زیچ  همه  دشابن  ادخ  رگا  : " دیوگیم یسور  هدنسیون  یکسفویاتساد  درادن . ياهیاپ  نید  ياهنم  قالخا 
زا نید  هک  اجنآ  هک  هداد  ناشن  هبرجت  تسین ... . دوش  یقالخا  دـض  لاـمعا  ماـجنا  زا  ناـسنا  عناـم  ًاـعقاو  دـناوتب  هک  يرگید  زیچ  چـیه  هک 

نیا ملسم  ردق  دناهتفاین ، تیقفوم  دوخ  راک  رد  ینید  ریغ  یقالخا  بتاکم  زا  کی  چیه  تسا ، هدنام  بقع  یلیخ  قالخا  هدش ، ادج  قالخا 
هک دشاب  هتشاد  ییآراک  دناوتیم  یتقو  قالخا  نیاربانب  ( 1.") تسا يرورض  رشب  قالخا  يارب  هناوتشپ  کی  ناونع  هب  لقاال  نید  هک  تسا 
زا نکیلو  دهدیم  لیکشت  ار  قالخا  هیاپ  نید  بهذم و  تفگ  ناوتیم  سپ  دشاب  حرطم  نآ  هناوتـشپ  ناونع  هب  نید  دشاب و  نید  رب  ینتبم 

، تسین نکمم  قـالخا  نتـشاد  نودـب  نآ  هب  یباـیتسد  دـسریم و  یحو  قـیرط  زا  هک  تسا  يزوـمر  رارـسا و  يواـح  نید  هک  تـهج  نآ 
ص554 ینید ، یسانش  بیسآ  ( 1 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تسا نید  تقیقح  هب  یبایتسد  هیاپ  قالخا  تفگ  ناوتیم 

؟ دراد زین  يرگید  ياههبنج  ای  دنریگ  یم  رارق  نید  ةزوح  رد  ًافرص  یقالخا  لئاسم  ایآ 

شسرپ

؟ دراد زین  يرگید  ياههبنج  ای  دنریگ  یم  رارق  نید  ةزوح  رد  ًافرص  یقالخا  لئاسم  ایآ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 193 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

لوصا زا  هتـشر  کی  هب  ترطف  تیاده  قیرط  زا  ناسنا  نید  زا  یـشوپ  مشچ  اب  یتقو  تسین  نید  رب  ینتبم  یقالخا  ثحابم  زا  یمهم  شحب 
: دننکیم یسررب  هاگدید  ود  زا  ار  هطبار  نیا  یناحبـس  رفعج  داتـسا  دنراد ، قالخا  اب  نید  ۀطبار  نوماریپ  یثحب  ناگرزب  اذل  و  درب ، یم  یپ 

زئازغ لیدعت  یقالخا و  شرورپ  رد  شخب  نیا  رد  نید  ریثأت  هک  یقالخا  لوصا  دروم  رد  ینید  تاروتسد  فیلکت و  ینعم  هب  نید  شقن  . 1
، تسا رثوـم  لوـصا  نآ  ییارجا  تنامـض  ناوـنع  هب  هک  ازج  زور  تعیبـط و  يارواـم  هب  هدـیقع  ینعم  هب  نـید  شقن  . 2 دوش . یم  هصـالخ 

یم تیاده  اهـشزرا  لوصا و  هب  ار  ام  ناسنا ، يالاو  تالیامت  تسا و  ام  نورد  رد  اهـشزرا  اهتلیـضف و  ةدولاش  هک  تسا  تسرد  نیاربانب 
رد هتفرورف  سونایقا  ناسب  یگدنز  زادنا  مشچ  تسا ، دودحم  رایسب  ناسنا ، يرگنـشور  هیاپ  هک  دومن  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  یلو  دنک 

مکاح نیناوق  زا  دیوگ و  یم  نخـس  الاب  قفا  زا  نید  نوچ  هتخاس و  نشور  ار  نآ  زا  یـشخب  داهن  ترطف و  درخ ، لقع و  هک  تسا  یکیرات 
زا یخرب  شخب  ماـهلا  دـناوت  یم  اذـل  تشاد و  دـهاوخ  اهـشزرا  دروـم  رد  يرتهدرتـسگ  تاـعالطا  تسا ، مکاـح  ناـسنا  نورب  نورد و  رب 

هعجارم یناحبـس  يرفعج  داتـسا  دـیدج " مالک  لئاسم  لخدـم   " باتک هطبار  نیا  رد  تسین . هتخاـس  ترطف  لـقع و  زا  هک  دـشاب  اهـشزرا 
هب ار  تیادـه  نیقتملل " يدـه  هیف  بیرـال  باـتکلا  کـلذ  ملا   " هرقب ةروس  ءادـتبا  رد  نازیملا  ریـسفت  رد  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  دـینک .

دناهدومن هئارا  تسا  لاؤس  دروم  عوضوم  هب  طوبرم  هک  اهنآ  نایم  توافت  نایب  رد  يدیفم  بلاطم  دناهدومن و  ریسفت  هیوناث  هیلوا و  تیاده 
هب یبوخ  خساپ  دناوت  یم  قالخالا " مراکم  ممتال  تثعب  : " دناهدومرف هک  ) مالـسا ربمایپ  نخـس  ًانمـض  دومن  دـیهاوخ  هعجارم  هللا  ءاشنا  هک 

تـسا يرطف  يروما  اهنیا  هکلب  تسا  بوخ  دهع  هب  افو  تسا ، دب  غورد ، تسا ، دب  ملظ  دنیوگب  دـناهدماین  ناربمایپ  هک  دـشاب  تروص  نیا 
یم ار  دوخ  هب  صوصخم  نارگتیاده  هک  تفرگ  تیونعم  نامـسآ  رد  يرگید  جوا  ناوت  یم  قالخا  ۀـیاپ  رب  اما  دـنناد  یم  همه  دـعب  هک 

ای هیلوا  تیادـه  هب  لمع  تروص  رد  تسا و  هیوناث  تیادـه  نامه  ای  تثعب  فدـه  تسا و  قالخا  میمتت  ربماـیپ (  شیاـمرف  هب  هک  دـهاوخ 
. دبای یم  ققحت  قالخا )  ) يرطف ياههتسناد  نامه 

؟ تسا هدشن  هنیداهن  نید  رد  یمالسا  قالخا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدشن  هنیداهن  نید  رد  یمالسا  قالخا  ارچ 

خساپ

دئاقع زا  بکرم  يا  هعومجم  نید  تسا  نینچ  اعقاو ً  تفگ  دـیاب  دـشاب  نید  نتم  رد  قـالخا  نید ، رد  قـالخا  ندـش  هنیداـهن  زا  دارم  رگا 
تثعب فدـه  مالـسا ( مرکم  لوسر  هک  هدوب  مهم  رما  نیا  نید  يارب  اجنآ  ات  تسا  نیدزا  یمهم  شخب  قالخا  هک  تسا  ماـکحا  قـالخا و 
قالخا یتسارب  تفگ  دیاب  سپ  قالخا " مراکم  ممتال  تثعب  امنا   : " دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدـیمان  نآ  لامکا  قالخا و  مامتا  ار  دوخ 

دیاب هدـشن ، هینداهن  نینیدـتم  نید و  لها  رد  یمالـسا  قالخا  ارچ  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  زا  ناتدارم  رگا  یلو  تسا . هدـش  هنیداهن  نید  رد 
ناسنا نوچ   : " دنیامرف یم  لهج  لقع و  دونج  ثیدح  حرـش  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دراد . يددـعتم  لماوع  تفگ 

دوش و دراو  باجح  نیا  رد  ترطف  تیناحور و  دوش و  تیبرت  تعیبط  فالغ  رد  تقلخ  ودب  زا  تسایند  هئشن  دنزرف  تعیبط و  ملاع  ةدیلو 
بلاغ هریچ و  رتشیب  نآ  رب  تعیبط  ماکحا  دـنک  یعیبط  يامن  دـشر و  تعیبط  ملاعرد  هچ  ره  دـنک و  هطاحا  نآ  رب  تعیبط  ماـکحا  مک  مک 
ءایبنا دنوادخ  اذل  هدش ، فیعـض  قالخا  مراکم  نید و  هب  وا  درکیور  هک  تسا  نیا  ثعاب  هدرک  دـشر  تعیبط  نماد  رد  هکنیا  " 1."  " دوش
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یلـصا لیلد  نیاربانب  دنناسرب . وا  هب  تسا  مزال  اه  ناسنا  تیادـه  يارب  هچنآ  ار و  تسرد  هار  قح و  هک  داتـسرف  ار  ینامـسآ  بتک  یهلا و 
حرش ( 1 . ) تسا هیـضق  نیا  رد  لیخد  اهنآ  عماوج  اهنآ و  دوخ  ینورد  لـماوع  هکلب  تسین  نید  صقن  قـالخا ، هب  نیملـسم  درکیور  مدـع 

لهج ص78 لقع و  دونج  ثیدح 

؟  تعیرش نید و  گنت  راصح  رد  ندش  هتسباو  يرادنید و  ياج  هب  یقالخا  یناسنا و  نادجو  هب  لمع  ینیزگیاج  ناکما 

شسرپ

؟  تعیرش نید و  گنت  راصح  رد  ندش  هتسباو  يرادنید و  ياج  هب  یقالخا  یناسنا و  نادجو  هب  لمع  ینیزگیاج  ناکما 

خساپ

نوچمه نیداینب  ییاه  شـسرپ  هک  تسور  نآ  زا  رما  نیا  دـشاب . یم  رادروخرب  ناوارف  یتیمها  زا  قـالخا ، نید و  ناـیم  دـنویپ  یـسررب  . 1
؟ تسا مادک  قالخا  هب  نید  ياه  يدنمزاین  تفگ ؟ نخس  قالخا  زا  ناوت  یم  ینید  ياهرواب  نودب  ایآ  دهد : یم  خساپ  ار  ریز  ياه  هنومن 

روط هب  هدش ، دای  یگتسویپ  هرابرد  . 2 دنیشن . یم  شواک  هب  قالخا ، نید و  نایم  هیوسود  یگتسویپ  هرابرد  ثحب  نیا  هک  نآ  هصالخ  و ...
هنوگ چیه  قالخا  نید و  نایم  هاگدید ، نیا  هیاپ  هب  ییادج : فلا ) تسا . هدـش  نایب  نادنمـشیدنا  يوس  زا  ینز  هنامگ  درکیور و  هس  یلک 

هب قالخا  هزوح  یلو  تسا  هتـسویپ  دـنوادخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  نید  ورملق  هک  دوش  یم  هتفگ  هنومن  ناونع  هب  درادـن ؛ دوجو  یقطنم  دـنویپ 
یتخرد هب  ار  نید  رگا  دشاب . یم  نآ  زا  ییزج  هکلب  نید و  هب  هتـسویپ  قالخا  شرگن ، نیا  یگچراپکی : ب )  رگیدکی . اب  اه  ناسنا  دـنویپ 

نیا رد  ییارگمه : زا  رادروخرب  لالقتـسا  ج )  دزاس . یم  ار  نآ  گرب  خاش و  تاعورف ، ماکحا و  هنت و  قـالخا  هشیر ، دـیاقع  مینک ، هیبشت 
مه زا  هدوب و  شنک  رد  رگیدـکی  اب  لاح  نامه  رد  یلو  دنـشاب  یم  لقتـسم  یتیوه  ياراد  کی  ره  قالخا  نید و  هک  يدوجو  اب  تفایهر ،

، دنوادخ یگدنب  ندوب  هیاپ  لصا و  دوجو  اب   ( 1 ج -  دوب : هاوگ  ناوت  یم  ریز  ياه  هنومن  رد  ار  يریذپریثأت  نیا  ياه  هگر  دـنریذپ . ریثأت 
. مینک ادا  ار  نآ  دـیاب  هتـشاد و  یقح  ام  رب  ور  نیا  زا  تساـم ، هدـننیرفآ  یلو و  وا  نوچ  هک ، تسا  نآ  روبزم  لـصا  هب  نداـهن  ندرگ  ببس 

قح يادا  یگتـسیاب  ینعی  یقالخا ؛ لصا  کی  رتسب  زا  دـنوادخ  هب  يروآ  يور  ناس ، نیدـب  تسوا . تدابع  رادـماو  زین  فیلکت  نیا  ماجنا 
شزرا يانب  هیاپ  ( 2 ج -  تسا . قالخا  زا  يرود  هناشن  ینید  یب  تسا و  يرادم  قالخا  هناشن  يرادنید  هک  نآ  هجیتن  دریگ . یم  همشچرس 

نیا زا  تسا ، ینتساوخ  ام  يارب  اتاذ  هک  میراد  یسدقم  فادها  ام  نوچ  ینعی  دشاب ؛ یم  راوتسا  اهراتفر  فادها  تایاغ و  رب  یقالخا ، ياه 
هب هتخانـش و  ار  ادخ  نید ، رد  رگید  يوس  زا  دناسرب . بولطم  لامک  سدـقم و  فادـها  نآ  هب  ار  ام  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  دـیاب  ور 
هب میهاوخ  یم  هک  یماـگنه  اریز  دـنک ؛ یم  نییعت  ار  یقـالخا  ياـه  شزرا  نید ، ( 3 ج -  دوش . یم  یفرعم  ناـسنا  یلماـکت  فدـه  ناونع 

دنیآرف هک ، دـیامن  یم  يور  شـسرپ  نیا  میربب ، یپ  اهنآ  ماجنا  رثا  رد  تاـکلم  میقتـسم  ریغ  ندروآ  تسد  هب  اـی  يراـک  ماـجنا  یگتـسیاب 
يرواد . 3 دـنک . یم  يدـنبزرم  ار  یـشزرا  ياهراتفر  هدرک و  ینایمرد  اـپ  نید  هک ، تساـج  نیا  تسا ؟ مادـک  دـب  بوخ و  راـک  تخاـنش 
روآدای ار  یتاکن  اهنت  اج  نیا  رد  هک  دراد  زاین  هدرتسگ  یـسررب  هب  هدش ، دای  هناگ  هس  ياهدرکیور  زا  کی  ره  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد 
هتـسسگ یعامتجا  لیاسم  زا  ار  نآ  هک ، تسین  ناسنا  رد  يونعم  یـصخش و  هبرجت  ساـسحا و  شیارگ ، کـی  اـهنت  نید  فلا ) میوش : یم 

، یسایس یعامتجا ، يدرف ، نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  رگید  هلأسم  نارازه  نید ، هرتسگ  هکلب  مینز ، دنویپ  قالخا  هزوح  هب  ار  اهنآ  هتسناد و 
نوریب نید  ورملق  زا  روبزم  ياه  هاگدـید  زا  یکی  رواب  هب  هک  ناسنا  یعامتجا  ياـهراتفر  ور ، نیا  زا  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  یللملا و ... نیب 

رد يو  دشاب . یم  تناک  هدرـشف ، ياپ  قالخا  زا  نید  ییادج  هاگدید  رب  هک  يدارفا  هلمج  زا  ب )  دیجنگ . دـهاوخ  هزوح  نیا  رد  زین  دوب ،
فلکم مزلم و  قلطم ، نیناوق  هب  ار  دوخ  لقع  ینایمرد  اپ  اب  هک  راتخم  لعاف  ناونع  هب  ناسنا  رب  هک ، ور  نآ  زا  قالخا  : » تسا هتفگ  هراب  نیا 
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، تسین دـنمزاین  نوناـق  زا  رتارف  يا  هزیگنا  اـی  يرگید  دوجوم  هب  نآ ، هب  لـمع  دوخ و  فیلکت  تفاـیرد  يارب  دـشاب  یم  راوتـسا  دـنک ، یم 
زا لقن  هب  ص 3 ، یـسیلگنا ، نتم  ضحم ، لقع  هدودـحم  رد  نید  تناک ، « ) تسافکدوخ ضحم ، یلمع  لـقع  تکرب  هب  قـالخا  نیارباـنب 
زا یقالخا  ياه  هرازگ  نوچ  هک ، تسا  نآ  تسرد  رواـب  دـنچ  ره  ( 1 ب -  تسا : ینتفگ  هراـب  نیا  رد  ص 152 .) ش 13 ، تاسبق ، هلجم 

لامک تخانـش  ماگنه  یلو  دـنرادن ، ییاتـسیا  نید  رب  ور  نیا  زا  دراد ، تیاکح  وا  ییاهن  لامک  ناسنا و  يرایتخا  راتفر  نایم  یعقاو  دـنویپ 
یکیدزن اهنت  ییاهن  لامک  هک  دشاب  یم  نآ  قح  هاگدید  هک ، ارچ  میدنمزاین . تخـس  ینید ، ياهرواب  هب  هدش ، دای  دـنویپ  تفایرد  ییاهن و 

هب رواب  دـب ، زا  بوخ  ياـهراک  صیخـشت  رد  یهگناو ، دوب ؛ میهاوخ  دـنمزاین  زین  دـنوادخ  تخانـش  هب  تروص  نیا  رد  تسا . دـنوادخ  هب 
ییاهن لامک  رایتخا و  ياهراتفر  نایم  یگتسویپ  هرابرد  یلک  میهافم  هب  یبای  تسد  هب  اهنت  لقع  ( 2 ب -  تسا . ینتسیاب  سفن  یگنادواج 

یم بوخ  لدـع  هک  دـبای  یم  رد  لقع  هنومن ، ناونع  هب  درادـن . ینادـنچ  ییآراک  یقالخا ، تاروتـسد  قیداصم  نییعت  رد  هدوب و  دـنمناوت 
درم نز و  قوقح  هعماج ، رد  ایآ  هک  نیا  لثم  تسین . نشور  لقع  يارب  تسا ، هنـالداع  يراـتفر  هنوگچ  يدروم  ره  رد  هک  نیا  یلو  دـشاب 

ماجنا رد  رگید  يوس  زا  تسد  نیا  زا  يدراوم  و  تسا ؟ مزال  تواضق  هزادنا  هچ  مود  تروص  رد  زین  دشاب  توافتم  ای  ناسکی  الماک  دـیاب 
ياپ تلع  یقالخا  ياه  شزرا  تخانـش  اهنت  ( 3 ب -  یلک . میهافم  هن  میراد  راک  رـس و  قیداصم  نیمه  اب  هراومه  ام  یقـالخا ، ياـهراتفر 
هنوگ ندرک  اهر  ای  بوخ  ياهراک  ماجنا  هب  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  مک  تسد  دـشابن ، یهیبنت  ای  قیوشت  اـت  هک  ارچ  تسین ؛ اـه  نآ  هب  يدـنب 
نیرت كاندرد  بوخ و  ياهراک  ماـجنا  يارب  اهدـیون  نیرت  یلاـع  ناـیب  اـب  نید ، دـنهد . یمن  ناـشن  دوخ  زا  یتبغر  نادـنچ  نآ ، دـب  ياـه 
هتشون زا  یخرب  رد  تناک  دنچ  ره  ( 4 ب -  دوش . یم  یقالخا  ياه  شزرا  ندیـسر  تیلعف  هب  بجوم  تسیاشان ، ياهراتفر  يارب  اهیددـهت 

زا يرایـسب  هزیگنا  الوا ، تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  یلو  تسا  هتـسناد  یقالخا  ياه  شزرا  نتفر  نایم  زا  بجوم  ار  هدـش  دای  هتکن  دوخ ، ياه 
؛ تسا تیاـهن  یب  تلیـضف  لاـمک و  اـهنآ  دزن  دـنوادخ  هـک  دـشاب  یم  ور  نآ  زا  هـکلب  هدوـبن ، سرت  دـیما و  یهلا  ینید و  رما  نارب  ناـمرف 

باقع باوث و  ام  لقع  هچ  نانچ  ور ، نیا  زا  دـشاب  هتـساوخنرب  لقع  زا  هک ، دـشاب  یم  راگزاسان  قالخا  اب  یماگنه  سرت  دـیما و  یهگناو ،
گنهامهان تناـک  ياـعدا  دروم  یقـالخا  يراـتخم  دوخ  اـب  تروص  نیا  رد  دـنادب ، دـیفم  یقـالخا  هزیگنا  هب  یـشخبورین  يارب  ار  يورخا 

، هداز بیقن  نیسحلادبع  ش 13 3 . تاسبق ، هلجم  قالخا 2 . هفسلف  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  . 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دوب . دـهاوخن 
، يدیب هرد  یعناص  رهچونم  تناک 5 . قالخا  هفـسلف  دقن  نییبت و  ییاضردمحم ، دمحم  . 4 مسیتامگد . باوخ و  زا  يرادیب  تناک ، هفـسلف 

قالخا هفسلف  ياه  سرد  تناک ،

؟  درک دقن  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  دننک  یم  دانتسا  نآ  هب  قالخا  ندوب  یبسن  دروم  رد  یضعب  هک  رگنیدورش  هبرگ ي  شیامزآ 

شسرپ

؟  درک دقن  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  دننک  یم  دانتسا  نآ  هب  قالخا  ندوب  یبسن  دروم  رد  یضعب  هک  رگنیدورش  هبرگ ي  شیامزآ 

خساپ

ریــسفت اـی  ریبـعت  یتـسیوتیزوپ و  هاگدـید  زا  لاـح  نـیع  رد  هـک  تـسا  یموـتناوک  کـیناکم  ناراذــگهیاپ  زا  یکی  ( 1) رگنیدورـش نیورا 
ياههدیدپ موتناوک  کیزیف  هکنیا  حیضوت  تسا . یضاران  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یموتناوک  هیرظن  رد  هک  يراوشد  تیعضو  و  ( 2) یکاهنپک

درخ ناهج  و  یمتا ) ریز -  تامیـسقت  ریاس  اـهونیرتوئن و  اـهكراوک ، اـهنوترف ، اـهنورتکلا ، دـننامه   ) یمتا ریز -  حوطـس  رد  ار  یعیبط 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  رابتعا و  کیـسالک  کیزیف  حوطـس ، نیا  رد  اریز  دـنکیم . هیجوت  یپکـسورکیم ) کیزیفورکیم و  ياـیند  )

تیاهن هب  ار  نآ  نتوین  هدـش و  يراذـگهیاپ  هلیلاـگ  طـسوت  هک  هدوب  کیـسالک  کـیزیف  تعیبط ، حیـضوت  ياـنبم  مهدزون ، نرق  اـت  تسا .
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هب یبسانم  خساپ  دناوتیمن  کیزیف  نیا  دش ، صخشم  هکنیا  زا  سپ  اما  دیسر . دوخ  جوا  هب  لوسکام  یسیطانغم  ورتکلا  هیرظن  اب  هدناسر و 
زین یموتناوک  کیناکم  یموتناوک ، کـیزیف  جاور  اـب  داـتفا . جاور  زا  موتناوک  هیرظن  نتـشنیا و  تیبسن  هیرظن  روهظ  اـب  دـهدب ، درخ  ناـهج 
نآ کیناکم  نیا  رد  مهم  هطقن  دـهد . هئارا  یمتا  نورد  یمتا و  ياهماظن  راتفر  زا  يرتقیقد  فیـصوت  اـت  دـش  ینتوین  کـیناکم  نیزگیاـج 

کیناکم یفـسلف  ینابم  هیرظن ، نیا  هکلب  دوبن ، دـیدج  هیرظن  هرمث  اـهنت  نیا  اـما  دـهدیم . یلاـمتحا  یخـساپ  اهـشسرپ ، یخرب  هب  هک  تسا 
هاگدید تسا . فورعم  یکاهنپک  ریسفت  ای  ریبعت  هب  هک  داهن  داینب  یپوکسورکیم  کیزیف  يارب  ون  یساسا  تخیر و  مهرد  زین  ار  کیـسالک 

 - 1920 ءادتبا -  نامه  زا  هاگدید  نیا  تسا . تیعطق  تیبجوم و  یفن  نآ  ناکرا  نیرتمهم  هک  تسا  یفسلف  یهاگدید  كاهنپک ، باحصا 
یلایخ شیامزآ  اب  رگنیدورش  و  دزادنایمن » سات  ادخ   » هک فورعم  هلمج  نایب  اب  نتشنیا  تفرگ . رارق  رگنیدورش  نتشنیا و  تفلاخم  دروم 

: دـیوگیم زیمآضرعت  یناـیب  رد  رگنیدورـش  دـنداد . ناـشن  ار  یفــسلف  هاگدـید  نـیا  یگدوـهیب  هتــسبرد ، ياهـبعج  رد  ياهـبرگ  ینهذ  - 
اهنت دنتسه . یعقاو  ءایشا  اهنآ  اریز  درادن . راکورـس  یلمع  تادهاشم  زج  يزیچ  اب  ًامیقتـسم  ًاتیاهن و  هک  دنکیم  اعدا  یموتناوک  کیناکم  »

يادـص رـس و  همه  نیا  اـما  دـشاب . ریذـپانفیرعت  یـسانشتفرعم ، ظاـحل  زا  هک  تسا  هدـش  ناـیب  يریگهزادـنا » يروئت  ...» تاـعالطا عبنم 
رد ( 3 (»!؟ میراد راکورس  هدش  روصت  ياههتفای  اب  هکلب  میرادن . راک  رس و  یقیقح  ياههتفای  دوخ  اب  ام  رگا  تسیچ ، رس  رب  یتخانشتفرعم 

. دـنک رایتخا  ار  یـصخشم  تالامنحا  ناوتیم  هکلب  تسین . ینیب  شیپ  لباق  ًاقیقد  شیامزآ  کی  هجیتن  یلک  تلاـح  رد  یموتناوک  کـیزیف 
نیا اما  تسا . مکاح  لامتحا  اجنآ  رد  دـیآیم . تسد  هب  صاخ  هجیتن  کی  زا  هک  تسا  یلاـمتحا  درک ، ینیبشیپ  ناوتیم  هک  يزیچ  اـهنت 
رارق یتسیوتیزوپ  هاگرظن  يانبم  رب  تسا و  یفـسلف  ياهیرظن  هکلب  تسین ، کـیزیف  رب  ینتبم  ياهیرظن  دـنکیم ، درط  ار  تیبجوم  هک  هیرظن 

یفسلف ياههاگدید  اب  رگنیدورش  نتشنیا و  هک  تساجنیا  تسرد  ( 4 .) دراد حیرصت  نادب  هیرظن  نیا  يدج  نارادفرط  زا  روب  هکنانچ  دراد ،
لوصا هکنیا  ناکما  هاگدـید ، نیا  اب  هک  دـناهدرک  مالعا  دـناهتفای و  صقان  ار  هفـسلف  نآ  دناهتـساخرب و  هضراعم  هب  یموتناوک  نانادـکیزیف 
حیضوت  EPR(5  ) سکوداراـپ اـب  ار  یموتناوک  کـیناکم  کـیزیف و  صقن  رگنیدورـش  درادـن . دوـجو  دوـش ، یفن  یفـسلف  رمثرپ  نقتم و 

هک تسا  یکیزیف  لئاسم  نیرتضماغ  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  ( 6) رگنیدورش هبرگ  سکوداراپ  رد  سکوداراپ  نیا  هداس  حیضوت  دهدیم .
نآ لـح  يارب  يرایــسب  شـالت  دنتــسه و  هجاوـم  نآ  اـب  نانادـکیزیف  نونکاـت ، هـک  درک  عادـبا  ناـیب و  ار  نآ  لاـس 1935  هـب  رگنیدورش 

ار اهنآ  ناوتب  هک  دـنراد  دوجو  یتروص  رد  اهنت  یپکـسورکیم ،-  درخ -  ناهج  یمتاریز و  تارذ  یموتناوک  هیرظن  ساـسارب  ( 7 .) دناهدرک
يایند سوملم و  ياـهتیعقاو  نیب  حـضاو  یلباـقت  نیا  و  دـنکیم . ناـیب  ار  هیرظن  نیا  فـالخ  اـم  هرمزور  تاـیعقاو  دـنچ  ره  درک . هدـهاشم 

هحلـسا کـی  نآ  رد  هک  دـهدیم  رارق  هتـسبرد  ياهبعج  نورد  رد  ار  ياهبرگ  ینهذ ، یلاـیخ -  شیاـمزآ  رد  رگنیدورـش  تـسا . موـتناوک 
یط ویتکا  ویدار  متا  هکنیا  لامتحا  دراد . رارق  هبعج  نآ  رد  مه  ویتکا  ویدار  متا  کی  دراد و  ساـسح  ياهشاـم  هک  هدـش  هداد  رارق  هدنـشک 

، هدـش دازآ  يژرنا  نیا  دوشیم و  دازآ  يژرنا  دوش ، هیزجت  ویتکا  ویدار  متا  رگا  تسا . دنک 50 % عطاس  يوترپ  دوخ  زا  تعاس  کی  تدم 
هدیشک زین  هشام  دوشیمن و  دازآ  يژرنا  ًاتعیبط  دوشن ، هیزجت  ویتکا  ویدار  متا  رگا  دوشیم و  هتشک  هبرگ  دکچیم و  ار  هشام  يدنیارف  یط 
تعاس کی  زا  سپ  تفگ : ناوتیم  هدنز ؟ ای  تسا  هدرم  هبرگ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  تروص  نیا  رد  دنامیم . هدـنز  زین  هبرگ  دوشیمن و 

هب هبرگ  تسا  هدـشن  زاب  هبعج  رد  هک  ینامز  ات  رگید  ریبعت  هب  هدرم . ای  تسا  هدـنز  هبرگ  هک  مینکیم  هدـهاشم  مینکیم و  زاـب  ار  هبعج  رد 
ریز تارذ  هک  اجنآ  زا  موتناوک ، کیناکم  دعاوق  ساسارب  اریز  تسین . حیحص  هدش  هداد  خساپ  اما  هدرم . ای  تسا  هدنز  ای   50 لامتحا 50 - 
مه تسا و  هدرم  مه  دراد و  نیعمان  یعطق و  ریغ  یتلاح  تسا ، هدشن  زاب  هبعج  رد  هک  ینامز  ات  هبرگ -  دنتسه ، ینیبشیپ  لباق  ریغ  یمتا  - 
زا رـشب  كرد  اب  دنکیم ، نییبت  ار  نآ  شیامزآ  نیا  هک  بیکرت » لصا   » ای یموتناوک » یهن  مهرب   » لصا هدرم . هن  تسا و  هدـنز  هن  ای  هدـنز 

لصا نیاربانب  دیآیم . شیپ  نادکیزیف  هار  رـس  رب  لحنیال  ییامعم  موتناوک ، هیرظن  ساسارب  هک  تساجنیا  و  دراد . تریاغم  ناهج  تایعقاو 
رد هک  تساجنیا  سکوداراپ  اما  تسا . هدـهاشم  لح  هار  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  درادـن . ییاراک  یپکـسورکام  ياـهماظن  رد  روکذـم 

لمع دوخ  موتناوک  دـعاوق  قبط  اریز  درک . لصاح  نانیمطا  هبرگ  ندوب  هدرم  ای  هدـنز  زا  نآ  نورد  هب  هاگن  اب  درک و  زاب  ناوتیمن  ار  هبعج 
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تیدودحم متسیس  يارب  متسیس ، يور  رب  يریگهزادنا  لمع  دوخ  موتناوک ، کیناکم  قبط  رگید ، ریبعت  هب  تشک . دهاوخ  ار  هبرگ  هدهاشم 
رب يداقننا  یـضرف ، شیامزآ  نیا  دورب . نیب  زا  متـسیس  تیعقاو  هک  دوشیم  بجوم  متـسیس  کی  يریگهزادنا  عقاو  رد  دروآیم . دوجو  هب 

دوش هتفگ  هکنیا  اریز  تسا . موتناوک  کیناکم  زا  یپکـسورکام -  هدام  حطـس  رد  هژیو  هب  یکاهنپک -  ریبعت  تیبجوم  مدع  تیعطق و  مدع 
ناسنا هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنت  دشاب ، قداص  یپکـسورکیم  ناهج  رب  هکنیا  نودب  تسا  قداص  یپکـسورکام  ثادوح  رب  تیلع  لصا  هک 

نیب یلولعم  یلع و  هطبار  هب  دناوتیمن  نیاربانب  دروایبرد . هدهاشم  هب  شیلیـصفت  تایئزج  اب  ار  یپکـسورکیم  دـنیارف  هک  تسین  رداق  زونه 
کیناکم هب  هک  تسا  ضحم  هابتـشا  نیا  تسا و  هقیـضم  رد  هبرجت  هدـهاشم و  ثیح  زا  یموتناوک  نادـکیزیف  رگید  ریبعت  هب  دربب . یپ  اهنآ 

. میناشنب تیعطق -  تلع و  لصا  نانوچ  یفـسلف -  یهیدب  ملـسم و  لوصا  ياج  هب  ار  نآ  میهدب و  دراد ، هچنآ  زا  يرتشیب  تهج  یموتناوک 
یموتناوک هیرظن  دیابن  سپ  تسا . یموتناوک  فیصوت  ندوب  صقان  زا  یـشان  اهنت  تیبجوم ، يرهاظ  صقن  دهدیم ، رکذت  نتـشنیا  هکنانچ 

اهنت مولع  تفرـشیپ  مینادیم ، یگمه  هکنانچ  اریز  تسناد ، ییاهن  رظن  تسا -  هدروآ  تسد  هب  یفرگـش  ياهتیقفوم  هک  لاح  نیع  رد  ار - 
یسانشتعیبط نونکات  مینک ، هدنسب  ناینیـشیپ  تایرظن  هب  هک  دوب  رارق  رگا  مینکن و  هدنـسب  نیـشیپ  تایرظن  هب  هک  تسا  رـسیم  یتروص  رد 

نتشنیا هک  تسا  یبلطم  نیا  دیسریمن . موتناوک  هیرظن  نتشنیا و  تیبسن  کیـسالک و  کیزیف  هب  تبون  دوب و  مکاح  ملع  ناهج  رب  وطـسرا 
هب نونکات  هکنیا  میراد و  يدیدج  ياههار  هب  زاین  تایعقاو  فیـصوت  يارب  ام  هک  دننکیم  نایب  دـنراد و  داقتعا  نآ  هب  دـجب  رگنیدورـش  و 
زا لقتسم  یتیعقاو  موتناوک و - ... کیسالک و  یکیزیف -  ياهماظن  يارو  رد  اریز  ( 8 .) تسین هیضق  ندش  مامت  رب  لیلد  میاهدشن ، قفوم  نآ 

. تسا دنتـسه -  هکنانچنآ  یعیبط -  تایعقاو  نیا  تخانـش  یکیزیف  تاـقیقحت  زا  روظنم  دراد و  دوجو  يریگهزادـنا  اـی  هدـهاشم  هنوگ  ره 
 - نانادکیزیف تیعطق  تیبجوم و  یفن  رب  ینتبم  یتسیوتیزوپ و  مکاح  اههاگدید  دـقن  رد  یـشالت  رگنیدورـش ، سکوداراپ  امعم و  نیاربانب 

نانچمه اما  دناهدیـسر . زین  یجیاتن  هب  دناهدرک و  امعم  نیا  لح  يارب  يدایز  شالت  نانادـکیزیف  ریخا ، هنامز  رد  دوب . متـسیب  نرق  لیاوا  رد 
، هتبلا دـص  هتبلا و  دوـش . فرطرب  تسیاـبیم  هـک  تـسا  يدـج  صقاوـن  ياراد  یموـتناوک ، کـیزیف  هـکنیا  نآ  تـسا و  یقاـب  نآ  هرهوـج 

هکنیا تسا . نکممان  لوقعم و  ریغ  رگید  ياههتشر  هب  اهنآ  میمعت  تسا و  نانادکیزیف  حطـس  رد  یملع  ياه  هیرظن  هدش  حرطم  ياههیرظن 
توافتم اهنآ  یعامتجا  هبرجت  هب  هتـسب  فلتخم ، دارفا  يارب  تاـیعقاو  هک  دـیوگب  اـی  دریگب ، هجیتن  ار  قـالخا  تیبسن  هیرظن ، نیا  زا  یـسک 

هک تسا  بیجع  ردـقنامه  مینک ؛ هدـهاشم  ار  اهنآ  میناوتب  هک  دـنراد ، دوجو  یتروص  رد  اـهنت  تارذ  یمتا ، ریز -  حوطـس  رد  اریز  تسا ،
راکورـس تیعقاو  تقیقح و  اـب  موتناوک  کـیناکم  هک  دـنراد  حیرـصت  نانادـکیزیف  اریز  میهد . روبع  ینزوس  خاروس  زا  ار  يرتش  میهاوخب 

لقع هزوح  رد  یلئاسم  یقالخا ، لئاسم  دراد . تقیقح  نورد  رد  هشیر  یقالخا  لئاسم  اما  تسا . نآ  لمع  كـالم  يریگهزادـنا  و  درادـن ،
زا هتشذگ  دنرادن . یمتا  ریز -  حوطس  اهپکسورکیم و  حطس  رد  مه  نآ  تادهاشم ، یبرجت و  ياههداد  هب  یطابترا  چیه  دنتسه و  یلمع 

هتبلا دـص  تسین و  نکمم  نآ  مهف  يارب  زین  هدـهاشم  ءزج  یهار  چـیه  هدـنز و  هن  تسا و  هدرم  هن  هبرگ  رگنیدورـش ، يامعم  ساسارب  نیا ،
لح ار  نآ  ناوتب  يزور  رگا  یتح  تسا و  موتناوک  کیناکم  یفـسلف  تامازلتـسا  دقن  ددـص  رد  امعم  نیا  تسین . ریذـپناکما  زین  هدـهاشم 

هبرجت و ءاروام  تسا ». دـب  متـس   » و تسا ». وکین  تلادـع   » نوچ یقالخا  لـئاسم  درادـن . یقـالخا  لـئاسم  هزوح  هب  یطبر  چـیه  زاـب  درک ،
یکیزیف لئاسم  زا  سپ  تسا . یقالخا  ياهدـیابن  اهدـیاب و  و  یلمع -  لقع  هزوح  رد  یلقع -  ًالماک  يرما  هکلب  تسا . لامتحا  هدـهاشم و 

مقـس ای  تحـص  ناوتیمن  متـس ، یتشز  تلادـع و  ییوکین  زا  هکنانچ  ار . نآ  ندوب  قلطم  هن  تفرگ و  هجیتن  ار  قـالخا  تیبسن  ناوتیم  هن 
یکیزیف لکـشم  يامعم  کی  زا  یـسک  هکنیا  دـنراد . یئاراک  درکراک و  دوخ  هزوح  رد  مولع  اهنت  هکلب  تفرگ . هجیتن  ار  یکیزیف  تایرظن 

دنتشاد يدایز  یعس  اهتسینومک  متسیب ، نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رد  يرآ  دراد ، وا  یحولهداس  زا  ناشن  دریگب ، هجیتن  ار  قالخا  تیبسن 
قنور زا  نانخـس  نیا  دوز ، یلیخ  تسا و  يرگید  زیچ  تیعقاو  اما  دـننک ، دـقن  ای  هیجوت  دوخ  یتاقبط  هزرابم  عفن  هب  ار  یملع  تاـیرظن  هک 
هباثم هب  یناسنا  هبرجت  زا  هکلب  دـنیآیمن ، تسد  هب  متا  صاوخ  زا  دنتـسه و  یمدآ  راـیتخا  رب  ینتبم  یقـالخا  لـئاسم  قـالخا و  اریز  داـتفا .

اما دهدیم . حیجرت  ار  یلعف  فلتخم ، رادرک  نیب  هک  تسا  یقالخا  تیلوئسم  طرش  رایتخا  دنزیخیمرب . هدنریگمیمصت  راتخم و  يدوجوم 
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رب ینتبم  ینالقع و  تباث و  ياهشنیزگ  تامیمـصت و  هب  ار  ناسنا  لقع ، اریز  دوشیم ، قلطم  قالخا  دوش ، لامعا  لقع  ساسارب  رایتخا  رگا 
ییاج رد  زور  ره  تاوهـش ، اریز  دوشیم ، یبسن  قالخا  دشاب ، یناسفن  تاوهـش  سفن و  عبات  رایتخا  رگا  اما  دـناشکیم . قیاقح  تایعقاو و 

کئلوا . » تسا یناسنا  نودام  یناویح و  یگدـنز  هکلب  تسین ، یناـسنا  تاـیح  یناـسفن ، یناوهـش و  یگدـنز  هک  تسا  نشور  دراد و  رارق 
. تسا هفسلف  دنمزاین  ملع  لاح ، ره  رد  هکنیا  نآ  مینادیم و  مزال  ار  بلطم  کی  هب  هراشا  نایاپ  رد  ( 179 فارعا : « ) لضا مه  لب  ماعنالاک 

رتارف هـبرجت  زا  هراوـمه  نروـب - »  » ریبـعت هـب  دراد - » A هب یگتـسب  B تروـص «  هـب  ینوناـق  ناـیب  دـنوش ، رارکت  ردـق  ره  تادـهاشم  اریز 
ریبـعت هب  دـنوریم و  راـک  هب  هدـننک  میظنت  اـی  اـمنهار  لوـصا  هلزنم  هـب  هـک  تـسا  یفـسلف  یلک  نیناوـق  دـنمزاین  زین  کـیزیف  و  ( 9) دوریم

(10 .«) تسین رسیم  رتشیب  نتخاس  نآ  نودب  هک  تسا  یبوچراچ  هکلب  دهدیمن ، لیکـشت  ار  شناد  هناخ  زا  یـشخب  کیزیفاتم  : » رگنیدورش
( ...................( 11 .«) دـیآیم نآ  جراـخ  زا  هک  یلـصا  دراد ، زاـین  يداـینب  لـصا  کـی  هب  نآ  تسین ، اـفکدوخ  مـلع   » وا لوـق  هـب  زاـب  و 

Anotates (................. 1) Erwin Schrodinger - 2) Copenhagen Interpretaion Of Quatum

42 ص : لوا 1369 ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  رصاعم ، نانادکیزیف  یفسلف  ياهاگدید  زا  یلیلحت  يدهم ، ینـشلگ ، ( Mechanics - 3
EPR - - EPR Argument لالدتسا ناونع  تحت  نزور  یکسلودوپ و  نتشنیا و  طسوت  سکوداراپ  نیا  ( 5 45  - 44 نامه ص : ( 4
(6 ( 256 ص : ینــشلگ ، اـگن : . ) تـسا صقاــن  یکیزیف  ياهمتــسیس  زا  یــضعب  یموـتناوک  فیــصوت  نآ  قـبط  هـک  تـسا  هدــش  حرطم 

ریز تـالاقم  رد  ار  اـهیماکان  اـهتیقفوم و  لـضعم و  نـیا  لـح  ياهـشالت  زا  ییاـههنومن  ( Schrodingers Cat Paradox 7ص
22 هرامش 3047 ، يرهشمه  همانزور  نایداهرف ، نامیلـس  همجرت  رگنیدورـش ، هبرگ  ندوبن  ندوب و  نایم  قیلعت  رد  میج ، نوسلیو ، دیناوخب :
. نامه رگنیدورش . هبرگ  يامعم  لح  ناگزمره . هاگشناد  کیزیف  نمجنا   HUPAA.COM يامنرات رگنیدورش ، هبرگ  تهشبیدرا 1383 
226 ص : ینشلگ ، ( 9 111  - 112 نامه ص : ( 8 تسا . هدشن  لصاح  اهنآ  زا  یصاخ  تیقفوم  زونه  تسا و  هار  لوا  رد  اهـشالت  نیا  هتبلا 

240 نامه ص : ( 11 239 نامه ص : ( 10

یسررب لباق  هنوگچ  هدیقع  نیا  تسین  نید  هب  يزاین  قالخا  هزوح  رد  سپ  تسا  یهیدب  دنسپان  لامعا  حبق  کین و  لامعا  نسُح  نوچ  دندقتعم  یخرب 
؟ تسا

شسرپ

هنوگچ هدیقع  نیا  تسین  نید  هب  يزاین  قالخا  هزوح  رد  سپ  تسا  یهیدب  دنـسپان  لامعا  حبق  کین و  لامعا  نسُح  نوچ  دندقتعم  یخرب 
؟ تسا یسررب  لباق 

خساپ

هرخالاب يرادم و  لقع  يروحم ، لقن  میشاب ؛ یم  هاوگ  ار  درکیور  هس  یمالـسا  هشیدنا  هنیـشیپ  رد  لقن ،)  ) یحو لقع و  هاگیاج  هرابرد  . 1
يزیچ بوخ  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  دنوادخ  تسد  هب  يدب  یبوخ و  هرابرد  يرواد  هنوگره  تسخن  هاگدـید  اب  ربارب  . 2 ود . نآ  هنایم  یهار 
هنیباز  ) دـشاب یم  نوریب  لـقع  ناوـت  زا  يراـک  نینچ  اریز  دـنک ، یم  یهن  نآ  زا  وا  هـک  تـسا  يزیچ  زین  دـب  رما و  نادـب  عراـش  هـک  تـسا 

شرگن نیا  رد  (. 1378 يوضر ، یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  ص 116 ، ییامن ، دمحا  همجرت  یلح ، همالع  یمالک  ياه  هشیدنا  هکتیمـشا ،
اهنت لقع  دریگ ، یم  رب  رد  ار  يرگ  يرابخا  نایرج  هعیـش  نایم  رد  هلبانح و  هیوشح و  ثیدـح ، لها  ياـه  هورگ  تنـس  لـها  ناـیم  رد  هک 
زکرم ص 189 ، کیکفت ، بتکم  هاگدـید  زا  لقع  ملع و  يوضترم ، سابع   ) نآ دـصاقم  میهافم و  مهف  تهج  تسا  يرازبا  نید و  مداـخ 

نیا دشاب . یم  دنمناوت  دب  بوخ و  صیخـشت  هب  عرـش  زا  زاین  یب  ییاهنت و  هب  لقع  مود  هاگدید  رواب  هب  . 3 (. 1381 یمالسا ، مولع  یناهج 
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یماکان لیلد  هب  هنافـسأتم  دوب و  شلاچ  رد  تسخن  زیتسدرخ  نایرج  اب  هراومه  تسا ، روآ  ماـن  یطارفا  ییارگدرخ  ناـیرج  هب  هک  یـشرگن 
تـشاذگ ياج  رب  یمالـسا  هشیدـنا  هصرع  رد  ار  يدـب  ياهدـمایپ  دوب ، هارمه  تقو  نامکاح  میقتـسم  تلاخد  اب  هک  نآ  اب  ییوراـیور  رد 

یموس هنایم  شرگن  قالخا ، هزوح  رد  نآ  يدـنبزرم  دـب و  بوخ و  تخانـش  هرابرد  هدـش ، دای  ياسران  درکیور  ود  راـنک  رد  . 4 نامه .) )
هویش نیا  رد  دهد . یم  لیکشت  ار  یمالسا  ییارگ  لقع  زا  يور  هنایم  تسرد و  هنومن  ینعی  یعیـش ؛ یلقع  راد  هیاپ  نایرج  هک  دراد  دوجو 

هناوتشپ اب  ییابطابط و ... همالع  یلح ، همالع  یـضترم ، دیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  هعیـش  نیب  نشور  ناملاع  لقع ، تسرد  يریگراک  هب  زا 
تایح هب  زورما  هب  ات  تمظع  هوکش و  جوا  رد  دنتسناوت  نآ ، زا  دنمـشور  حیحـص و  كرد  اب  و  ترتع »  » یملع ياه  هنیجنگ  زا  گرزب  يا 

زین نازیتسدرخ  یگریچ  زا  یطارفا ، ییارگدرخ  زا  هعیـش  هشیدنا  راتخاس  ییاهر  رب  نوزفا  هدـش  دای  لیـصا  نایرج  دـنهد . همادا  دوخ  رابرپ 
یحو فذـح  اب  فلا ) دـشاب : یم  هتـسیاب  یتاکن  يروآدای  هاـتوک  يا  هنوگ  هب  دـنچ  ره  هاگدـید ، نیا  یـسررب  رد  تسا . هدرک  يریگولج 

هب یـسح  كاردا  ب )  دـنام . یم  ياج  رب  وا  يارب  لقع  سح و  ینعی  نآ ؛ رگید  هار  ود  اهنت  ناـسنا ، تخانـش  ياـه  هار  هنودرگ  زا  نید ) )
یمن ور  نیا  زا  دشاب ، یم  دودحم  رایـسب  كاردا  نیا  درب  دیآ . یم  تسد  هب  یجراخ  يدام  ناهج  اب  دنویپ  رثارد  يرهاظ و  ساوح  هلیـسو 

، نآرق فراعم  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم   ) میسانشب شداعبا  همه  رد  ار  یگدنز  حیحص  ریسم  میناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت 
يارب يا  هلیـسو  اهنت  زین  یلقع  كاردا  ج )  (. 1382 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  ص 10 ، یسانشامنهار ،) هار و   ) ج 4 و 5
نینچ ناوت  نیرتشیب  درادـن . ییآراک  یگدـنز  ریـسم  نییعت  تخانـش و  يارب  زین  اهنیا  تسا . هیلوا  تایهیدـب  یلک و  میهاـفم  هلـسلس  كرد 

رد د )  ص 11 .) نامه ،  ) دنک تابثا  ار  لاعتم  يادخ  دوجو  دننام  ضحم  یفـسلف  لیاسم  هلـسلس  کی  دـناوتب  هک  تسا  نآ  ییاه  تخانش 
یم دـیآ و  یم  تسد  هب  لقع  سح و  يراـکمه  اـب  هک  دراد  دوجو  زین  كاردا  زا  رگید  يا  هنوگ  اـهنت ، یلقع  یبرجت و  كاردا  ود  راـنک 

تـسد هب  يدـیدج  تاکاردا  اهنآ  لیلحت  اب  لقع  هاگنآ  دـنک ، یم  كرد  ار  يزیچ  ام  سح  ینعی  میمانب ؛ یبرجت  تاکاردا  ار  اـهنآ  میناوت 
ياه ییاسران  دوجو  اب  ه )  نامه .)  ) تسا ینتـسیاب  ام  يایند  یگدنز  يارب  اهنت  هک  دـشاب  یم  یملع  افرـص  ییاه  هجیتن  زین  اهنیا  دروآ . یم 
لامک تداعـس و  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  یگدـنز ؛ قیقد  همانرب  نییعت  رد  اهنآ  یناوتان  نیـشیپ و  تخانـش  ياـه  هار  دـنیآرف  رد  هدـش  داـی 

لاـمعا هار  زا  يدـبا  تداعـس  هب  یباـی  تسد  يارب  ار  ناـسنا  درادـن  اـنعم  هک  دـنوادخ  ندوب  میکح  و  وس ، کـی  زا  دوشب  يدـبا  يورخا و 
یم اضتقا  یهلا  تمکح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  وس ، رگید  زا  دهدن  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  مزال  ياه  تخانش  یلو  هدیرفآ  يرایتخا 

یگنوگچ فدـه و  دـناوتب  ناسنا  نآ ، هیاـپ  هب  هک  دـنک  نیعم  ار  یهار  هداد و  رارق  اـه  ناـسنا  همه  راـیتخا  رد  ار  مزـال  تخانـش  هک  دـنک 
نآ هدرک  هراشا  تقیقح  نیدب  زین  میرک  نآرق  ص 15 .) نامه ،  ) تسین توبن  یحو و  هار  زج  يزیچ  هار ، نیا  دسانشب و  ار  نآ  هب  ندیـسر 
زا ات  میداتـسرف  هدنهد  میب  هدژم و  یناربمایپ  ام  لسرلا ؛ دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرـشبم و  الـسر  : » دیامرف یم  هک  اج 

ار یگدنز  طوطخ  میـسرت  رد  لقع  ییاسران  درکیور  رگید ، یهاگن  زا  و )  هیآ 165 .) ءاسن ، « ) دشابن یتجح  دـنوادخ  رب  ار  مدرم  سپ  نآ 
رما ضحم ، دادرارق  یمدآ ، تاساسحا  فطاوع و  افرـص  هن  اهنآ  صیخـشت  دـب و  بوخ و  هاگتـساخ  هک  دـش  روآدای  ناوت  یم  ناس  نیدـب 
لیبق زا  هکلب  دنشاب ، لقتـسم  ینیع و  يازا  هب  ام  ياراد  هک  يوهام  میهافم  تروص  هب  هن  هتبلا  دنا . یجراخ  یقیقح و  یمیهافم  هکلب  یهلا ؛

ار ییابیز  تقیقح  هک  یـسح  ییابیز  هرابرد  هاگدید  نیا  دـننامه  تسرد  ینعی  دـنراد  یجراخ  عازتنا  أشنم  هک  دنـشاب  یم  یفـسلف  میهافم 
هزوح رد  دارفا ، هقیلـس  قوذ و  هب  هتـسباو  هن  یجراخ و  ینیع و  تقیقح  ود  ناـیم  بساـنت  مه  نآ  دـناد ، یم  زیچ  ود  ناـیم  بساـنت  ناـمه 
ناسنا يرایتخا  راک  فرط  کی  هک  یجراخ  ینیع و  تقیقح  ود  نایم  شجنـس  رد  ینعی  تسا ؛ نینچ  زین  دـب  بوخ و  صیخـشت  قـالخا و 

نآ هب  ندیـسر  تمدـخ  رد  هدـش و  یهتنم  ناسنا  بولطم  لامک  هب  هک  يراک  ره  مییوگ  یم  وا  ینیع  یعقاو و  لاـمک  رگید  فرط  تسا و 
لمأت زا  سپ  ناـسنا ؛ يراـیتخا  راـک  يدـب  اـی  یبوخ  ور  نیا  زا  تسا . دـب  دزاـس ، رود  نآ  زا  ار  ناـسنا  هک  يراـک  ره  بوخ و  دریگ ، رارق 

دنچ ره  اج ، نیا  ات  تسین  ام  دادرارق  هقیلـس و  لیم و  عبات  هدـمآ و  تسد  هب  بولطم  لامک  راتفر و  نآ  نایم  هسیاقم  شجنـس و  اب  ینالقع 
دنویپ زا  ای  هتخانـش  تسرد  ار  بولطم  لامک  ناسنا  لقع  هک  درادن  دوجو  ینیمـضت  یلو  دـش  هتخانـش  لقع  دـب ، بوخ و  صیخـشت  رایعم 
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لامک هب  ندیـسر  رد  يریثأت  هچ  صاـخ  راـک  نـالف  هک  دـنادب  یتسرد  هب  ینعی  دـنک ؛ كرد  تسرد  ار  نآ  یمدآ ؛ يراـیتخا  لاـعفا  ناـیم 
هناگود یلامتحا  ياهاطخ  زا  ندـنام  رود  يارب  هک  تسا  نیا  دزاس . یم  رترود  نآ  زا  ای  دـنک  یم  کیدزن  نآ  هب  ار  وا  ایآ  دراد : شبولطم 
هفـسلف يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم   ) دروآ هانپ  یهلا  مایپ  عرـش و  ناماد  هب  نآ ، هب  یهتنم  هار  زین  بولطم و  فدـه  صیخـشت  ینعی  روبزم ،

تسرد و جـیاتن  هب  یباـی  تسد  يارب  لـقع  هک  نآ  اـب  هـتبلا  (. 1381 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  ، 80 ص 82 -  قـالخا ،
یعقاو و یلقع  تخانـش  هیاپ  هب  دیاب  نمؤم  صخـش  نامیا  نیا  دوجو  اب  تسا ، دـنمزاین  یحو  يرای  هب  یقالخا ، فیلکت  هب  طوبرم  نیتسخن 

هبعش لیگ  کم  هاگشناد  یمالسا  تاعلاطم  هسسؤم  ص 71 ، دیفم ، خیش  یمالک  ياه  هشیدنا  تومردکم ، نیترام   ) دشاب راوتسا  لالدتسا 
(. 1363 نارهت ، هاگشناد 

. دییامرف نایب  حورشم  الماک  تروص  هب  ار  نآ  دقن  هلدا و  رظن و  نیا  حرش  تسیچ . دنک  یم  حرطم  شورس  ياقآ  هک  یقالخا  هعماج  زا  روظنم 

شسرپ

نایب حورـشم  الماک  تروص  هب  ار  نآ  دـقن  هلدا و  رظن و  نیا  حرـش  تسیچ . دـنک  یم  حرطم  شورـس  ياقآ  هک  یقـالخا  هعماـج  زا  روظنم 
. دییامرف

خساپ

یبرجت و ینخـس  نیا  تسا ، مکاح  توافتم  یقالخا  لوصا  بادآ و  توافتم ، عماوج  رد  هک  دـشاب  نیا  قالخا ، ندوب  یبسن  زا  روظنم  رگا 
ره رد  مادک  ره  نآ  دننام  قالط و  مراحم ، اب  جاودزا  نز ، ندوب  نایرع  ای  یگدیشوپ  ینعی  درادن . دیدرت  ياج  ناشیا  رظن  هب  تسا و  یملع 
دب بوخ و  تسا و  توافتم  اهنآ  ندوب  زاجم  ریغ  زاجم و  نازیم  تسا و  مکاح  نآ  رب  ییاه  تیدودـحم  دراد و  صاخ  یمکح  يا  هعماـج 
دب بوخ و  يارب  ماع  رایعم  ار  نآ  ناوتب  هک  دراد  دوجو  یقالخا  قلطم  شزرا  کی  رگا  نانیا  رظن  رد  دراد . صاـخ  یقادـصم  کـی  ره  رد 
ره سک  ره  تسا و  تمالم  راوازـس  دـنکن  لمع  نآ  قبط  رب  رگا  دـناد  یم  بوخ  شدوخ  ار  هچ  ره  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  داد و  رارق 

لباق وا  ياهراک  مامت  هک  تسا  نیا  ناسنا  ندوب  یقـالخا  سپ  تسا . تمـالم  راوازـس  زین  دـنک  لـمع  نآ  قفو  رب  رگا  دـناد  یم  دـب  ار  هچ 
دوش یم  صخـشم  هعماج  رب  مک  اح  لوصا  صخـش و  ره  ملعو  هاگن  قبط  يدب  یبوخ و  رایعم  هک  دـش  نشور  تسا . دـب  بوخ و  یبایزرا 

ماکحا اه و  شزرا  زا  کی  چـیه  هک  تسانعم  نیدـب  قالخا  رد  تیبسن  نیاربانب  (. 303 ص 304 -  شزرا ، شناد و  شورـس ، میرکلادبع  )
دـنرییغت و لباق  نآ  دـننام  هعماج و  قفاوت  ای  صاخ و  یـصخش  رظن  نامز و  فالتخا  هب  یقالخا  ياه  هرازگ  همه  دنتـسین و  تباث  یقـالخا 
تسا و هتـسباو  یقالخا  ياه  شزرا  هب  نیدقتعم  تساوخ  رظن و  هب  لماک  روط  هب  هکلب  درادـن ، دوجو  یقلطم  تباث و  یقالخا  ياه  شزرا 

هیرظن هک  نآ  لوا  داد : رارق  دـقن  دروم  تهج  دـنچ  زا  ناوت  یم  ار  روکذـم  هیرظن  دوب . دـهاوخ  توافتم  فلتخم  عماوج  دارفا و  هب  تبـسن 
عماوج دارفا و  لوبق  دروم  ياـه  شزرا  هک  دوش  یم  اـعدا  دـهاوش  ناـمه  قبط  تسا و  یئزج  دـهاوش  تادنتـسم و  یخرب  رب  ینتبم  تیبسن 

یقالخا ماکحا  رد  رظن  فالتخا  دوجو  نوچ  تسین  تسرد  تشادرب  نیا  درادـن و  دوجو  یـشزرا  تباث  لوصاو  تسا  توافتم  نوگاـنوگ 
هب هکلب  تسین  لوصا  توافت  هب  طوبرم  تاـیقالخا  رد  فـالتخا  دوجو  هک  نآ  هوـالع  تسین ، یقـالخا  تباـث  لوصا  دوجو  مدـع  رب  لـیلد 
هب همه  هک  تسا  ییاهشزرا  زا  یهاوخ  تلادع  لاثم  ناونع  هب  دوش . یم  طوبرم  لمع  رد  لوصا  نیا  يریگراکب  هوحن  قیداصم و  صیخشت 

ناسانش هعماجو  هفـسالف  زا  يرایـسب  هک  نیا  هچ  دنراد ؛ فالتخا  نآ  دراوم  یخرب  نییعت  رد  یلو  دنریذپ  یم  ار  نآ  یلمع  ای  يرظن  ظاحل 
دوخ طباور  دوخ و  یقالخا  ماظن  لوصا ، نآ  ساسارب  دنتسه و  كرتشم  ماع و  یشزرا  لوصا  یخرب  ياراد  عماوج  دارفا و  همه  دنا ، هتفگ 

، لمع رد  حماست  لهاست و  لصا  نتفریذپ  قالخا ، رد  تیبسن  هب  داقتعا  مزاول  جیاتن و  زا  یکی  دـنهد . یم  ناماس  رگید  عماوج  دارفا و  اب  ار 
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ضقانت قالخا  تیبسن  اب  حـماست  لهاست و  لصا  قلطم  شزرا  هک  یلاح  رد  دوب . دـهاوخ  ارجالا  مزال  یلک و  هدـعاق  لصا و  کی  ناونع  هب 
درادن و شهاوخلد  راک  زا  ار  وا  تعنامم  يرگید و  راک  رد  هلخادم  قح  سک  چیه  قلطم  لهاست  لصا  لوبق  ساسارب  هک  نآ  هوالع  دراد .

زاجم نیمز  نتخاس  هابت  عماوج و  دارفا ، نتخاس  دوبان  هاگنآ  تسا و  عونمم  یهابت  داـسف و  هنوگره  زا  يریگولج  یلمع ، لـهاست  ساـسارب 
سانلا هللا  عفد  الولو  : » دـیامرف یم  هراشا  ار  همزـالم  نیمه  زین  میرک  نآرق  (. 177 ص 180 -  قالخا ، هفسلف  يدزی ، حابـصم   ) دوب دهاوخ 

. تسا هتسناد  نیمز  یهابت  داسف و  ار  تلالض  یهابت و  زا  مدرم  عنم  عفد و  مدع  همزال  هیآ 251 .) هرقب ، « ) ضرالا تدسفل  ضعبب  مهضعب 

؟ ریخ ای  دنقلطم  ناسناو  دنوادخ  يارب  يدبو  بوخ  ایآ 

شسرپ

؟ ریخ ای  دنقلطم  ناسناو  دنوادخ  يارب  يدبو  بوخ  ایآ 

خساپ

زج يزیچ  قح  زادعب  رگم   )) لالـضلا الا  قحلا  دعبامو  هفیرـش  هیآ  هک  دنا  قلطم  يروما  لاعتم  يادـخ  دزنرد  لطاب  قح و  ای  يدـبو  یبوخ 
یم دنم  هرهب  ناقرفرون )  ) لطابزا قح  صیخـشت  تردق  زا  شکرد  نازیم  هب  ناسنا  اما  دنک .  یم  تلالد  انعم  نیمهرب  تسا , )) !  یهارمگ 

ار اه  یبوخ  تاعوضوم  زا  یشخب  ای  دهد  صیخـشت  ار  قح  زا  یبتارم  تسا  نکممو  دراد  یتواضق  لطابو  قح  درومرد  نآ  عبت  هبو  ددرگ 
 . دشاب یبسن  يدبو  یبوخ  هکنیا  هن   . دنک یم  ناسنا  تریصب  نازیمو  دید  قفا  زا  تیاکح  عقاورد  يدبو  یبوخرد  تبـسن  نیاربانب  دیایرد . 

تینارون زا  مادـک  ره  تادوجوم ,  دـید  تردـق  رد  توافت  رطاخ  هب  اما  دراد  یتدـش  تیعقاو و  کی  نآرون  دـبات ,  یم  ناـگمهرب  باـتفآ 
یملع بحاص  ره  زا  رتالابو  (( ) میلع ملع  يذ  لک  قوفو   : )) فسوی هروسرد  لجوزع  يادخ  هک   . دنیامن یم  تفایرد  ار  یتدش  دیـشروخ 
يادـخ درومرد  دـیامن .:  یم  هراشا  لطابو  قح  صیخـشترد  اهنآ  فالتخا  هجیتنردو  دارفا  یملع  تبترم  توافت  رگناشن  تسا )  یملاـع  , 

وه ای و  تسا ))  رداق  يزیچ  رهرب  وا  )) ریدـق ءیـش  لک  یلع  وهو  لثم  ددرگ .  یم  نایب  قلطم  تروص  هب  اهیبوخ  تالامک و  هراومه  لاعتم 
ملع نازیم  هک  تسنیا  دـشاب  یلاعترـضح  تیانع  دروم  هطبار  نیارد  هک  يرگید  هتکن  تسا . ))  ملاـع  زیچ  همه  هب  واو   )) میلع ءیـش  لـکب 

ناسنا يدـنمناوت  هب  یگتـسب  ًالماک  تاـعوضوم  ددـعتر  هچو د  عوضوم  کـی  بتارمرد  هچ  لـطابو  قح  صیخـشترد  صوصخ  هب  ناـسنا 
شدید نیاو  دیامن .  لمع  تسا  هتفرگ  دای  هک  یتفرعم  ساسا  ربو  دشاب  اه  هتسناد  هب  لمع  لها  هدنب  هزادنا  ره   . دراد لمعرد  وا  تاقیفوتو 

ص)  ) مالـسا مرکم  ربمایپ  رب  بش  زامن  ندـناوخ  الثم  دـبای .  یم  شیازفا  اهیدـبو  اهیبوخ  ای  لطابو  قح  صیخـشت  تردـقو  هتفای  شرتسگ 
بوخ و ًالصا  ناسنا  کی  يارب  هک  يروما  زا  يرایسب  ای  تسا ,  ترـضح  نآ  يالاب  تیفرظو  تلزنم  قباطم  رما  نیا  هک  تسا  هدوب  بجاو 

ردو هدوب  نشور  ًالماک  نآ  يدـب  ایو  یبوخ  رترب , روعـش  بحاـص  دارفا  يارب  تسوا  تلفغ  هرمث  یکرد  یب  نیا  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـب 
زا دسانـش  یم  رت  نشور  ار  قح  مه  دنک  یم  ادیپ  سکره  هک  یلامک  اب  بسانم  یگدـنب  ریـسرد  دـنا .  صخـشم  یمکح  ياراد  نآ  هجیتن 

تانسح فیرـش  ترابع  دبای .  یم  انعم  لطاب  ای  قح  هچیرد  زا  وا  يارب  زیچ  همه  هک  ییاج  ات  دبای ,  یم  ردرتشیب  ار  تاعوضوم  مهو  لطاب 
 . تاحیضوت نیا  زا  دشاب  یتیاکح  دناوت  یم  زین  تسا )) يدب  نیبرقم  دزنرد  ناراکوکین ,  ياهیبوخ   )) نیبرقملا تائیس  راربالا 

رد ترطف  هلأسم  اب  يریگهجیتن  نیا  ایآ  و  تسا ؟ تسرد  دوشیمن ، هجیتن  تسه  زا  دیاب  دیوگیم  هک  شزرا  شناد و  باتک  هدنسیون  نخـس  نیا  ایآ 
؟ درادن تفلاخم  قالخا  ثحبم 

شسرپ
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هلأسم اب  يریگهجیتن  نیا  ایآ  و  تسا ؟ تسرد  دوشیمن ، هجیتن  تسه  زا  دیاب  دیوگیم  هک  شزرا  شناد و  باتک  هدنـسیون  نخـس  نیا  ایآ 
؟ درادن تفلاخم  قالخا  ثحبم  رد  ترطف 

خساپ

تاکاردا یعقاو ، تاکاردا  زا  دوشیمن . دـلوتم  دـیابن  دـیاب و  تسین ، تسه و  زا  هک  تسا  نیا  اـعدا  هدـمآ  ثحبم  نآ  رد  هک  روط  ناـمه 
اهشناد زا  اهشزرا  نیا  و  تسا . دـیابن  دـیاب و  نامه  شزرا  دـید ، نیا  رد  دـیآیمن . نوریب  شزرا  شناد ، زا  دوشیمن . جاتنتـسا  يراـبتعا 

ار شطع  اـم  مینک . لـیلحت  ار  دـیابن  دـیاب و  تسا  مزـال  هک  نیا  باوج  دوشیمن . هدازيژولوئدـیا  ینیبناـهج ، زا  دـنوشیمن و  جارختـسا 
دروم بآ  هب  یهاگآ  و  شطع ) ) زاین هب  یهاگآ  دـنکیم . فرطرب  ار  شطع  بآ  هک  میاهتفاـی  هبرجت  اـب  رگید  فرط  زا  مینکیم . ساـسحا 
کی نایب  دوخ  دـیاب » » نیا مروخب ،» بآ  دـیاب   » هک تروص  نیا  هب  دـیازیم  ار  يدـیدج  یهاگآ  اـم  رد  تساـم ؛ زاـین  يوگباوج  هک  زاـین ،

شطع و تساهنیا ، زا  کیمادـک  شزرا  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاح  بآ . شطع و  نایم  هطبار  هب  یهاگآ  تسا . یهاگآ  کـی  كاردا و 
اهنامرآ نامه  اهشزرا  زا  ام  دوصقم  دوش و  حرطم  شزرا  ناونع  هب  دناوتیم  هس  ره  نیا  هطبار ؟ كرد  دـیاب و  ای  نامرآ ؟ بآ و  ای  زاین ؟

نوریب يزیچ  تسین  تسه و  زا  هک  تسا  تسرد  هک ، نیا  رخآ  نخـس  اما  دنتـسه . اهناسنا  یگدـنز  رد  مکاح  رایعم  هک  دنتـسه  یفدـه  و 
مینادب یتقو  هک  نآ  لثم  دوشیم ؛ داجیا  ساسحا  ام  رد  هدیدپ ، کی  تیفیک  یتسه و  کی  یگنوگچ  هب  تبسن  ام  شنیب  زا  یلو  دیآیمن ،
داجیا ترفن  ای  قشع  ساسحا  قشع ، ساسحا  نمشد ، ای  تسا  تسود  مینادب  رگا  اما  دزیگنایمن ، رب  یـساسحا  تسه  یـسک  رد  نوریب  رد 
دوجو یگدـیرب  رگید  حیـضوت  نیا  اـب  تسا و  لـمع  ساـسحا و  تخانـش ، هطبار  ناـمه  نیا  دـیآیم . تسدـب  دـیاب  تکرح و  دوـشیم و 

ساسحا یهاگآ و  نیا  زا  ناسنا  دوشیم . یهتنم  لمع  هب  دریگیم و  هیام  ساـسحا  زا  هک  تسا  یهاـگآ  کـی  دوخ  دـیابن ، دـیاب و  . درادـن
دیاب و ود ، نیا  بیکرت  زا  تسه و  ناسنا  رد  ود  ره  نیا  بح ، تداهش و  دیدشل ؛ ریخلا  بحل  هنا  دیهـشل ، کلذ  یلع  هنا  ،» تسا رادروخرب 

اهيدب زا  رفنت  یبوخ و  هب  ام  شیارگ  نیا  مییوگب  میناوتیم  مّود : شسرپ  خساپ . ( 15 «.) دروآیم دوجو  هب  ار  لمع  دوشیم و  دلوتم  دیابن 
دنوادخ نودب  دنچ  ره  تسه ؛ ناسنا  رد  هک  تسا  يزیچ  تسا و  یمدآ  ترطف  دوخ  يدب ، یبوخ و  زا  لقع  كرد  یلقع ، حـبق  نسح و  و 

ناوتب دیاش  حیـضوت ، نیا  اب  تسادخ . رون  روضح  لیلد  دیابن ، دیاب و  ساسحا  نیا  درادن . هناوتـشپ  يدب  یبوخ و  ًالـصا  ادـخ  رون  ياهنم  و 
قالخا ناشیا  تسا ، نشور  هچنآ  اما  هلأسم . رد  شخرچ  کی  اـب  هتبلا  دوشب . مه  ترطف  راـکنا  شزرا ، هدنـسیون  هاگدـید  ساـسارب  تفگ 

تایآ 7-8. تایداع ، هروس  ( 15 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دشاب « . ملع  عبات  قالخا  دیابن  دیوگیم  دنکیم و  موکحم  ار  یملع 

؟ دشاب ناسنا  یقالخا  لماکت  نماض  دناوت  یم  حیحص ، نید  کی  نتشاد  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب ناسنا  یقالخا  لماکت  نماض  دناوت  یم  حیحص ، نید  کی  نتشاد  ایآ 

خساپ

ینورد و تیلوئـسم  کی  ساـسحا  هریغ ، مشخ و  توهـش ، یهاوخدوخ ، نوچمه  يزئارغ  لیدـعت  طرـش  نیلوا  هک  تسا  نشور  اریز  یلب ،
هب ناـمیا  طـقف  طـقف و  تیلؤسم ، ساـسحا  نیا  همـشچرس  دـنک . لرتنک  ار  ناـسنا  راـتفر  راـکفا و  تـالاح ، اـج ، همه  رد  هک  تسا  ینطاـب 
زا دـهد و  یم  رارق  دوخ  يوـنعم  ریثاـت  تحت  ار  وا  نادـجو  دراد ، اـج  رادـنید  صخـش  دوـجو  قاـمعا  رد  هک  تسا  ناـمیا  نیا  تسادـخ .
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رد دهد و  یم  ناسنا  هب  ار  کین  شاداپ  نیرتهب  دیون  یقالخا ،) لامک   ) داجیا روظنم  هب  نید  یفرط ، زا  دراد . یم  زاب  تافارحنا  اهیورجک و 
رد دنک و  یم  دزـشوگ  ار  تازاجم  نیرتالاب  زئارغ ، لرتنک  مدع  يارب  دـنک و  یم  تیادـه  یقالخا  تالامک  يوس  هب  ار  وا  قوش ، اب  هجیتن ،

ار ناسنا  دناوت  یم  نادجو  اهنت  دننک  یم  روصت  هک  یناسک  دراد . یم  زاب  زئارغ  نایغط  دنسپان و  تافص  زا  ار  وا  تازاجم ، زا  سرت  هجیتن ،
دنراد یعس  هک  یناسک   » دیوگ یم  تیبرت  میلیعت و  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  دنا . هابتـشا  ردالماک  دراد ، زاب  تازواجت  اه و  يورجک  زا 

يوسنارف رعاش  فوسلیف و  نیترامال ،) « ) دنا هدز  یکانرطخ  راک  هب  تسد  دنـشوکب ، نآ  لیمکت  هب  القتـسم  دننک و  ادـج  نید  زا  ار  قالخا 
.« تسا یضاق  نودب  هاگداد )  ) همکحم دننام  ادخ  نودب  نادجو   » دیوگ یم 

؟ دوش یم  ینتفریذپ  یقالخا  ياه  شزرا  هیاس  رد  نید  ای  دیآ  یمرب  نید  زا  قالخا  ياه  ناینب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  ینتفریذپ  یقالخا  ياه  شزرا  هیاس  رد  نید  ای  دیآ  یمرب  نید  زا  قالخا  ياه  ناینب  ایآ 

خساپ

تهج هب  يدراومرد  زین  نید  تسا  نکمم  هک  نآ  مه  دریگیم و  تأشن  نید  زا  یقـالخا  ياـهناینب  مه  ینعی  تسا . حیحـص  هیـضق  ود  ره 
همـشچرس نآ  زا  یقالخا  ماـظنهک  تسا  یقـالخا  ياـههیاپ  ياراد  نید  رگید  تراـبع  هب  دوش . ینتفریذـپ  وا  يارب  درف  یقـالخا  ياـهناینب 

دنسپان روما  زا  زج  دناریمن و  نامرف  کین  روماهب  زج  زین  دنوادخ  دنتسه و  یتاذ  حبق  نسح و  ياراد  روما  ینید  شرگن  رد  ًالثم  دریگیم 
ینابم هیحاـن  زا  زین  قح  نید  شریذـپ  تسا  نکمم  لاـح  تسا . یقـالخا  ماـظن  هفـسلف و  کـی  ياـنبریز  دوخ  نیا  درادیمن . زاـب  ار  ناـسنا 

نید یسک  تسانکمم  نیاربانب  قیالخلا  سفنا  ددعب  هّللا  یلا  قرطلا  تسین  دحاو  تقیقح  هب  یـسرتسد  ياههار  نوچ  دریگ . تروصیقالخا 
. ددرگ نمؤم  نآ  هب  دسانشب و  شیوخ  یقالخا  ياهناینب  قیرط  زا  ار 

؟ تشاد دهاوخ  نید  هب  يزاین  هچ  رشب  تروص  نیا  رد  تساریذپ ؟ ناکما  نیون  یسانش  ناور  قیرط  زا  یقالخا ، تالامک  هب  ندیسر  یقالخا و  بیذهت 

شسرپ

نید هب  يزاین  هچ  رـشب  تروص  نیا  رد  تساریذـپ ؟ ناکما  نیون  یـسانش  ناور  قیرط  زا  یقالخا ، تالامک  هب  ندیـسر  یقالخا و  بیذـهت 
؟ تشاد دهاوخ 

خساپ

، اهرواب تاداقتعا و  زا  ياهعومجم  نید  ًالوا . دشاب ، رگنشور  میراودیما  هک  مینک  یم  ضرع  ار  یتاکن  دیاهدومرف  موقرم  هچنآ  اب  هطبار  رد 
نوچ یمولع  طسوت  رـشب  یقـالخا  ياـهزاین  ًاـیناث  تسین ، طـقف  یقـالخا  ثحاـبم  رد  هصـالخ  نید  اذـل  تسا ، یلمع  ماـکحا  تاـیقالخا و 

، دیآ یم  تسدب  نآ  جیاتن  شیامزآ ، ساسا  رب  هک  دنتسه  یمولع  یبرجت  مولع  دوش ، فرطرب  دنناوتیمن  دنتـسه ، یبرجت  هک  یـسانشناور 
هاگـشیامزآ رد  هک  تسین  ییاهزیچ  نآ ، ياهزاین  ناسنا و  درجم  حور  لئاسم  اریز  تسین ، رـشب  یعقاو  زاین  يوگخـساپ  دراوم  يرایـسب  رد 

دنک اعدا  دناوت  یم  ًاقیقد  تسا ، راوتسا  ناسنا  یحور  یمسج و  ياهزاین  هب  هجوت  اب  یحو و  يانبم  رب  هک  نید  یلو  دشاب  هبرجت  سح  لباق 
، نیون یـسانشناور  تفگ  ناوتیمن  زگره  نیاربانب  تسا  هتـشاد  هجوت  اهنانآ  هب  هدرک و  ظاـحل  دوخ  تاروتـسد  رد  ار  رـشب  ياـهزاین  ۀـمه 
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. دنک یم  نیمأت  ار  رشب  ياهزاین 

ینید هبرجت 

؟ دراد دوجو  یحو  یناور و  هبرجت  نیب  یقرف  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یحو  یناور و  هبرجت  نیب  یقرف  هچ 

خساپ

تهج تسه ؟  ییاه  توافت  هچ  مینک ،  یم  یقلت  یحو  زا  ام  هچنآ  یحو و  زا  هناسانـشناور  لیلحت  نایم  هک  تسا  نآ  امـش  شـسرپًارهاظ 
نیا ناشدوصقم  دننک ، یم  هیارا  هناسانـش  ناور  يریـسفت  یحو  هدیدپ  زا  هک  یناسک  مینک  هجوت  تسا  رتهب  مهم  لاوس  نیا  هب  یهد  خـساپ 

تسا صخـش  ینطاب  ياه  یهاگآدوخ  ناروف  نامه  دوش و  یم  هضافا  وا  حور  هب  ربمایپدوجو  نورد  زا  هک  تسا  یماهلا  یحو ،  هک  تسا 
مکحتـسم رواب  نامیا و  كاپ ،  ترطف  یلاعتم ،  حور  تقیقحرد ،   . وا دوجو  جراخ  زا  يزیچ  هن  دوش ، یم  رولبتم  یبساـنم  تیعقوم  رد  هک 

وا زا  هتـشاذگ ،  ریثات  وا  هشیدـنا  رد  همه  همه و  یگداوناخ  تثارو  تمالـس  يراتفر و  يداقتعا و  ياه  يراـجنهان  زا  يرودو  دـنوادخ  هب 
هک تسا  قیمع  ناـنچ  نآ  ریثاـت  نیا   . دروآ یم  دـیدپ  ار  يا  هژیو  رثا  وا  یناور  تـالاح  شنیبو و  لـقع  رد  دزاـس و  یم  زاـتمم  یتیـصخش 

، دروآ یم  باسح  هب  یبیغ  شورس  نامـسآ و  زا  لزان  یهلا  داشراار  شیوخ  دوجو  هاگآدوخان  زکرم  زا  رهاظتم  فلتخم  تالاح  اهایور و 
تسا هدش  رگ  هولج  خسار  داقتعا  کی  نوچمهوا  يارب  هک  تسین  وا  دوخ  ینورد  ياهرواب  تاماهلا و  نامه  زج  يزیچ  اهنیا  هک  یلاح  رد 

قوف ياهرطـس  رد  هدرـشف  تروص  هب  هک  هیرظن  نیا  لصاح   ( . 190 ص 164 -  اضردیـشر ، دمحم  رانملاریـسفت ، هنومن ر.ك :  باب  زا  ) 
ناسنادوجو - 2  . دشاب یم  یفتنم  تسا  نامز  ناکم و  زا  هزنم  هک  دنوادخ  اب  ناسنا  يریگ  مایپ  طابترا  ناکما  - 1 هک :  تسا  نآ  دش  حرطم 

طیارـش هکلب  دوش ، یمن  افوکـش  روراب و  یلومعم  يداع و  تالاحرد  هک  تسا  یناوارف  مولع  فراـعم و  دادعتـسا  زکرم  هوقلاـب  وا  ناور  و 
نیا ام  داقتعا  هب  اما   . دبای ناضیف  نایرج و  نآ  زا  یبیغ  عیدب و  یفراعم  هدوشگ و  یناهن  زکرم  نیا  ياه  هچیرد  ات  ددرگ  یم  ببس  یـصاخ 

ناسنا ناور  زیگنا  تفگش  يورین  دادعتسا و  دنچ  ره  ًالوا ، اریز :  تسا  راگزاسان  دیآ ، یم  تسد  هب  یحو  تقیقح  زا  هک  هچنآ  اب  درکیور 
بلطم نیا  اما  دـسر ، یم  روهظ  هب  یناور  یجراخ  یلخاد و  طیارـش  هلـسلس  کیوترپ  رد  قیاقح  تاماهلا و  اسب  هچ  درادـن و  راـکنا  ياـج 

دراد تابثا  لـیالد و  هیارا  هب  زاـین  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  ناـشیا  ینطاـب  حور  نـالوسر ،  نارک  یب  مولع  عبنم  هک  دـنک  تاـبثا  دـناوت  یمن 
 ( یحو ار (  دوخ  فراعم  ناربمایپ  هک  دراد  دوجو  نآرق -  تایآ  یخرب  زا  رظن  فرـص  یمکحتـسم -  یخیراـت  لـیالد  هک  نآ  رب  هوـالع  .

ینطاب تیـصخشو  یناور  هیرظن  نارادفرط  ًایناث ،  . دنناد یم  روهقم  هکلب  هراک  چیه  دروم  نیارد  ار  شیوخ  هتـسناد و  بیغ  ملاع  هب  هتـسباو 
هک یلاح  رد  دوش ، یم  لاعف  رادـیب و  يرهاظ ،  ساوح  اوق و  لیطعت  ماـگنه  هب  ناـسنا  ینطاـب  يورین  هک  تسا  نیا  ناشنانخـس  ضرف  شیپ 

ياه تیاور  ساسارب  یحو  لوزن  دراوم  رثکا  تسا و  هدوب  هجوت  اب  رایـشه و  تیعقوم  کی  ًالماک  ناریگ ،  یحو  نم ) )  ياـه ( (  تیعقوم 
تفای هر  هک  یناسک  ًاثلاث ، تسا .  هدوب  یغیلبت  یعامتجا و  يدرف ،  فیاظو  فوطعم  نانآ  هجوت  هک  تسا  ییاه  تصرف  هب  طوبرم  یخیرات 
درجت ماقم  رد  مه  ردـق  ره  نالوسر  هب  ادـخ  مایپ  مالک و  لاقتنا  ياه  هطـساو  ناگتـشرف و  هک  دـنا  یعدـم  دـنراد ، یحو  زا  هناسانـش  ناور 

سپ  . دندرگ ادـخ  ناسنا و  نایم  یحو  هطـساو  ات  دنـشاب  یمن  تسا  ادـخ  حور  زا  يا  هولج  هک  ناسنا  ناور  حور و  زا  رترب  دنـشاب ، ضحم 
 ( . یحو ناونع  لیذ  يدجودیرف ،  دـمحم  ، رـشعلا عبارلا  نرقلا  فراعملاریاد  تسین (  يرگید  زیچ  ناسنا  ینطاب  تیـصخشروهظ  زج  یحو 
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دادـعت ناگتـشرف ،  تیهامزا  دوخ ، يداع  یمومع و  مولع  قیرط  زا  اـم  هک  ارچ  تسا  تاـبثا  هب  دـنمزاین  لوا  تواـفت  نوچ  زین  رما  نیا  یلو 
، ًاعبار میربخ . یب  نالوسر  هب  ادـخ  مایپ  تساک  مک و  نودـب  حیحـص و  لاسرا  تیفیکزا  میرادـن و  یعالطا  ناشناوت  نازیم  اهراک و  اـهنآ ،

ناروف زا  ات  هدشن  ادیپ  نالوسر  هباشم  يرگید  سک  نونکات  ارچ  ، دراد ناسنا  دوخ  یناور  ینطاب و  یحور ،  تیـصخش  رد  هشیر  یحو  رگا 
هنومن نینچ  نادقف  ایآ  دنک ؟ هلباقم  نالوسر  مایپ  دافم  اب  هک  دشاب  يدح  رد  شربخ  ياوتحم  دهد و  ربخ  شیوخ  ینطاب  ياه  یهاگآدوخ 

رقاب دـمحم  تیحیـسمو ،  مالـسا  هاگدـید  زا  یحو  لـیلحت  تسا (  يرگید  خنـس  زا  یحو  تقیقح  هک  تسین  تقیقح  نیا  رگتیاـکح  يا ، 
درادار لیذ  یساسا  ياه  توافت  یصخش  یناور و  هبرجت  اب  یحو  تفگ  ناوت  یم  قوف  لیلحت  وترپ  رد   ( . 52 ص 47 -  نشور ،  يدیعس 

، ورین اب  یمدآ  یحو  رد  هک  نآ  لاح  درادـن و  دوجو  ناسنا  ناور  زا  جراـخ  يا  هدـننک  غـالبا  هطـساو و  یـصخش ،  یناور  هبرجت  رد  - 1 : 
عقوم رد  ناشا )  يرهاظ  یسح و  ياوق  ینعی  ناریگ (  یحو  نم ) )  تیعقوم ( (  - 2 تسا .  هجاوم  دوخ  تقیقح  زا  جراخ  یفرط  تردق و 
لمع رایـشهو  لاعف  رادیب ، ناور  ات  دنـشاب  لوقعم  هدش و  لیطعت  دیاب  اوق  نآ  یناور  هبرجترد  یلو  تسا  رایـشوه  رادیب و  ًالماک  یحو  ذخا 
یمدآ ینطاب  یحور و  تیـصخش  ورملق  زا  رترب  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  نیا  دراد و  گـنهامه  هبناـج و  همه  ییاوتحم  یحو  - 3  . دنک
يارب دیدرت  نودب  شخب و  نانیمطا  ینیهاربو  بلاطم  نمـضتم  یحو  - 4  . دـنا هبناج  کی  صقان و  ًاعون  یناور  ياـه  هبرجت  هکارچ  تسا ، 
هبرجت زا  هک  يدارفا  -5  . دنتـسین رادروخرب  یـشخب  نانیمطا  دـح  نیا  زا  یناور  ياه  هبرجت  هک  یلاحرد  تسا ،  شنابطاخم  نآ و  هدـنریگ 

ضقانتم رگیدکی  اب   . ًاضعب ناشرابخا  مایپ و  دافم  یلو  تسا ،  رتشیب  ناشدادعتدنرادروخرب  دش -  هیارا  هک  يریسفت  ساسارب  یناور -  ياه 
لیلد دوخ  نیا  تسین و  رگیدـکی  اب  راگزاسان  ضقانتم و  ناشمایپ  ياوتحم  یلو  رت  مک  ناشدادـعت  نالوسر ]  یحو [  نابحاص  یلو  تسا . 
مهو لیدـب  یب  یناور  ياه  هبرجت  داـفم  - 6  . درک وجتـسج  ناـسنا  حور  ناور و  زا  جراـخ  ییاـج  رد  دـیاب  ار  یحو  هشیر  هک  تسا  نآ  رب 
نیا هب  دیاب  لاح  ره  هب  یمارگ  تسود   . دـبلط یم  يدروآ  مه  هب  ار  نارگیدو  هتـشاد  لیدـب  یب  ییاوتحم  یحو  هک  نآ  لاح  تسین ،  دروآ 

یطیارـش چیه  تحت  ام  هدوب و  يریذپرارکت  هصیـصخ  دقاف  هک  میدش  هجاوم  يا  هدیدپ  اب  ام  یتقو  ًاساسا  هک :  تشاد  هجوت  یـساسا  هتکن 
دقاـف ًاـتعیبط  میروآ ،  تـسد  هـب  هناـیارگ  نورد  یتفاـی  هرو  مـیهد  رارق  شیوـخ  یجنـس  نوـمزآ  شیاـمن و  ضرعم  رد  ار  نآ  میناوـت  یمن 

زا جراخ  ریذپانرکفت و  هدیدپ  کی  رما  نآ  رگا  نینچ  مه   . دوب میهاوخ  یتخانـش  ناور  ارف  رما  نآ  هرابرد  یبرجت  یملع  يرواد  تیحالص 
بلاق بوچراچرد  یلقعارف  هدیدپ  نآ  لیلحت  هک  میریذپب  دیاب  راچان  دوب ، یـسایق  جاتنتـسا  ياه  هیرظن  لوادـتم  یتنـس و  ياهرایعم  ورملق 

لقع دوب = رـس  نازوا  تسا  بیغ  وا  هکنآز  دوب = رت  ناهنپ  لقع  زا  یحو  حور  تشاد .  دـهاوخن  يرمث  هدـش  هتخانـش  یلقع  ینهذ و  ياـه 
= ) زیزع دـمآ  نآک  لقع  دـباین  رد  زین = تساهبـسانمار  ییحو  حور  دـشن = ناج  ره  كردـم  شیحو  حور و  دـشن = ناهنپ  یـسکزا  دـمحا 

ینیـسح دمحا  نایفـسوی ،  نسح  ینید ،  هبرجت  یحو و  هب :  دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب   ( 3260 تاـیبا 3258 -  مود ،  رتفد  يونثم ، 
هام 1377;. يد  رهم و  هرامش 6 و 7  شراد ،  هیرشن  یفیرش ، 

؟ تسا نایب  لباق  ینید  هبرجت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نایب  لباق  ینید  هبرجت  ایآ 

خساپ

 - 1 دـشابیم : تیمها  زئاح  ینید  هبرجت  یـسانش  تخانـش  ظاحل  زا  هک  دراد  هلحرم  ود  دوشیم ، نایب  افرع  طسوت  هک  ینافرع  تافـشاکم 
نآ رد  یناطیـش  تلاخد  هنوگ  چـیه  دـشاب و  ینامحر  یعقاو و  دوهـش  رگا  دوهـش ، هلحرم  ینید  هبرجت  ناـمجرت  هلحرم  دوهش 2 -  هلحرم 
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يّرـس تسین و  تقیقح  نآ  وا و  نیب  یباجح  رابغ و  هنوگ  چـیه  هک  هدومن  هدـهاشم  ار  یتقیقح  يروضح ، ملع  هب  هللا  یلا  کـلاس  دـشابن ،
لثم تسین ، راـک  رد  يزمر  چـیه  دوهـشم  دـهاش و  نیب  هـلحرم  نـیا  رد  دـنزجاع . نآ  كرد  زا  نارگید  هـک  ددرگیم  راکـشآ  وا  رب  یهلا 

نآ زا  تسا ، هدـشن  لصاح  دوهـش  نآ  شیارب  هک  یـصخش  اما  هتفریذـپ  تروص  یهلا  ياـفرع  اـملع و  طـسوت  هک  یتافـشاکم  زا  يرایـسب 
يدنلب نیماضم  یناعم و  ياراد  هک  تافشاکم  قیقد  نایب  هک  ارچ  تسا ، راوشد  لکشم و  دوهش  نامجرت  هلحرم  درادن . یعالطا  تادهاشم 

نینچ تحص  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا ، هدش  لقن  يرایسب  تافشاکم  رگا  تسا . راوشد  يراک  لکشم و  رایـسب  ظافلا  گنت  بلاق  رد  تسا ،
ًانیقی تشاد ، یفانت  یعرـش  یلقع و  مّلـسم  ینابم  اب  ياهفـشاکم  رگا  دشابیم . (ع ) ناموصعم هریـس  يدمحم و  تعیرـش  رایعم  یتافـشاکم ،
هتکن دنچ  هب  دـیاب  اما  تسا ، یقیقح  ینتفریذـپ و  هچ  رگا  هفـشاکم  لصا  نیاربانب ، دـشابیم . یناطیـش  تائاقلا  هرمز  رد  هدوبن و  ینتفریذـپ 

هدهاشم هتفای و  تسد  نآ  هب  دوخ  هک  دشاب  مهف  لباق  رگید  صخش  يارب  دناوتیم  ینامز  اهنت  تسا و  یـصخش  هلئـسم  ًالوا  تشاد : هجوت 
نآ رگم  تسا ، هجاوم  تالکشم  زا  یخرب  اب  نآ  زا  يریـسفت  هنوگ  ره  ًایناث : تسین . يرگید  هب  لاقتنا  لباق  نآ ، لصا  نیاربانب  دشاب . هدرک 

لقع قباطم  هک  دوش  عقاو  لوبق  دروم  دناوتیم  ياهفـشاکم  هفـشاکم ، ریـسفت  ماقم  رد  فالتخا  تهج  هب  ًاثلاث : دـشاب . موصعم  صخـش  هک 
. دشاب عرش  یعطق و 

؟ دشیمن هفاضا  نآرق  هب  دنتشاد  يرتشیب  رمع  (ص ) ربمایپ ترضح  رگا  ایآ 

شسرپ

؟ دشیمن هفاضا  نآرق  هب  دنتشاد  يرتشیب  رمع  (ص ) ربمایپ ترضح  رگا  ایآ 

خساپ

نآ رب  هدش  يدنبنامز  یلحارم  یط  یگمه  هدمآ و   6 أیبنالامتاخ نید  طسوت  دوش ، هضرع  رشب  هب  دوب  رارق  یهلا  نیناوق  ماکحا و  زا  هچ  ره 
هراومه ناناملـسم  تسا  هدوب  مأوت  توبن  رتفد  نتفای  نایاپ  نآ و  یگنادواج  مئالع  اب  مالـسا  نید  روهظ  دیـسر . مامتا  هب  لزاـن و  ترـضح 

ار مالسا  ربمایپ  هتسناد و  یهلا  نایدا  متاخ  یهلا و  نید  نیرتلماک  ار  مالـسا  نییآ  زین  نآرق  دناهدرک ، یّقلت  هدش  عقاو  يرما  ار  توبن  متخ 
يرهطم ص دیهـش  توبن ،  متخ   ) راثآ ۀعومجم  ر.ك  .) دنادیم هنادواج  نیرتلماک و  نیرتعماج و  ار  وا  باتک  هدومن و  یفرعم  أیبنا  متاخ 

تلـالد قوـف  بلطم  رب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  اردـص ). تاراـشتنا  ، 26 يرهطم ص 12 ـ  دیهـش  تیمتاـخ  اردـص /  تاراـشتنا  ، 168 153 ـ 
هب تراگدرورپ  نخس  و  ماعنا 115 )  ) مِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتَِملَِکل  لدبُم  ًالدَـع ال  َو  ًاقدِـص  َکِّبَر  ُتَِملَک  تَّمَت  َو  1" ـ  زا : دنترابع  دننکیم 

ُتلَمکَأ ُموَیلا   " لامکا ۀیآ  تساناد " 2 ـ  ياونـش  وا  تسین و  وا  تاملک  يارب  ياهدنهد  رییغت  چیه  تسا و  هتفرگ  ماجنارـس  داد ، یتسار و 
زا راـفک  هک  يزور   ) زورما تسا  نیا  هیآ  ینعم  لـصحم  هدـئام 3 .) ... "  ) ًانید مَلـسإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِعن  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  َو  مُکَنیِد  مَُکل 

ترابع هک  تیالو  تمعن  ینعی   ) ار متمعن  مدومن و  لماک  ار  مدوب  هدرک  لزان  امـش  رب  هک  ینید  فراعم  عومجم  دندش ) سویأم  امـش  نید 
تفرگیم و تروص  لوسر  ادـخ و  تیالو  اب  زورما  زا  لبق  ات  ریبدـت  نیا  اریز  مدرک  ماـمت  امـش  رب  ینید  روما  یهلا  ریبدـت  هرادا و  زا  تسا 

يو رب  نانچمه  ادخ  یحو  دشاب و  تایح  دیق  رد  لوسر  هک  دـشاب  هتـشاد  همادا  دـناوتیم  يزور  ات  لوسر  ادـخ و  تیالو  هک  تسا  نشور 
همادا يارب  هک  تسادخ  رب  دـنک ، تیامح  ادـخ  نید  زا  ات  تسین  مدرم  نایم  یلوسر  رگید  یحو  عاطقنا  زا  دـعب  هرود  يارب  اما  دوش ; لزان 

نازیملا ر.ك  ].) دشابیم مدرم  تسرپرس  نید و  روما  هدننک  هرادا  هک  تسا  لوسر  زا  دعب  رما  یلو  نامه  وا  و   [ دنک بصن  ار  یـسک  ریبدت 
افتکا اهنآ  سردآ  رکذ  هب  راصتخا  تهج  هک  دنرایسب  تایآ  هنیمز  نیا  رد  تاعوبطملل )  یملعا  هسـسؤم  ص 185 ، ییابطابط ج 5 ، همالع 
دییأـت ار  بلطم  هک  ریز  تاـکن  هب  ثحب  رتـشیب  ییانـشور  يارب  يروش و )... هدئام 13/ نارمعلآ 48/ هرقب 68/ بازحا 143/ /40  ) مینکیم
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هب یحو  لوزن  یلو  دـندوب  تایح  دـیق  رد  ناشیا  زونه  دـش  لزان  ترـضح  رب  هک  یتایآ  نیرخآ  زا  سپ  یتدـم  1 ـ دییامرف : هجوت  دـنکیم 
هزوح تیریدم  زکرم  رشن  ، 98 ص 96 ـ  تفرعم ج 1 ، هللاتیآ  نآرقلا  مولع  یف  دیهمتلا  ر.ك  .) دوب هدییارگ  یشوماخ  هب  هدیـسر و  مامتا 

ینآرق یحو  لوزن  ندش  عطق  لوزن و  رد  يریثأت  دیماجنایم  لوط  هب  مه  نیا  زا  رتشیب  ترضح  فیرـش  رمع  ضرف  رب  رگا  سپ  مق )  هیملع 
تایآ هیلک  2 ـ یسدق .  ثیداحا  ریظن   ) دوب طبترم  یحو  عبنم  هب  لیئاربج  قیرط  زا  ترضح  هدوب و  نکمم  ینآرق  ریغ  یحو  هچرگا  تشادن 

یعفد و تروص  هب  نآرق  مامت  تسخن  یعفد  لوزن  يرگید  یجیردت و  لوزن  یکی  دش ، لزان  ترضح  نآ  رب  راب  ود  هلحرم و  ود  رد  نآرق 
ياهناکم رد  جـیردت  هب  لاس  تدـم 23  یط  سپـس  دـندش ، لزان  اجکی  ماکحا  همه  ینعی  دـیدرگ ; لزان  ترـضح  نآ  بلق  رب  هراـبکی  هب 

نامه نازیملا  ر.ك  .) دندیدرگ لزان  هرابود  دوب  هدش  لزان  ترـضح  نآ  بلق  رب  اجکی  هک  یتایآ  نامه  یفلتخم  ياهتبـسانم  هب  فلتخم و 
...( و ناخد  هرقب 3/ /185 ردق ، /1  ) دـش لزاـن  مـه  یجیردـت  لوزن  رد  دوـب  هدــش  لزاـن  یعفد  لوزن  رد  هـچنآ  هـمه  نوـچ  و  ص )  ج 2 ،
دوب نکمم  فیرـش  رمع  همادا  تروص  رد  هک  یتاـیآ  3 ـ دوش . لزان  ات  دوبن  ياهیآ  زاـب  دـشیم  مه  رتشیب  ربماـیپ  رمع  رگا  هک  میباـییمرد 

تـشاد شقن  رگا  دوب و  وغل  اهنآ  لوزن  سپ  تشادـن  رگا  ریخ ، ای  تشاد  شقن  مدرم  تیادـه  رد  ای  دنتـسین ، جراخ  لاح  ود  زا  دوش  لزاـن 
ر.ك  ) تسا هدـش  تباث  فطل  ناهرب  اب  نیا  دـنکن و  مهارف  لماک  روط  هب  ار  رـشب  تیادـه  بابـسا  میکح  دـنوادخ  هک  لاـحم  تسا  يرما 

رشب نامز  زا  هرود  نیا  رد  يروش و )... ماعنا 13/ /115  ) دوشیم هدافتسا  زین  تایآ  زا  هک  هنوگنامه  نیاربانب  فطل )  ناهرب  دارملا ، فشک 
هناناملـسم دشیدنایب و  هناناملـسم  دشیدنایب ، هنادازآ  دـناوتیم  دـنک و  كرد  ار  یهلا  ماکحا  همه  دـناوتب  هک  هدیـسر  دـشر  زا  ياهلحرم  هب 

هعومجم ر.ك   ) تسا يراگتـسر  هار  نیرتلماک  نیمه  دوب و  دهاوخن  رگید  ینامـسآ  باتک  ای  نید  ربمایپ ، هب  يزاین  رگید  دـنک . یگدـنز 
زین تیبلها  رابرهگ  نانخس  4 ـ .( 319 ص 318 ـ  هلاقم 14 ، ینید  مزیلارولپ  دـقن 4 ، باتک  هب  رتشیب  عالطا  تهج  نامه و  تیمتاخ  راثآ و 

توبن روهظ  همدـقم  هکنیا  مکح  هب  ناربمایپ  همه  دـیامرفیم : هغالبلاجـهن  ردیلع  هنومن  ناونع  هب  دـنکیم  ییاـمنهار  رما  نیمه  هب  ار  اـم 
دوـخ ياـهتما  هب  هرود  نیا  رد  ار  نـید  ماـمتا  لاـمکا و  دـیون  هـک  دـناهدوب  فـظوم  دـناهدوب  یهلا  هناـگی  یـساسا  نوناـق  یمتخ و  یلک و 
ربمایپ تساهنآ و  نیرتلماک  یهلا و  نید  نیرخآ  مالسا  نید  لماک و  تسایباتک  نآرق  هکنیا  هجیتن  هغالبلاجهن )  لوا  هبطخ  (ر.ك  دنهدب

. دشیمن هدوزفا  نآرق  رب  رگید  دشیم  رتشیب  هک  مه  ردق  ره  مالسا  ربمایپ  رمع  رگا  تسا و  ناربمایپ  متاخ  زین  مالسا 

عیاقو درکیم ، رمع  رتشیبمرکا  ربمایپ  رگا  ایآ  تشگیم  لزان  هدشیم  هدـیمان  لوزن  نأش  حالطـصا  رد  هک  نوگانوگ  عیاقو  اب  بسانت  نآرق  تایآ 
صقن یضرف  تلاح  نآ  هب  تبسن  نآرق  تروص  نیا  رد  دوب ؟ نالا  زا  رتشیب  نآرق  مجح  دشیم و  لزان  يرتشیب  تایآ  داتفایم ، قافتا  يرتشیب 

شسرپ

رمع رتشیبمرکا  ربمایپ  رگا  ایآ  تشگیم  لزاـن  هدـشیم  هدـیمان  لوزن  نأـش  حالطـصا  رد  هک  نوگاـنوگ  عیاـقو  اـب  بساـنت  نآرق  تاـیآ 
هب تبـسن  نآرق  تروص  نیا  رد  دوب ؟ نالا  زا  رتشیب  نآرق  مجح  دـشیم و  لزان  يرتشیب  تایآ  داتفایم ، قاـفتا  يرتشیب  عیاـقو  درکیم ،

. دراد صقن  یضرف  تلاح  نآ 

خساپ

هب نآرق  دوخ  زا  عوضوم  نیا  تشگ  لزانمرکا  ربمایپ  رب  ردق  بش  رد  نآرق  ۀـمه  یجیردـت  یعفد  لوزن  دوب : لوزن  ود  ياراد  دـیجم  نآرق 
ِیف ُه  َـ َْنلَزنَأ ـآ  َّنِإ  " میناوخیم زین  ناـخد  هروس  رد  و  ( 1، ردق ") رْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُه  َـ َْنلَزنَأ ـآ  َّنِإ  " تسا هدمآ  ردق  هروس  رد  دوشیم ، هدافتـسا  یبوخ 

ریمـض هک  دـندقتعم  ییابطابط  همّالع  هلمج  زا  نارـسفم  رتشیب  میدرک "  لزان  یکراـبم  بش  رد  ار  باـتک  نیا  اـم  ناخد 3 )  ) ۀَکَر َـ َبُّم ٍۀَْـلَیل 
لزان بش  کی  رد  نآرق  همه  هک  نیا  يارب  رگید  دـّیُوم  نآ و  تایآ  زا  یـضعب  هن  ددرگیم ، رب  نآرق  عومجم  هب  دروم  ود  ره  رد  هاـنلزنا  "
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رد دنادیم . نآرق  طیـسب  تقیقح  ار  یعفد  لوزن  زا  دارم  ییابطابط  همالع  هتبلا  دراد ; یعفد  لوزن  رد  روهظ  هک  تسا  لازنا   " هب ریبعت  هدـش 
، أرـسا  ;) ًالیِزنَت ُه  َـ َْنلََّزن َو  ٍثْکُم  َیَلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُوهَأَْرقَِتل  ُه  َـ َْنقَرَف اًناَءُْرق  َو   " تسا هدش  ریبعت  لیزنت  هب  دـشاب  یجیردـت  لوزن  دارم ، هک  يدراوم 

روط هب  یناوخب و  مدرم  رب  شمارآ  اب  ًاجیردـت و  ار  نآ  ات  دـشابیم  مه  زا  ادـج  یتاـیآ  تروص  هب  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  ینآرق  اـم  ( 106
يارب رگید  دیؤم  یملعا )  ۀسسؤم  رـشن  ص 330 ، ج 20 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملاریـسفت   " میدرک ( لزان  اـم  ًاجیردـت  ار  نآرق  نیا  عطق 

نآ زا  نآرق  یجیردت  لوزن  زا  شیپمرکا  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  یتایآ  زا  هک  تسا  نآ  هدش  لزان  بش  کی  رد  نآرق  عومجم  هک  نیا 
، دوش لزاـن  وـت  رب  نآرق  هراـبرد  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  هط 114 )  ) ُهیْحَو َْکَیلِإ  ََّیَـضُْقی  نَأ  ِْلبَق  نِم  ِناَءْرُْقلِاب  ْلَْـجعَت  َـال  َو   " تشاد یهاـگآ 
هک مینک  ضرف  رگا  دـش . لزان  یعفد  لوزن  رد  هدوب  مزال  تمایق  زور  ات  ناـسنا  تیادـه  يارب  هچنآ  نیارباـنب  نکم "  هلجع  نآ  هب  تبـسن 

رمتـسم تروص  هب  یحو  لوزن  مزلتـسم  تثعب  ماود  اریز  دوش ، لزاـن  يرگید  تاـیآ  هک  دوبن  زاـین  درکیم ، مه  يرتشیب  رمعمرکا  ربماـیپ 
، دوشیم هدافتسا  نآرق  زا  هچ  نانچ  تشگیمن  لزان  وا  رب  مه  ياهیآ  و  دومنیم ، رمع  رتشیب  لاسکیمرکا  ربمایپ  هک  دراد  عنام  هچ  تسین 

نَأ ـآلِإ َّ  اًدَـغ  َکـِل   َ َذ ٌلِـعاَف  ّیِنِإ  ٍْءيْاَِـشل  ََّنلوُقَت  َـال  َو   " تسا هدـمآ  فهک  هروس  رد  دـش . عطق  یحو  یتدـم  مه  تثعب  لاـس  تدـم 23  رد 
ربمایپ زا  هک  تسا  هدمآ  هیآ  لوزن  نأش  رد  دهاوخب ". ادخ  هک  نیا  رگم  مهدیم  ماجنا  يراک  ادرف  هک  وگن  زگره  و  فهک 23ـ24 ) ;) ءآَشَی
تدم مهدیم  باوج  ادرف  دومرف : دیوگب ، هّللا  أشنا   " هملک هک  نیا  نودـب  ترـضح  نآ  دـش ، هدیـسرپ  فهک  باحـصا  ددـع  ةراب  ردمرکا 

مراـکم هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  یملعا /  هسـسؤم  رـشن  ص 279 ، ج 15 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت  دـش (. عطق  یحو  زور  لـهچ 
هب يزاـین  مرکا  لوسر  رتشیب  ِرمع  ضرف  اـب  هک  نیا  يارب  رگید  لـیلد  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  رـشن  ص 385 ، ج 12 ، نارگید  و  يزاریش 

هدئام ") اًنیِد َم  َـ َلْـس  ?ًِ ْالا ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   " تسا هدئام  هروس  هفیرـش  هیآ  دوبن ، یحو  لوزن 
ناونع هب  یلع  ترـضح  بصن  اب  هک  دـنکیم  حیرـصت  هدـش  لزان  ریدـغ  هثداـح  زا  سپ  مرکا و  ربماـیپ  رمع  رخآ  لاـس  رد  هک  هیآ  نیا  ( 3

دـیواج و نید  کی  ناونع  هب  مالـسا  تشگ و  مامت  نانمؤم  رب  یهلا  تمعن  و  دـش ، لماک  نید  ناناملـسم  رما  ّیلو  6 و  ادخ لوسر  نیشناج 
تـسین يزاین  یحو  لوزن  هب  دشاب ، هدنز  ادـخ  لوسر  هچرگ  هدـش  لماک  نید  یتقو  نیاربانب  دـنام ; دـنهاوخ  یقاب  رـشب  نیب  رد  یگـشیمه 

دوب هدرک  رّدقم  یهلا  تاذ  هدرکن و  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  هک  تسا  یضرف  يرمامرکا  لوسر  يارب  رتشیب  رمع  رّوصت  هک  نآ  رگید  خساپ 
یجیردت لوزن  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  رمع  ترضح  نآ  هک  دوب  یهلا  تحلصم  رگا  دشاب ; لاس  نیمه 63  هب  دودحممرکا  ربمغیپ  رمع  هک 

. درکیم ادیپ  همادا   6 ادخ لوسر  رمع  نایاپ  ات  نآرق 

؟ دراد دوجو  نامیا  ینید و  هبرجت  نیب  يا  هطبار  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نامیا  ینید و  هبرجت  نیب  يا  هطبار  هچ 

خساپ

برغ و گـنهرف  رد  هک  [ Religious Experience] ینید هبرجت  - 1 تسا : يرورـض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
ای ینافرع  هبرجت  نید ، هفـسلف  ياهباتک  رد  ینید  هبرجت  زا  دوصقم  یهاگ  تسا ، هدشنریـسفت  لکـش  کی  هب  تسا  هدـش  حرطم  یحیـسم 

روضح و ساسحا  هنوگرههک  تسا  رظن  دروم  يرتماع  ياـنعم  یهاـگ  و  ( 1 تسا ( . لاعتم  يادخ  دوجو  هب  تبـسن  افرع  دوهـش  فشک و 
( فلا دراد : دوجو  يداینب  ملاع  ود  ینید ، هبرجت  ره  رد  ناگمه  قاـفتا  هب  لاـح  نیع  رد  اـما  ( 2  .) ددرگیم لماش  ار  لاعتم  يادـخ  دوجو 

یخرب هک  اجنآ  زا  - 2 ( 3  . ) ییاهن دـصقم  تیاغ و  هلزنم  هب  یلاعتم  رما  نآ  هب  لماک  یگدرپسرـس  ب )  یلاـعتم . رما  هب  یهاـگآ  فوقو و 
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نآ لوبق  هن  دناهتـسناد ، اههثداح  نآ  ندـید  زا  ترابع  ار  نامیا  راتفگ ، هلوقم  زا  هن  هتـسناد و  هثداـح  هلوقم  زا  ار  یحو  یحیـسم  ناـملکتم 
لاقتنا نارگید  هب  دـندرک و  هبرجت  كاردا و  ار  نآ  دـندید ، دوخ  مشچ  اب  ار  یناـیحو  گرزب  ثداوح  ناربماـیپ  هورگ  نیا  رظن  هب  راـتفگ ،
نامیا تسا . ندرک  هبرجت  كاردا و  ندید و  خنـس  زا  نامیا  هکلب  تسین ، هرازگ  دنچ  هب  ناعذا  قیدصت و  زا  ترابع  نامیا  ورنیازا  دنداد .
ذاختا اب  دـیاب  سک  ره  تسا . ناهج  رد  دـنوادخ  تیاـنع  فاـشکنا  نمؤم  درف  يارب  ناـمیا  تسا . یناـیحو  ثداوح  نآ  هبرجت  تخاـنش و 

هب یمدآ  یگتـسباو  قلعت و  ندید ، نامیا  ساسا  تئارق  نیا  قبط  رب  دهد . رارق  دـنوادخ  تیلاعف  فشک  ریـسم  رد  ار  دوخ  تسرد  یعـضوم 
یگدنز رـسارس  هدش  نوگرگد  اههثداح  هب  وا  شرگن  درک ، ینایحو  هبرجت  ار  هثداح  هک  نآ  زا  دعب  نمؤم  ورنیازا  تسا . یلاعتم  رما  کی 

شور یبرجت ، شور  دـننام  دراد  دوجو  یعوـنتم  ياـهشور  هار و  تفرعم ، ملع و  لیـصحت  يارب  - 3 ( 4  . ) دوشیمرییغت شوـخ  تسد  وا 
رد هک  دراد  ثحب  لمأت و  ياج  دوخ  دـنکیم ، رتکیدزن  نیقی  هب  ار  ناسنا  اـهشور  نیا  زا  کـی  مادـک  هک  نیا  هتبلا  . یلقع شور  یلقن و 

- تسا هدیـسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دـنوادخ -  هب  ملع  هوحن  یـسانشادخ و  باـب  رد  اـما  تخادرپ ، نآ  هب  ناوتیمنلاـجم  نیا 
رد سپ  تسانوصم . یـسح  كاردا  هنوگره  زا  دنوادخ  ورنیازا  یبلق . روضح  دوهـش و  هیاپ  رب  ای  دشاب و  یلقع  لالدتـسا  ساسارب  ای  دیاب 

دوهش یعون  اب  ینهذ ، میهافم  تطاسو  نودب  ناسنا  هک  تسا  نآ  يروضح : تخانـش  - 1 دوشیم : روصت  تخانـش  عون  ود  دنوادخ  دروم 
ریس و لحارم  ندومیپ  يزاسدوخ و  زا  سپ  يداع  دارفا  يارب  یتخانـش  نینچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دوشانـشآ ، ادخ  اب  یبلق  ینورد و 

ینهذ یتخانـش  یلک  میهافم  هلـسلس  کی  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یلوصح  تخانـش  زا  روظنم  - 2 تسا . ریذـپناکما  ینافرعکولس 
یـساسا هتکن  هس  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 5  . ) دراد دوجو  يدوجوم  نینچ  هک  دوش  دـقتعم  هزادـنا  نیمه  دـنک و  ادـیپ  لاعتم  دـنوادخهب  تبـسن 

ایآ هک  دوشیمن  نشور  هک  اجنآ  زا  دـشاب  لاعتم  دـنوادخ  هب  قلعت  یعون  یگتـسباو و  ساسحا  ياـنعم  هب  ینید  هبرجت  رگا  - 1 مییوگیم :
نامیا هیاپ  کی  هک  ارچ  دـنکیمن ، ادـیپ  طابترا  نامیا  اب  هجو  چـیه  هب  ریخ ؟ اـی  تسا  صخـشتم  يادـخ  هب  تفرعمنمـضتم  ياهبرجت  نینچ 
تبسن ینورد  دوهش  هفـشاکم و  یعون  ینعم  هب  ینید  هبرجت  رگا  - 2 تسا . دنوادخ  هب  تفرعم  دشحیرـشت  نآرق  تایآ  ساسارب  هک  نانچ 

. رتشیب هن  دوش  یقلت  تسا ، دنوادخ  هب  ملع  تفرعمنامه و  هک  نامیا  هیاپ  کی  لوصح  يارب  یهار  ناونع  هب  اهنت  دناوتیم  دشاب  دنوادخ  هب 
هب ینید  هبرجتدوش  لصاح  یبلق  ینورد و  دوهـش  هار  زا  دـناوتیم  نامیا ، زا  ینکر  ناونع  هب  ادـخ  تخانـش  تفرعم و  هک  اجنآ  زا  نیاربانب 

، تسین نامیا  اب  يواسمینید  هبرجت  لاـح  ره  هب  اـما  دـشاب . ناـمیا  نکر  ودزا  ینکر  هدـنروآ  مهارف  هدـننک و  لیـصحت  دـناوتیم  ینعم  نیا 
تخانـش تفرعم و  اهنت  نامیا  هک  ارچهدش  نییبت  هک  تسا  يدـح  نیمه  رد  ود  نیا  طابترا  اهنت  دراد و  ینید  هبرجت  زا  ادـج  یتیهام  نامیا 

هیاپ کی  اهنت  تسا ، ینورد  دوهـش  ینعم  هب  هک  ینیدـهبرجت  رد  هک  یلاح  رد  دـشابیم . یبلق  دایقنا  میلـست و  اب  مأوت  یتفرعم  هکلب  تسین ،
يدام و تاقلعت  اـهیگدولآ و  هاـنگ و  راـگنز  تلفغ و  ندودزو  یمدآ  راـیتخا  اـب  رگید  هیاـپ  یلو  تسا ؛ تفرعم  نآ  دوشیم و  لیـصحت 
هب زاین  ینآرق  یمالـسا و  گنهرف  ساسارب  ینورد  دوهـش  هب  لـین  يارب  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  دراد  ناـکما  دوشیم . لـصاح  يویند 

سپو تسا  ددرگیم -  اهیگدولآ  اهتلفغ و  ندودز  بجوم  دوخ  هک  یلمع -  كولـس  ریـس و  تاقلعت و  زا  بلق  يوشتـسش  ویزاسدوخ 
تفرعم هارمه  هب  ینوردعوشخ  عوضخ و  بلق و  دایقنا  تلاح  ینید -  هبرجت  رگید  ریبعت  هب  ای  ینورد -  یبلق و  دوهش  هب  ندیـسر  اب  نآ  زا 

هک ارچ  تسا ، ساسایب  ههبش  نیا  اما  تسانامیا . نامه  ینید  هبرجت  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دوشیم . لصاح  لاعتم  دنوادخ  هب  تخانش  و 
تسا تفرعم  هدننک  لیـصحت  اهنت  ینید  هبرجت  سپ  یلمع . كولـس  اب  بلق  دایقنا  دوشیم و  لصاح  ینید  هبرجت  اب  تفرعم  دوش  تقد  رگا 

اب مأوت  تفرعم  نامیا و  تسا -  نامیا  زا  ریغ  ینید  هبرجت  نیاربانب  تسا ، هدمآ  دیدپ  يزاسدوخ  كولس و  اب  ینورد  میلست  بلق و  دایقنا  و 
دوهش اهنت  ینید  هبرجت  یلو  دشاب  هدمآ  تسد  هب  دهاوخیم  هک  یهار  قیرط و  ره  زا  دایقناو  تفرعم  نیا  لاح  تسا ، یبلق  میلـست  دایقنا و 

یلمع و كولـس  اـب  دوهـش  نیا  دـنچ  ره  منیک ، ادـیپ  يروـضح  تخانـش  یعوـن  دـنوادخ  هب  اـم  دوـشیمبجوم  هـک  تـسا  یبـلق  ینورد و 
ینورد دوهـش  اب  ار  ینید  هبرجت  یحماست  تروص  هب  ام  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دینک .] تقد   ] دشاب هدمآ  دیدپنطاب  ریهطت  يزاسدوخ و 

اتقیقح ایآ  اما  میدرک . حرطم  نامیا  اب  ار  ینید  هبرجت  توافت  نآ  ساسارب  هدرک و  یقلت  ناسکی  دناهدرکحرطم  یمالـسا  گرزب  ءافرع  هک 
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هلأـسم نیا  تسا ؟ یکی  دوـشیم  هدـناوخ  دوهـش  ینعم  هب  ینید » هبرجت   » برغ رد  هـک  هـچنآ  اـب  یمالـسا ، ءاـفرع  یبـلقو » ینورد  دوهـش  »
اب يواسمار  یحو  وا  لاـثما  و  ( John Hick) کیه ناج  نوچ  یخرب  هک  نیا  اما  تسا . جراخ  لاـقم  نیا  هلـصوح  زا  هک  دراد  نخـسیاج 
زا یحو  هک  ارچ  تسالطاب ، دـناهدرک  یقلت  هبرجت  نیا  رد  ربمایپ  اب  ییوجتکراشم  یعون  ار  ناـمیا  دناهتـسناد و  هفـشاکم  یعون  هبرجت و 

نیرتمهم اب  ییانشآ  يارب  - 2 دیدج .  مالک  سورد  یفطـصم ، نایکلم ، - 1 ( 6 . ) دراد نآ  يارو  یتقیقح  تسین و  هبرجت  هفـشاکم و  خنس 
پاچ مق ، هط ، یگنهرف  هسـسؤم  ینادزی ، سابع  حیـضوت : همجرت و  ینید ، هبرجت  نیو ، ، توف دوارپ  هب : دـینک  هعجارم  هژاو  نیا  ياهتیاور 

صص 52 ج 1 ، 1375 ش ، لواپاچ ، نارهت ، تمکح ، یهللا ، تیآ  اضر  دیمح  همجرت  نید ، هفسلف  لا ، نمرون  رلـسیگ ، زییاپ 77 3 - لوا ،
هب یناوخارف  یهلا  تایآ  نسحم ، يداوج ، ص 139 و  کیه ، ناج  نید ، هفسلف  اگن : تسا . هاگدید  نیا  زراب  هدنیامن  کیه  ناج  51 4 ـ - 

پاچ نارهت ، یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  ، دیاقع شزومآ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابـصم  اگن : 5 ـ  هرامـش 3 . ، رظن دقن و  هلجم  نامیا ، ای  لقعت 
یحو و اگن : اهتوافت  نیا  زا  عالطا  يارب  6 ـ  مشش . مجنپ و  مراهچ ، سورد  ، 52 صص 72 -  دلجم ، کی  رد  دلج  ود  راهب 1370 ، مشش ،

10 صص 15 -  هرامش 6 و 7 ، شراو ، یفیرش ، نیسح  دمحا  نایفسوی و  نسح  نید ، هبرجت 

ینید یئارگترثک 

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  ایآ  تسیچ ؟ ینید  مسیلارولپ 

شسرپ

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  ایآ  تسیچ ؟ ینید  مسیلارولپ 

خساپ

شیارگ لباقم  رد  یتسیلارولپ  شیارگ  ترثک . ددعت و  هب  شیارگ  ای  ییارگ  رّثکت  ینعی  مسیلارولپ  تسا و  ترثک  عمج و  يانعم  هب  لارولپ 
نآ هب  دـشاب  هورگ  دـنچ  اـی  درف  دـنچ  راـیتخا  رد  راـک  میتیفریذـپ  رگا  تسا . ییارگ  تدـحو  ياـنعم  هب  ( ( MONOISTIE" یتسینوم "

 ، هژاو نیا  هاگداز  دـنمان . یم  مسینوم  ار  نآ  دـشاب ، هورگ  ای  درف و  کـی  راـصحنا  رد  راـک  میتفریذـپ  رگا  یلو  دوش ، یم  هتفگ  مسیلارولپ 
درف کی  درادن  یلاکـشا  دوب  دقتعم  هک  یـسک  هب  ای  تشاد و  يددعتم  بصانم  اسیلک  رد  هک  یـسک  ره  هب  هتـشذگ  رد  تسا . نیمز  برغم 

، يداـینب ییارگ  ترثک  ینید . يداـینب و  تسا : عون  ود  ییارگ  رّثـکت  دوشیم . قـالطا  تسیلارولپ  تشاـب ، هتـشاد  بصنم  دـنچ  اـسیلک  رد 
رتسب رد  يراتخاس  ياه  زاین  هب  هجوت  اب  شوج  دوخ  یعیبط و  روط  هب  یندـم  ۀـعماج  رد  هک  ییاـهداهن  دوجو  هب  داـقتعا  زا :  تسا  تراـبع 
یّلحم ياهاروشو  یفنص  ياه  نمجنا  اه و  هیداحتا  یـسایس و  بازحا  دننام  دنک ، یم  ادیپ  روهظ  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ،  تالّوحت 
هعماج مکاح  تسایس  هب  اه  هتساوخ  نیا  لیدبت  دنیارف  دنور و  رد  ات  دنیآ  یم  دوجو  هب  نوگانوگ  ياهاضاقت  اه و  تساوخ  نییبت  يارب  هک 

هورگ یعقاو  ياه  زاین  زا  يدومن  اه  نآ  عّونت  دـنراذگ و  یم  دوجو  ۀـصرع  هب  اپ  نییاپ  زا  اـهداهن  عون  نیا  یندـم  ۀـعماج  رد  دنـشاب . رثؤم 
نوچ یفاک ، هن  تسا ، مزال  طرش  لیـصا ،  یندم  ۀعماج  ققحت  يارب  يراتخاس  عونت  هتبلا  تسا . یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ،  ياه  يدنب 

ياـهاروش اهاکیدنـس و  هیداـحتا و  بزح و  نوچ  ییاـهداهن  ياراد  ینعی  دـشاب ، رادروخرب  يراـتخاس  عونت  زا  ًارهاـظ  یمیژر  راد  ناـکما 
نیا اب  مالسا  دنشاب . تموکح  يالاب  تاماقم  نامرف  عیطم  همه  دنـشاب و  هتـشادن  یلالقتـسا  عون  چیه  اه  نآ  لمع  ماقم  رد  اّما  دشاب ، یّلحم 

ینید و ياهرواب  ندوب  لطاب  قح و  ةرابرد  ینید  ییارگ  رثکت  اّما  درادـن ، نآ  اب  يزیتس  رـس  یلک  روط  هب  تسا و  قفاوم  ییارگ  رثکت  هنوگ 
: دراد دُعب  ود  ینید  مسیلارولپ  تسا . ینادواج  تایح  تداعس  هب  ندیسر  هار  رد  هدش  ذاختا  ياه  شور  مقس  تّحـص و  هب  رظان  یتدیقع و 
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. رگیدکی رانک  رد  زیمآ  تملاسم  یگدنز  لباقم و  فرط  بهذم  نید و  هدیقع و  هب  مارتحا  ینعی  یلمع  دُعب  رد  مسیلارولپ  يرظن . یلمع و 
مه رانک  رد  دـیاب  ندوب ـ  لـطاب  قح و  زا  رظن  فرـص  داـضتم ـ  رّکفت  زرظ  دـنچ  اـی  ود  تسا  دـقتعم  هک  تسا  یـسک  تسیلارولپ  نیارباـنب 

تیمکاح نارگید و  فذح  هب  لئاق  یسک  رگا  لباقم  رد  دننکن . داجیا  یعامتجا  تمحازم  رگیدکی  يارب  هتـشاد و  زیمآ  تملاسم  یگدنز 
ود زا  یکی  دیاب  دندنم  هدـیقع  یخرب  ناتـستورپ  ای  کیلوتاک ، بهذـم  دروم  رد  ًالثم  تسا ، ییارگ  رثکت  دـض  دـشاب ، حانج  فیط و  کی 

ۀمه دـیوگ : یم  تسا و  قفاوم  مه  لمع  دـُعب  رد  ینید  مسیلارولپ  اب  مالـسا  دورب . نیب  زا  ات  درک  هزرابم  يرگید  اب  دـشاب و  مکاح  بهذـم 
راک رد  يا  هئطوت  دـننکن و  ماظن  رد  لالتخا  هک  ییاج  ات  دشابمالـسا  فالخ  لطاب و  دـنچ  ره  دـنراد ، هک  یکلـسم  نید و  ره  اب  اه  ناـسنا 

رب یمالـسا  ماظن  رد  یتشترز و )...  يدوهی ، یحیـسم ،  ) باتک لها  ًالثم  دـننک ، یگدـنز  مه  رانک  رد  دـنناوت  یم  يدازآ  لامک  اب  دـشابن ،
يا هتسد  نآ  یبرح . ریغ  یبرح و  دنا : هتـسد  ود  مه  راّفک  تسا . مرتحم  ناشـسومان  لام و  ناج و  دنتـسه و  تیامح  تحت  داد  رارق  ساسا 

دنوش و یم  یفرعم  یغاط  یغای و  ناونع  هب  دننک ، یم  یمالسا  تموکح  ناناملسم و  يارب  تمحازم  داجیا  دنراد و  زیتس  رس  مالـسا  اب  هک 
دهاعُم راّفک  هب  هتـسب و  ناـمیپ  یمالـسا  تموکح  اـب  هک  يا  هتـسد  اّـما  تشادرب . ناـیم  زا  اـی  درک و  میلـست  هب  راداو  ار  ناـنآ  روز  اـب  دـیاب 

ار نانآ  هب  ضرعت  قح  یـسک  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  رادرارق  قبط  نانآ  رانک  رد  یّتح  ای  ناناملـسم  یگیاـسمه  رد  دـنفورعم ،
( نایدا همه  ۀلمجلا  یف  ّتیناّقح   ) بلطم نیا  تسا . بهاذم  نایدا و  ۀمه  هلمجلا  یف  تیناقح  انعم  هب  يرظن  دعب  رد  ینید  مسیلارولپ  درادن .
حیحـص و ياه  هزومآ  ینید  ره  تسین . قلطم  قح  ای  ضحم و  لطاب  ینید  چیه  دـنیوگ : یم  یهاگ  دوش . یم  حرطم  توافتم  ياه  بلاق  اب 

نیا دوش . یم  ادیپ  نید  کی  رد  نآ  ياه  شخب  زا  کی  ره  هک  تسا  رصانع  ازجا و  زا  يا  هعومجم  تقیقح  دنیوگ : یم  ای  دراد . تسردان 
ۀمه هک  ینید  میرادن  هک  نانچ  دشاب . هتـشادن  حیحـص  تامیلعت  روتـسد و  چـیه  هدوب و  لطاب  تسردان و  ًالماک  نید  کی  هک  تسین  روط 
هدمآ يا  هنوگ  هب  مالـسا  رد  تیدوهی  تیحیـسم و  ماکحا  زا  يرایـسب  دشاب . هتـشادن  یتسردان  ةزومآ  چیه  دـشاب و  حیحـص  شیاه  هزومآ 

هزادـنا کی  هب  بهاذـم  نایدا و  ۀـمه  هب  دـیاب  هک  دـنریگ  یم  هجیتن  اج  نیا  زا  درمـش . لطاب  یّلک  روط  هب  ار  اـه  نآ  ناوت  یمن  اذـل  تسا .
هک میراد  لوبق  مه  ام  دوش : یم  هتفگ  هاگدید  نیا  خساپ  رد  دومن . مالعا  لطاب  ار  هیقب  حیحص و  ار  یکی  تسین  لوقعم  تشاذگ و  مارتحا 
رد دص  رد  دص  لطاب  نوچ  درادن ، یفرح  نآ  رد  یـسک  دنـشاب و  یم  قح  ياه  هزومآ  رـصانع و  يواح  شیب  مک و  بهاذم  نایدا و  ۀمه 

: دیوگ یم  مالـسا  درادن . تیعقاو  تسا و  یطلغ  فرح  دشاب ) حیحـص  شیاه  هزومآ  مامت  هک  میرادـن  ینید  ) فرح نیا  اّما  میرادـن ، ملاع 
مکل تلمکا  مویلا  تسا " : هدیسر  مامتا  هب  تمعن  لامک و  هب  نید  مالسا ، نید  اب  تسا و  حیحص  ًالماک  (ص ) دمحم تعیرش  یهلا و  نید 

نتفریذپن رفک و  تای و   ّ زا یضعب  هب  نامیا  تحارـص  هب  مالـسا  یهگناو  [ 6" .] ًانید مالسألا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و 
هک یناسک  دیامرف " : یم  نآرق  تسا . نید  لک  شریذپ  مدع  اب  يواسم  نید ، میلاعت  نیب  ضیعبت  دیوگ : یم  دنک و  یم  در  ار  رگید  یخرب 

ار یـضعب  میراد و  نامیا  یـضعب  هب  دنیوگ : یم  دنوش و  لیاق  ضیعبت  اه  نآ  نایم  رد  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  راکنا  ار  وا  ناربمایپ  ادـخ و 
تازاجم نارفاک  يارب  دنتـسه و  یقیقح  نارفاک  اه  نآ  دـننک ، باـختنا  دوخ  يارب  یهار  ود  نیا  ناـیم  رد  دـنهاوخ  یم  مینک و  یم  راـکنا 

هک تسا  يدحاو  ۀلق  ۀلزنم  هب  قح  نید  دـننک : یم  راهظا  نایداۀـمه  ۀـلمجلا  یف  تیناقح  رد  یخرب  [ 7" .] میا هتخاس  مهارف  يزیمآ  نیهوت 
وحن هب  ای  هاتوک و  هار  زا  هاوخ  ینالوط ، هار  زا  هاوخ  ینید  ره  دنتـسه .  دـحاو  ۀـطقن  نآ  يوس  هب  ییاه  هار  ملاـع ، رد  دوجوم  ناـیدا  ۀـمه 

. دنتـسه يدحاو  دوبعم  لابند  هب  همه  هناختب ...  تشنک و  اسیلک و  هب  ای  دور ، یم  دجـسم  هب  هک  یـسک  دناسر . یم  دصقم  هب  ار  ام  ناسکی 
حـالف و هار  تسا " یکی  ادـخ  هک "  شنخـس  نیرخآ  نیلوا و  مالـسا  یتـقو  نوـچ  تسین ، حیحـص  فرح  نیا  دوـش : یم  هتفگ  خـساپ  رد 
!؟ تسناد یکی  دـنک ،  یم  تکرـش  ثیلثت و  هب  توعد  هک  یتیحیـسم  اـب  ار  هار  نیا  دوش  یم  هنوـگچ  تسا ، دـیحوت  شریذـپ  رد  تداـعس 

اتکی يادـخ  هـب  دـیامرف " : یم  تحارـص  هـب  نآرق  دـناسر ؟ یم  يدـحاو  ۀـطقن  هـب  ار  اـم  ًاـتیاهن  كرــش ) دـیحوت و   ) هار ود  نـیا  هنوـگچ 
: دـنیوگ یم  هک  یناسک  هدـمآ " : رگید  ۀـیآ  رد  [ 8 " .] تسا رتهب  امـش  يارب  نیا  هک  دـیوشن  ثیلثت  هب  لیاق  دـیروآ و  ناـمیا  شناربماـیپو 

یک دنـشاب . قح  حیحـص و  ود  ره  كرـش  دیحوت و  هک  دنک  یمن  لوبق  یلقاع  چیه  [ 9" .] دنا هدش  رفاک  تسا ، ادخ  هس  زا  یکی  دـنوادخ ،
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یمن یحیسم  يریذپن ، ار  ثیلثت  ات  دیوگ : یم  تیحیسم )  ) يرگید تسا و  دیحوت  تیناقح ، مالـسا و  هب  دورو  يارب  هیلوا  طرـش  دیوگ  یم 
 ، مینک هاگن  تیحیسم  مالسا و  ماکحا  عیارش و  هب  یتقو  ای  تسا . رایسب  ۀلصاف  ود  نیا  نیب  هک  تسا  یهیدب  یسر . یمن  تداعـس  هب  دوش و 

تسا كاپ  دیوگ  یم  تیحیسم  تسا ، مارح  سجن و  كوخ  تشوگ  دیوگ : یم  مالسا  درادن . ناکما  ود  ره  تیناقح  هب  فارتعا  مینیب  یم 
شیارگ يارب  دوب ؟ هچ  مسیلارولپ  رکفت  شیادیپ  ةزیگنا  تسا ! لالح  دیوگ  یم  تیحیسم  تسا ، مارح  بارش  دیوگ : یم  مالـسا  لالح ! و 

یـسک ره  دنیوگ : یم  لّوا  ةزیگنا  دروم  رد  یعامتجا . ةزیگنا  2 ـ یفطاع ، یناور و  1 ـ درمـش : رب  يالقع  ةزیگنا  ود  ناوت  یم  مسیلارولپ  هب 
دوخ دریذپ و  یم  ار  ّتلم  نآ  دیاقع  ننـس و  بادآ و  يوق  لامتحا  هب  دنک ، امن  وشن و  دوش و  دـلوتم  هک  یـشیارگ  ره  اب  یتلم  ره  نایم  رد 

اه نآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرگید  بادآ  کلـسم و  نید و  هک  دنک  یمن  رکف  ًالـصا  اسب  يا  درامـش . یم  لطاب  ار  نارگید  قح و  رب  ار 
؟ دریگ رارق  راگدرورپ  بضغ  مشخ و  دروم  تمایق  يادرف  دشاب و  منهج  باذـع و  لها  یـسک  نینچ  تسا  حیحـص  ًالقع  ایآ  درک  هعجارم 

تسیو دودح  طقف  دننک ، یم  یگدنز  یکاخ  ةرک  يور  هک  اه  ناسنا  يدنا  درایلیم و  شـشنایم  زا  هک  تفریذپ  ناوت  یم  هنوگچ  یفرط  زا 
اه یّنس   ) نارگید دنشاب و  تشهب  لها  قح و  رب  دننک ـ  تاعارم  ار  یعرش  تامّرحم  تابجاو و  رگا  مه  نآ  هعیـش ـ  رفن  نویلیم  يا  هدرخ  و 
رب ار  نایدا  بهاذم و  ۀمه  هک  دوش  یم  بجوم  لیلحت  نیا  !؟  باذـع منهج و  لها  اه )  ناسنا  ریاس  اه و  یتشترز  نایدوهی ، اه ، یحیـسم  ، 

ار یماما  هدزاود  ۀعیـش  اهنت  اه  ناسنا  يدـنا  درایلیم و  شـش  نایم  زا  هک  نیا  نیع  رد  ام  دوش : یم  هتفگ  هزیگنا  نیا  خـساپ  رد  مینادـب . قح 
ریغ میتسین  دقتعم  زگره  اّما  دنشاب ،  هدومن  ار  یعرش  تابجاو  تامّرحم و  تیاعر  هک  یطرـش  هب  مه  نآ  میناد ، یم  تاجن  تداعـس و  لها 
لها ار  ناملاع  دـماع . ریغ  لهاج  ای  میناد  یم  دـماع  ملاع و  ای  ار  نارگید  اریز  دنتـسه ، باذـع  منهج و  لها  اه  ناسنا  ۀـیقب  هفیاط ، نیا  زا 

، ناملاع لثم  زین  نارـصقم  رـصاق . رـصقم و  دنا : هتـسد  ود  مه  لهاج  دنا . هدرک  لمع  دوخ  ملع  فالخ  رب  ًادـمع  نوچ  میناد ،  یم  باذـع 
یم دیجم  نآرق  دشاب . لطاب  ناش  هدیقع  دنچ  ره  دنتاجن ، لها  متح  روط  هب  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  مدرم  رثکا  هک  نارـصاق  اّما  دـنا  یمّنهج 
ًامتح [ 10" .] میشاب هدرک  مامت  اه  نآ  رب  ار  تّجح  رگم  مینک  یمن  باذع  ار  يا  هفیاط  چیه  ًالوسر ؛ ثعبن  یتح  نیبذعم  اّنک  ام  و  دیامرف " :

فالخ لامتحا  ای  دنهد  یمن  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  فالخ  لامتحا  ًالصاو  دنلفاغ  ای  اریز  تسا ، هدشن  تّجح  مامتا  رـصاق  نالهاج  رب 
هتسناوتن یلو  دنا ، هدرک  قیقحت  هتفر و  تقیقح  فشک  یپ  رد  ای  و  دنرادن . رایتخا  رد  قح  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  هار و  اّما  دنهد ، یم 

دنهاوخ تاجن  لها  هیرشع  ینثا  ۀعیش  ریغ  ياه  ناسنا  رثکا  باسح  نیا  اب  تسا . عقاو  فالخ  هدوب و  لطاب  ناشرادرک  راتفگ و  دنمهفب  دنا 
نوخ هنتف و  ببـس  مینادن ، قح  رب  ار  همه  مینکن و  لوبق  ار  نارگید  دیاقع  ارآ و  رگا  دنراد : یم  راهظا  یعامتجا )  ) مود ةزیگنا  ةرابرد  دوب .

ناتـستورپ کیلوتاک و  نیب  ای  ینـس ، هعیـش و  نیب  يا  هقرف  ياه  گنج  نایحیـسم و  ناناملـسم و  نیب  یبیلـص  ياه  گـنج  دوش . یم  يزیر 
رب شاشتغا و  يزیر و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  نیاربانب  تسا . فیاوط  ریاس  ندرمـش  لطاب  هفیاـط و  کـی  نتـسناد  قح  رب  زا  ییاـه  هنومن 

تداعـس يوس  هب  یهار  ار  همه  قح و  رب  ار  بهاذـم  ۀـمه  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  اه  ناسنا  داحآ  نیب  ینمـشد  توادـع و  ندومن  فرط 
ۀمه هک  دوش  یمن  ببس  يزیر  نوخ  گنج و  زا  ندرک  زیهرپ  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  میوشب . مسیلارولپ  هب  دقتعم  ینعی  مینادب ؛ تاجنو 

اه يزرو  هنیک  اه و  ناسنا  ۀلوقم  زا  ریغ  تیناقح ، مدع  تیناقح و  لطاب و  قح و  ۀلوقم  مینادب .  قح  رب  ضقانتم ر ا  داضتم و  دـیاقع  ارآ و 
هک دراد  دوجو  یحیحص  هار  يرورض  ریغ  ياه  يزیر  نوخ  زا  زیهرپ  يارب  دز . لپ  ناوت  یمن  يرگید  هب  یکی  زا  دشاب و  یم  اهابتشا ت  و 

ۀمئا اب  دانع  ّبس و  لها  اه و  یبصاـن  زج  دنناملـسم ، هک  ینـس  هعیـش و  ياـه  هقرف  حیـضوت : تسا . هدرک  یط  ار  نآ  نسحا  وحن  هب  مالـسا 
هب یمالـسا  تموکح  تحت  یگمه  دـنکرتشم و  نید  تایرورـض  هلبق و  باتک ، داعم ، توبن ، دـیحوت ، رد  هیرـشع  ینثاۀعیـش  اب  ع )  ) راهطا

دادرارق ساسا  رب  یمالسا  ماظن  رد  مه  یتشترز و ) ...  تیدوهی ،  تیحیسم ،   ) باتک لها  دنرادروخرب . بسانتم  قوقح  زا  ناملـسم  ناونع 
هتسد ود  مه  راّفک  ینعی  باتک  لها  ریغ  ناملسم و  ریغ  تسا . مرتحم  ناشسومان  لامو و  ناج  دنتسه و  یمالسا  تموکح  تیامح  تحت  و 

رانک رد  ای  یگیاسمه  رد  زین  اهنیا  دنوش . یم  هدناوخ  دـهاعم  راّفک  هب  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ  دـهع و  یمالـسا  تموکح  اب  هک  یهورگ  دـنا :
هنوگچیه هک  يراّفک  زا  هتسد  نآ  اّما  درادن . ار  نانآ  هب  ضرعت  قح  یسک  دنهد و  یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  نامیپ  رارق و  ثبط  ناناملسم 
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روز اب  دیاب  ار  هورگ  نیا  دننک ، یم  تمحازم  داجیا  تموکح  يارب  هدرک و  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  ای  دـنرادن و  یمالـسا  تموکح  اب  ینامیپ 
توافتم بهاذم  ۀمه  تسین  مزال  تّینما  مظن و  داجیا  يزیر و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  تشادرب . نایم  زا  ای  دومن و  میلست  هب  راداو  تردق 
یمالسا ۀعماج  رد  ینید  مسیلارولپ  رکفت  حرط  ةزیگنا  میوش . دقتعم  يرظن  ینید  مسیلارولپ  هب  مینادب و  قح  هتـسناد و  حیحـص  ار  داضتم  و 

نایدا ۀـمه  یتقو  یمالـسا . گنهرف  بالقنا و  رودـص  زا  يریگولج  فلا ) دـشاب : ریز  روما  زا  تراـبع  حرط  ةزیگنا  تسا  نکمم  تسیچ ؟
، يدوهی یحیـسم ، کی  نخـس  یتقو  دنوش . توعد  مالـسا  هب  ناناملـسم  ریغ  درادن  یموزل  رگید  دشاب ، قح  حیحـص و  دیاقع ، بهاذمو و 

رکف هجیتن  رد  دنرادرب !؟ تسد  دوخ  نییا  زا  دنوش و  ناملسم  دراد  یموزل  هچ  تداعـس ، تاجن و  هار  دشاب و  قح  ییادوب  یتح  یتشترز و 
دیاقع راکفا و  هار  ندرک  راومه  ب ) دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنلاب  كّرحت و  هدنام و  یقاب  یصاخ  ةدودحم  رد  یمالـسا  یبالقنا و 

ًارهق میتسنادن ، مالـسا  ار  قح  نید  اهنت  دشابن و  قلطم  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  ماکحا  اه و  شزرا  یتقو  ناگناگیب . ياه  شزرا  و 
زا ًالثم  میوشن ؟ دنم  هرهب  اه  نآ  ياه  شزرا  زا  ارچ  دنشاب ، قح  رگید  بهاذم  نایدا و  یتقو  دوش . یم  زاب  رگید  بهاذم  نایدا و  يارب  هار 

یتـقو تسا . ینید  بّصعت  نتفر  نیب  زا  قوف ، بلطم  ود  ۀـجیتن  میـشابن و ...  باـجح  یب  میروخن ، كوخ  تشوـگ  مینکن ، هدافتـسا  بارش 
نایم هژیو  هب  مدرم  نیب  رد  اه  شزرا  تاسدقم و  هدیقع و  هب  تبـسن  لهاست  حماست و  ۀـیحور  دورب ، نایم  زا  ینید  تریغ  تّزع و  ّتیمح و 
[11 .] دز دنهاوخ  دنخشیر  ناریا  رویغ  ّتلم  هب  هدش و  لیان  دوخ  فادها  هب  مالسا  نانمشد  تروص  نیا  رد  دنک . یم  خوسر  ناوج  لسن 

؟  تسا تاجن  يهیام  ینییآ  ره  زا  يوریپ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا تاجن  يهیام  ینییآ  ره  زا  يوریپ  ایآ 

خساپ

یقلت کی  تشادرب و  کی  نید و  کی  اهنت  هک  نیا  هب  داقتعا  ییارگراصحنا و   1 دراد : دوجو  یساسا  شرگن  هس  قوف  لاؤس  هب  خساپ  رد 
داقتعا هک  ییارگ  ترثک  دنشاب ;2  یم  میقع  ماجرفان و  نایدا  يهیقب  دناسر و  یم  يراگتسر  تداعـس و  هب  ار  ناسنا  تسا و  قح  نید ,  زا 

تسا نایدا  ءهمه  نایم  كرتشم  قلطم ,  تقیقح  هکلب  هدشن ,  رصحنم  صاخ  نید  کیزا  يوریپ  رد  يراگتسر ,  تاجن و  هک  تسا  نیا  هب 
اما تسا ,  نید  کـی  طـقف  قـح  نید  هک  اـنعم  نیا  هـب  ییارگ ,  لومـش   3 دنتـسه . قلطم  قح  زا  ییاـه  هولج  کـی  ره  بهاذـم  ناـیدا و  و 

لمع راتفر و  رگا  هکلب  دنادب , نید  نآ  وریپ  ار  دوخ  یمسر  روط  هب  ناسنا  هک  درادن  نادب  یگتسب  يراگتـسر ,  تداعـس و  زا  يرادروخرب 
هشیدنا نیا  دیوگ : یم  هر  يرهطم  داتسا  ( 1 .) دیسر دهاوخ  يراگتسر  هب  درف  نآ  دشاب , نیتسار  نییآ  ياه  شزرا  قح و  نید  اب  وسمه  درف 
يرابجاو هارکا  نید  رد  هک  تسا  تسرد  تسا ...  یتسردان  ءهشیدـنا  دـنناسکی , تقو  همه  ردراـبتعا  ظاـحل  زا  ینامـسآ  ناـیدا  ءهمه  هک 

هک ار  مادـک  ره  میراد  قح  ام  تسا و  ددـعتم  ینامز  ره  ردادـخ  نید  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا  یلو  يدـلا )  یف  هارکاـال   ) تسین
مدرم دـمآ , ادـخ  فرطزا  یتعیرـش  بحاـص  ربـمغیپ  ناـمز  ره  دراد . دوجو  قح  نید  کـی  طـقف  یناـمز  ره  رد   . مینک باـختنا  میهاوخب , 

هب تبون  اـت  دـنریگ , ارف  وا  زا  نآ ـ  ریغ  رد  هچ  تاداـبع و  رد  هچ  ار ـ  دوخ  ماـکحا  نیناوق و  دـننک و  هدافتـسا  وا  ییاـمنهار  زا  دوب  فظوم 
. دیوجب ییامنهار  وا  نید  ياهروتـسد  زادیاب  دیوجب , یهار  ادخ  يوس  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  نامز  نیا  رد  دیـسر . ایبنالا  متاخ  ترـضح 
(2< .) دوب دـهاوخ  ناراـک  ناـیز  هلمجزا  رگید  ناـهج  رد  وا  دوشن و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیوجب , ینید  مالـسا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 

هیآ 85  ( 3  ) نارمع لآ  .2 161 12 ص 160 ـ هرامش 11 ـ ینآرق ,  ياه  شهوژپ  .1
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؟ میریذپب ار  مالسا  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرایعم  هچ  لوسر  ادخ و  نید و  ترورض  ندش  تباث  تروص  رد  لاؤس :

شسرپ

؟ میریذپب ار  مالسا  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرایعم  هچ  لوسر  ادخ و  نید و  ترورض  ندش  تباث  تروص  رد  لاؤس :

خساپ

نایدا مامت  تفریذـپ . دـیاب  تسا  نید  نیرخآ  هک  ار  مالـسا  هک  تسا  ینامـسآ  نایدا  ریاس  هب  تبـسن  مالـسا  ندوب  لماک  لـیلد  هب  خـساپ :
نیناوق و دـندش  یم  رتلماـک  دادعتـسا  رظن  زا  مدرم  هک  هزادـنا  ره  هب  دـنا  هدوب  شیوخ  ناـمز  طیارـش  تیفرظ و  قباـطم  کـی  ره  ینامـسآ 

ياهنامز ياهناسنا  هب  تبـسن  يرتشیب  دادعتـسا  ياراد  مالـسا  روهظ  نامز  رد  مدرم  نوچ  دش . یم  هداتـسرف  ناشیارب  نآ  اب  بسانم  تاررقم 
اهناسنا يارب  یگدنز  روتسد  دبا  ات  هک  دراد  تیحالص  مالسا  داد . رارق  نانآ  يارب  ار  مالسا  ینعی  رت ، لماک  یتعیرش  دنوادخ  دندوب ، شیپ 

هک یکدوک  مینک ، هیبشت  سرد  ياهـسالک  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  ایبنا و  میلاعت  رگا  تسا . هدش  هداد  رارق  نید  نیرخآ  بیترت  نیدـب  دـشاب و 
رـس تشپ  ار  لوا  سالک  وارگا  تسا . هدرکن  ادـیپ  دراذـگب  ماگ  رگید  ياهـسالک  رد  هک  ار  نیا  دادعتـسا  دـنک  یم  زاـغآ  ار  لوا  سـالک 

دادعتـسا و نیا  زاغآ ، رد  تیرـشب  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  عیارـش  نایدا و  هرابرد  دنک . یم  ادیپ  یگدامآ  رتالاب  ياهـسالک  يارب  دراذـگ ،
هک نیا  ات  دندرک ، ییامنهار  ار  شیوخ  ياهتما  دندمآ و  ناربمایپ  ور  نیا  زا  دنک  يریگ  هرهب  متاخ  ربمایپ  میلاعت  زا  هک  تشادـن  ار  تیفرظ 
وا یگدنز  روتـسد  هشیمه  يارب  دوش و  غالبا  يو  رب  مالـسا  هک  درک  ادـیپ  یگدامآ  دیـسر و  يرکف  غولب  هلحرم ي  هب  جـیردت  هب  تیناسنا 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدّدعتم  لیالد  مالـسا  نید  ندوب  لماک  میزادرپ : یم  مالـسا  نید  ندوب  لماک  یلیـصفت  نایب  هب  لیذ  رد  دشاب .
نیناوق و مالسا  رد  هک  تسا  انعم  نادب  تیعماج  تسا . نآ  ّتیعماج  مالسا ، نید  ندوب  لماک  لئالد  زا  یکی  تیعماج : - 1 دوش : یم  هراشا 
زا یخرب  تسا . هدـش  هراـشا  ّتیعماـج  نیا  هب  يدّدـعتم  ( 2) تایاور و  ( 1) تاـیآ رد  تسا . هدـش  ینیب  شیپ  اـهناسنا  زاـین  دروم  تارّرقم 

دیجم نآرق  : " دومرف ... لحار  ماما  ( 3 .) تسا هدش  نایب  اهناسنا  زاین  دروم  ماکحا  ّتنس ، باتک و  رد  هک  دنراد  رواب  ناملـسم  ناروشیدنا 
همه : " دسیون یم  يرهطم  دیهش  ( 4" .) دراد جایتحا  دوخ  لامک  تداعس و  يارب  رشب  هک  تسا  یماکحا  تاروتـسد و  همه  لماش  ّتنـس  و 

اهناسنا يدرف  یگدـنز  رد  رـصحنم  نیناوق  ماـکحا و  مالـسا ، رد  ( 5 ... " .) تسا رگید  نایدا  هب  تبـسن  مالـسا  تازایتما  هلمج  زا  یگبناـج 
هدوبن و کـیکفت  لـباق  مه  زا  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  هک  ارچ  دراد ، رب  رد  زین  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  داـعبا  ماـمت  هکلب  تسین ،

مهم رایسب  ياهیگژیو  زا  یکی  نامز : تایضتقم  اب  یگنهامه  - 2 دنراد . ریثأت  سکعلاب  یعامتجا و  یگدنز  رد  يدرف ، يروما  زا  يرایسب 
اهناسنا ياهزاین  يوگخساپ  هک  هدش  عیرشت  ياهنوگ  هب  تیعماج  رب  هوالع  مالسا  نیناوق  ینعی  تسا ؛ نامز  طیارش  اب  نآ  ییوسمه  مالـسا 

راهظا مدرم  ياهزاین  ییوگ  خساپ  ماقم  رد  هدش و  رهاظ  ایوپ  هدنلاب و  نرق  نیدنچ  تشذگ  زا  دعب  مالسا  ور  نیا  زا  تسا ؛ اهنامز  همه  رد 
همه يارب  نآرق  تسا . هدادـن  رارق  یـصاخ  مدرم  نامز و  يارب  ار  نآرق  دـنوادخ  : " دومرف نآرق  هرابرد  (ع ) قداص ماما  تسا . هدرکن  زجع 

ياهشـسرپ هب  مالـسا  نیناوق  ماکحا و  : " دـسیون یم  رازاوب " لـسرام  ( "6" .) دراد یگزات  تماـیق  زور  اـت  اـهناسنا  همه  يارب  اـهنامز و 
نامز ياهزاین  يوگخـساپ  رگید  نایدا  هک  تسا  نیمه  رگید  ناـیدا  هب  تبـسن  مالـسا  تازاـیتما  زا  یکی  ( 7 ... " .) تسا هداد  خساپ  رـصاعم 

یگژیو نیمه  رد  ار  مالسا  ّتیمتاخ  للع  زا  یکی  دشاب . یم  خیرات  لوط  رد  اهناسنا  ياهزاین  يوگخساپ  مالسا  هک  نآ  لاح  دندوب ، دوخ 
هکلب دبای ، رییغت  هتشگ و  قیبطت  ینامز  طیارـش  اب  مالـسا  نیناوق  هک  تسین  انعم  نادب  نامز  طیارـش  اب  مالـسا  ییوسمه  دومن . وجتـسج  دیاب 

: ترخآ ایند و  قیفلت  - 3 تسا . وگخساپ  دوش ، یم  هضرع  مالسا  هب  نامز  تایـضتقم  ثداوح و  تاجایتحا و  هاگره  هک  تسا  نیا  شیانعم 
هدرکن و هزرابم  نآ  بهاوم  ایند و  لصا  اب  مالـسا  دـنک . یم  روهظ  ترخآ  اـیند و  قیفلت  رد  مالـسا  نید  ندوب  لـماک  مهم  لـیالد  زا  یکی 
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زا قیقد  فیرعت  تسخن  ور  نیا  زا  تسا . هتـسناد  ترخآ  یطابترا  لپ  ار  ایند  نید  " مالـسإلا . یف  ۀـینابهر  ال  : " تسا هتفریذـپن  ار  تیناـبهر 
هب ار  مدرم  مالـسا  رگید  يوس  زا  تسا . هدناوخ  ارف  ایند  رد  تیلاعف  هب  ار  ناگمه  هداد و  وس  تمـس و  اهناسنا  یگدنز  هب  هداد و  هئارا  ایند 

، دـناهدرک حرطم  ار  يزیرگ  ایند  زین  نایدا  زا  یخرب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هتـشاد ، رذـح  رب  ییارگ  اـیند  زا  هدـناوخارف و  ییارگ  ترخآ 
یکی هشیمه  نهک  ياههعماج  رد  : " دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  يرهطم  دیهش  دناهدرک . حرطم  ار  يزیرگ  ترخآ  رگید  یخرب  هک  نانچ 

نتم رد  ار  ییارگ  ترخآ  مالـسا  يزیرگ . ترخآ  ییارگ و  یگدـنز  اـی  يزیرگ و  یگدـنز  ییارگ و  ترخآ  إـی ّّ؛ تـشاد : دوـجو  زیچ  ود 
: یلومش ناهج  - 4 ( 8" .) درذـگ یم  ایند  یگدـنز  ياهتیلوئـسم  یگدـنز و  نتم  زا  ترخآ  هار  مالـسا  رظن  زا  داد . رارق  ییارگ  یگدـنز 
مدرم و هب  صاصتخا  مالسا  هک  تسا  انعم  نادب  یلومش  ناهج  تسا . لومش  ناهج  نامز ، طیارـش  اب  ییوسمه  تّیعماج و  رب  هوالع  مالـسا 
رد ور  نیا  زا  دناهتشاد . صاصتخا  یموق  تما و  هب  مادک  ره  هک  رگید  نایدا  فالخ  رب  تسا . یناگمه  نید  هکلب  درادن ، یصاخ  نیمزرس 

هدافتسا رگید  تایاور  و  ( 10) تایآ یخرب  زا  ( 9" .) نیملاعلل ۀمحر  الإ  كانلـسرأ  ام  و  : " تسا هدمآ  (ص ) مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  نآرق 
ار تیمتاخ  تیمتاخ : - 5 دوش . یم  یناگمه  هتفرگ و  ارف  ار  ناهج  همه  مالـسا  نید  (ع ) نامز ماما  یناهج  تموکح  نامز  رد  هک  دوش  یم 

هراشا اهنادـب  هک  راد  ییاه  یگژیو  رد  هشیر  تیمتاخ  اریز  دومن ، ناـیب  مالـسا  نید  ندوب  لـماک  يارب  لقتـسم  لـیلد  ناونع  هب  ناوت  یمن 
تهج دـنوادخ  دـیاب  دوبن ، نید  نیرتلماک  رگا  اریز  تسا ، نید  نیرتلماک  مالـسا  نید  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  تیمتاـخ  یلو  دـش ،

هدش دای  ناربمایپ  متاخ  ناونع  هب  (ص ) مالسا ربمایپ  زا  نآرق  رد  دومن . یم  لاسرا  رگید  ناربمایپ  نایدا و  اهناسنا  تداعس  نیمأت  تیاده و 
رد " تسا . ناربمایپ  نیرخآ  متاخ  ادخ و  لوسر  دمحم  ( 11 (؛ نیّیبّنلا متاخ  هَّللا و  لوسر  نکل  : " تسا مالـسا  نید  ندوب  لماک  رگناشن  هک 

نید ( 12" .) هریغ ءیجی  هریغ و ال  نوکی  ۀمایقلا ال  موی  یلإ  ًادبأ  مارح  همارح  همایقلا و  موی  یلإ  لالح  دّمحم  لالح  : " تسا هدـمآ  یتیاور 
، دـنیزگرب مالــسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  ( 13 (؛ مالـسالا هَّللادنع  نیدـّلا  ّنا  : " تسا دـنوادخ  شریذـپ  دروم  هدوب و  نید  نیرتلماک  مالـسا 

يوس زا  هدش و  نایب  زین  یمالسا و ... نیناوق  ییارجا  تنامض  ترطف ، اب  ییوسمه  دننام  رگید  دراوم  ( 14" .) دوش یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره 
مارم همه  زا  تفاظنو  تشادهب  شناد و  ملع و  تفرشیپ و  یقرت و  اب  مالـسا  دشاب  مالـسا  زا  رت  یقرتم  هک  تفای  ناوت  یمن  ینید  چیه  رگید 

یملع و ياه  تفرـشیپ  زورما  يایند  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  رگا  درادن  ینوگرگد  رییغت و  هب  يزاین  تسا و  رت  هتفرـشیپ  اه  کلـسم  اه و 
داسف و زا  رپ  هعماج  نردم  هعماج  زا  دارم  رگا  هدرک و  یم  شرافـس  تفرـشیپ  شنادو و  ملع  هب  ادتبا  نامه  زا  مالـسا  هدمآ  دوجوب  یتعنص 

عوجر یناحبـس  هَّللا  تیآ  یمالـسا ، فراعم  تایهلا و  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  تسا  فلاخم  اهیتشز  داسف و  اب  مالـسا  دشاب  تارکنم  اشحف و 
نامز و شقن  تالاقم  هعومجم  . 3 ص 145 . ج 74 ، راونالاراحب ، ص 83 ؛ ج 5 ، یفاک ، . 2 هیآ 59 . ( 6  ) ماعنا . 1 اهتشون : یپ  دییامرف .

رابخا نویع  . 6 ص 241 . ج 2 ، راثآ ، هعومجم  ص 90 ؛ تّوبن ، یحو و  . 5 ص 286 . نامه ، . 4 ص 286 و 270 . ج 1 ، داهتجا ، رد  ناکم 
هیآ ( 21) ایبنا . 9 ص 242 . ج 2 ، راثآ ، هعومجم  ص 91 ؛ توبن ، یحو و  . 8 ص 259 . زورما ، ناهج  رد  مالسا  . 7 ص 130 . ج 2 ، اضّرلا ،

13 و 14. ح 19 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 12 هیآ 40 . ( 33  ) بازحا . 11 هیآ 33 . ( 9  ) هبوت . 10 هیآ 28 . ( 9  ) هبوت هیآ 158 ، ( 7  ) فارعا 107 ؛
هیآ 19 و 85. ( 3) نارمع لآ 

هب دنک  تدابع  ار  وا  سک  ره  هک  هدومرف  هدعو  مه  دنوادخ  دنتـسرپیم و  ار  وا  دنراد و  داقتعا  دـنوادخ  هب  هک  ناملـسم  ياهروشک  ناریا و  مدرم 
زا یلیلق  هدع  زج  هب  دنرادن  يداقتعا  دنوادخ  هب  هک  ناملآ و ... هیـسور و  اکیرمآ و  لثم  یجراخ  ياهروشک  رتشیب  هک  یتروص  رد  دوریم . تشهب 

آ اهنآ ،

شسرپ

تدابع ار  وا  سک  ره  هک  هدومرف  هدعو  مه  دنوادخ  دنتـسرپیم و  ار  وا  دنراد و  داقتعا  دـنوادخ  هب  هک  ناملـسم  ياهروشک  ناریا و  مدرم 
هب دنرادن  يداقتعا  دـنوادخ  هب  هک  ناملآ و ... هیـسور و  اکیرمآ و  لثم  یجراخ  ياهروشک  رتشیب  هک  یتروص  رد  دوریم . تشهب  هب  دـنک 
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. دیئامرف نایب  تایئزج  اب  هارمه  لماک  باوج  ًافطل  دنوریم ؟ منهج  هب  اهنآ  همه  ایآ  اهنآ ، زا  یلیلق  هدع  زج 

خساپ

هب دقتعم  ناملسم ، ریغ  ياهروشک  مدرم  هک  تسین  نینچ   - 1 منکیم : بلج  هتکن  ود  هب  ار  امش  هجوت  ناتلاؤس  هب  خساپ  رد  یمارگ : ردارب 
مدرم رتشیب  ایند ، ربتعم  زکارم  یمـسر  ياهرامآ  ساسا  رب  میربیم ، رـسب  نآ  رد  هک  يرـصع  صوصخب  اـهنامز  همه  رد  دنـشابن . دـنوادخ 
یعطق لوصا  زا  هک  یهلا « لدـع   « لـصا ساـسا  رب  تروص  نیا  رد  دـنراد . شیارگ  ینامـسآ  ناـیدا  هب  هدوـب و  دـنوادخ  هب  دـقتعم  ناـهج 

هدرب راک  هب  مالسا -  یقیقح -  نید  تخانش  رد  ار  شیوخ  شالت  مالسا ، زا  ریغ  یبهاذم  هب  نیدقتعم  رگا  میئوگیم : تسا  مالسا  تعیرش 
نوصم یهلا  بادـع  زا  دـننک  لمع  شیوخ  بهذـم  ماکحا  تاروتـسد و  ساسا  رب  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، هدربن  یپ  نآ  ّتیناـقح  هب  یلو 

رد يّدـج  شالت  مغر  هب  یـصخش  نینچ  نوچ  تسا و  یهلا  ماکحا  اب  هناـهاگآ  يدـمع و  تفلاـخم  رب  عرفتم  باذـع ، نوچ  دوب  دـنهاوخ 
نید شدوخ  نید  زا  ریغ  هک  دیسریمن  شنهذ  هب  ًالـصا  ای  دوب . دهاوخن  باذع  قحتـسم  ورنیا  زا  تسا  مزال  یهاگآ  دقاف  تقیقح  كرد 

مالسا هب  نادقتعم  زا  مالسا ، یعطق  لوصا  ساسا  رب   - 2 دشابیم . رصاق  لهاج  دارفا  زا  مه  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تسا  قح  هک  يرگید 
لوصا رد  هناروکروک  دیلقت  طلغ و  تابّـصعت  زا  هداد و  رارق  لالدتـسا  قیقحت و  هیاپ  رب  ار  ناشبهذم  يانبریز  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  زین 

ناشهدیقع هک  نآ  رگم  تشاد  دهاوخن  ار  یهلا  تشهب  قاقحتسا  مالسا  هب  داقتعا  فرـص  هب  زین  یمالـسا  ياهتلم  نیاربانب  دنزیهرپب . نید 
هتـسد ود  مالـسا  تیناقح  هب  تبـسن  ناهاگآان  هک  نآ  هجیتن  دـشاب . یهلا  تاروتـسد  زا  تیعبت  زین  یهاگآ و  قیقحت و  ساـسا  رب  مالـسا  هب 
یناسک  - 2 تشاد . دنهاوخ  ار  یهلا  باذع  قاقحتـسا  ًالقع  یناسک  نینچ  دناهدرک . یهاتوک  مالـسا  تخانـش  رد  هک  یناسک   - 1 دنتسه :
يرگید نید  ناشدوخ  نید  زا  ریغ  هک  دناهدوب  یطیحم  رد  ای  دناهدشن  قفوم  اما  هدرب  راک  هب  مالـسا  تخانـش  رب  ینبم  ار  شیوخ  شالت  هک 
رـصقم لهاج  هن  دنریگ  رارق  رـصاق  لهاج  ءزج  هک  يروط  هب  تسا  هدش  اهنآ  مهف  عنام  يرابکتـسا  طیحم  ای  دسرن  ناشنهذب  دشاب  قح  هک 

هدرک لمع  شیوخ  تعیرش  تاروتسد  ساسا  رب  رگا  تروص  نیا  رد  تسا . هدرک  یهاتوک  یلو  دسرب  قح  هب  هتسناوتیم  هک  یـسک  ینعی 
. دنام دنهاوخ  نوصم  یهلا  باذع  زا  دنشاب 

؟ دراد دوجو  دنوادخ  هب  لوصو  يارب  يرگید  هار  يولع  عیشت  زجب  مینک  طابنتسا  میناوتیم  ایآ  سفنالا . ددعب  هللا  یلا  لوصولا  قیرطلا  دنیوگیم 

هراشا

دـناهدرک و تدوم  یتسود و  تدارا و  راهظا  یلع (  هب  عیـشت  زا  ریغ  ینید  نتـشاد  نیع  رد  اهتیـصخش  زا  يرایـسب  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
سا نینچمه 

شسرپ

دوجو دنوادخ  هب  لوصو  يارب  يرگید  هار  يولع  عیشت  زجب  مینک  طابنتسا  میناوتیم  ایآ  سفنالا . ددعب  هللا  یلا  لوصولا  قیرطلا  دنیوگیم 
تدوـم یتـسود و  تدارا و  راـهظا  یلع (  هب  عیـشت  زا  ریغ  ینید  نتـشاد  نیع  رد  اهتیـصخش  زا  يرایـسب  هک  هتکن  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  دراد ؟

؟ دیهد حیضوت  هطبار  نیا  رد  دناهدیسر  ادخ  هب  دوشیم  طابنتسا  هک  ناشیا  تانایب  زا  طابنتسا  نینچمه  دناهدرک و 

خساپ
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یهلا ءایلوا  ناربمایپ و  ینورد و  ياهتبحم  هدارا ، ترطف ، درک . قلخ  ار  یتادیهمت  بولطم  لامک  وا  هب  لین  يارب  دیرفآ و  ار  ناسنا  دنوادخ 
درب هرهب  تادیهمت  نیا  زا  دـهاوخب  هک  هنوگ  ره  ات  داد  رارق  ریخم  ار  ناسنا  دورن . ههاریب  هب  حالف  يوسب  تکرح  رد  ناسنا  ات  تخیگنارب  ار 

ناـسنا همانـسانش  رد  هک  تسین  نیا  هب  برق  ماـقم  بسک  ییاـهن و  لاـمک  هب  لوـصو  نیارباـنب  دباتـشب . شیوـخ  بوـلطم  لاـمک  يوـسب  و 
تادیهمت و زا  لماک  حیحص و  يروهرهب  ینورب و  ینورد و  ياهتجح  هب  هعجارم  رد  یفاک  مزال و  طرش  ای ،... هعیـش  ای  ناملـسم  دنـسیونب ،

تایلجت دـنوادخ و  تیالو  هب  قشع  لوصو و  هب  لیم  تروص  نیا  رد  تسا . هدروآ  مهارف  اهناسنا  لامک  يارب  لاعتم  قح  هک  تسا  یمزاول 
لزنم يوس  هب  نآ  راسهیاس  رد  ناسنا  هک  دوشیم  ناسنا  دوجو  هبیط  هرجـش  دـنکیم و  دـشر  دـنزیم ، هناوج  ناسنا  ناور  ریمـض و  رد  نآ 

ياهـسفن ددع  هب  هن ، هک  یناسنا  ياهـسفن  ددع  هب  هک  تسا  نیا  قیالخلا " سافنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا   " يانعم سپ  دـیامیپیم . هر  تسود 
دوجو كولـس  ریـس و  بوبحم ، يداو  يوسب  اهـسفن  نآ  شـشوک  تکرح و  دـهج و  همه ، همه و  توکلم  شرع و  ات  تادامج  زا  قیالخ 
منکن یمارگ  رای  مدق  راثن  رگ  دـشابیم . قح  هب  لوصو  يارب  قیرط  نیرتهداس  نیرتنما و  نیرتهاتوک ، یهلا  نافراع  ءایلوا و  قیرط  دراد و 

تعیرـش و نایم  یتوافت  هک  میریگب  هجیتن  نینچ  میناوتیم  لاؤس  خساپ  رد  هدـش  هتفگ  تامدـقم  اب  دـیآ  زاب  مرگد  راک  هچ  هب  ناج  رهوگ 
كولـس هب  رظان  زین  هراـشا  دروم  ثیدـح  كولـس و  بتارم  ینعی  دوب  تقیرط  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  نونک  اـت  هچنآ  درادـن . دوجو  تقیرط 
تیادـه يارب  هک  ینایدا  ینعی  تعیرـش  دـنکیم . نایب  ار  دوجوم  ره  صوصخم  ریـس  یگنوگچ  ارنآ و  لزانم  یحور و  تالوحت  هک  تسا 

هکنآ زا  سپ  میرک  نآرق  نخـس  هب  هدوب و  نیعم  دوشیم  بوسحم  یحور  كولـس  لباقم  رد  مسج  ای  رهاظ  بلاـق و  ۀـلزنم  هب  هدـمآ  رـشب 
زین قرف  ریاس  هب  تبـسن  هعیـش  تیاکح  هدوبن ، شریذپ  دروم  يرگید  نید  هنم ) لَبُقی  نلف  ًانید  مالـسالا  ریغ  ِعبّتَی  نم  و   ) دـش هدروآ  مالـسا 
ادج يرگید  اب  ار  کی  ره  نید  تسناد و  قیالخ  سافنا  ددـع  هب  دوشیم  یهلا  نایدا  رب  قالطا  هک  ار  تعیرـش  مکح  دـیابن  تسا و  نیمه 

. درک روصت 

؟ دنوش تشهب  دراو  دنناوت  یم  اه  ینس  هلمج  زا  مدرم  رگید  ای  تسا  یماما  نایعیش 12  يارب  طقف  تشهب  ایآ 

شسرپ

؟ دنوش تشهب  دراو  دنناوت  یم  اه  ینس  هلمج  زا  مدرم  رگید  ای  تسا  یماما  نایعیش 12  يارب  طقف  تشهب  ایآ 

خساپ

هب دراد و  دوجو  یتافارحنا  رگید  نایدا  یمالسا و  قرف  هیقب  رد  درک و  وجوتسج  عیشت  رد  دیاب  طقف  ار  یقیقح  مالسا  نایعیـش ، ام  رظن  هب 
هعیـش سک  ره  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  اما  دـننک . يوریپ  نآ  زا  دـنفظوم  همه  دراد و  دوجو  قح  نید  کـی  طـقف  یناـمز  ره  رد  اـم  رظن 
رگید لـماوع  یـضعب  اـی  یطیحم  لـماوع  اـی  يرکف  فعـض  رطاـخ  هب  هک  دنـشاب  یناـسک  تـسا  نـکمم  تـسا ، خزود  رد  شیاـج  دـشابن 

دنهاوخب هک  نیا  هن  دناهدوب  ناوتان  تقیقح  نیا  هب  ندیـسر  رد  رگید  ترابع  هب  دننک . ادیپ  یـسرتسد  اهبنارگ  تقیقح  نیا  هب  دناهتـسناوتن 
ار یـسک  میکح  میرک و  يادخ  هک  تسا  لاحم  تفر . دنهاوخن  خزود  هک  يدارفا  نینچ  هک  دـننک  راکنا  ار  نآ  دـنهاوخب  ای  دـنزروب  دانع 
( هدشن مامت  تجح   ) هداتـسرفن لوسر  هک  میتسین  نینچ  ام  ًالوُسَر و  َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  دنک . باذـع  هدـشن  مامت  وا  رب  تجح  هک 

هار رد  اما  دنـسرب  تقیقح  هب  دنناوتب  ای  دننک  راکنا  ار  نآ  مه  زاب  یلو  تسا  قح  ینید  دننادب  یناسک  رگا  يرآ  - 1" مینک . بذعم  ار  رشب 
برقت هزیگنا  اب  ار  یلامعا  رگا  لوا ، هتسد  دارفا  هک  نیا  رگید  هتکن  دنشابیم . باذع  قحتسم  يدارفا  نینچ  دنیامن  یهاتوک  نآ  هب  ندیسر 

دنباییم تشهب  شاداپ و  قاقحتـسا  تسا و  یهلا  هاگرد  لوبقم  اهنآ  لمع  دنـشاب  هتـشاد  تین  صولخ  دوخ  راک  رد  دنهد و  ماجنا  ادخ  هب 
. ّتیمک هن  تسا  تیفیک  تسا  لامعا  شزرا  هیام  ادخ  باسح  رد  هچنآ  هک  نیا  رخآ  هتکن  ناملـسم . ریغ  ای  دنـشاب  ناملـسم  هک  نآ  زا  معا 
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. درادن ياهدیاف  دشاب  دایز  هک  مه  ردق  ره  دشابن  ادـخ  ياضر  يارب  يراک  رگا  دراد . نآ  لعاف  هک  تسا  ياهزیگنا  تین و  هب  لامعا  شزرا 
 ) تیب لـها  تیـالو  هب  یفاو  ریغ  و  تیب (  لـها  نانمـشد  هک  دراد  نآ  رب  هیکت  رتـشیب  دراد  دوجو  دراوم  نیا  رد  ییاور  نوـتم  رد  هچنآ  - 2

نانآ تبحم  دننادیم و  مارح  ار  نانآ  اب  ینمشد  زین  ننست  لها  بلاغ  درادن و  هعیـش  رکفت  هب  صاصتخا  هلاسم  نیا  دنوشیمن  تشهب  دراو 
تیالو لماش  هک  تسا  لماک  عماج و  تیالو  دراد  یپ  رد  زین  ار  نیرب  تداعـس  هک  نآ  ییاـهن  هبترم  دراد و  یبتارم  تیـالو  هتبلا  بجاو  ار 

هب یگتسب  تمایق  رد  ناگدنب  اب  دنوادخ  دروخرب  تیفیک  مییامن  هفاضا  دیاب  لوا  دروم  لیمکت  رد  زاب  و  - 3 دوشیم . زین  يربهر  تماعز و 
ار قـح  هار  یـسک  رگا  نیارباـنب  تسا . هداد  رارق  ناگدـنب  يارب  اـیند  رد  هک  دراد  ترطف ) لـقع و   ) ینطاـب و  اـیبنا )  ) يرهاـظ ياـه  تـهج 

نتخانشن رد  رگا  دناهتخانـشن  امامت  ار  قح  هک  یناسک  اما  تسا . یمنهج  تساخرب  زیتس  هب  نآ  اب  رگا  یلو  تسا . یتشهب  دومیپ  تخانش و 
تشهب دراو  رگا  هورگ  نیا  دوب . دنهاوخ  روذعم  دنشاب  هتشادن  هطبار  نآ  رد  يریـصقت  رگا  یلو  دنرود  یهلا  تمحر  زا  دنـشاب  رـصقم  نآ 

هن منهج . هب  ینـس  ره  هن  دوریم و  تشهب  هب  ياهعیـش  ره  هن  تسیز . دنهاوخ  یبسانم  اتبـسن  طیارـش  رد  دوب و  دنهاوخن  بذعم  دـنوشن  مه 
هتبلا تسا  ادخ  تسد  هب  خزود ، ای  تشهب و  هب  دورو  ددرگیم . ینس  ینس ، مسا  اب  سک  چیه  هن  دوشیم و  هعیـش  هعیـش  مسا  اب  سک  چیه 

هانگ دهد ، رارق  راکنا  دروم  ار  قح  ًادماع  هتـسناد و  سک  ره  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا . هدش  نایب  ام  يارب  نآ  ياهرایعم  زا  یـشخب 
لها زا  يرایـسب  هتبلا  دـشابیم . تیب (  لـها  تیـالو  عوضوم  قیاـقح  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدـش  بکترم  ار  یگرزب  رایـسب 
ییاج هب  هار  هعیش  مان  اب  ًافرص  یسک  نینچمه  . دنشابیم جراخ  دارفا  عون  نیا  هرمز  زا  اذل  دنتسه  صیخشت  تردق  دقاف  هنیمز  نیا  رد  تنس 

يرکف رظن  زا  ًاتقیقح  هک  دمانب  هعیش  ار  دوخ  دناوتیم  سک  نآ  تسا و  تیبلها (  و  ربمایپ (  هریس  نیتسار و  مالسا  هب  دهعت  عیشت  دربیمن .
رگا ینعی ، دـناتروص  نیمه  هب  زین  نایدا  رگید  ناوریپ  هکلب  درادـن  تنـس  لـها  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  دـشاب  دـهعتم  نآ  هب  یلمع  و 

.300 ص 269 - ج 1 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  تسا . هتفریذپ  نانآ  رذع  دنشاب ، رصاق  لهاج 

هدوب هچ  ترضح  دوصقم  منادب  متساوخیم  دراد ". دوجو  تقیقح  هب  ندیسر  هار  اهناسنا ، سوفن  دادعت  هب  : " دومرف هک  تسا  هدش  تیاور   6 ربمایپ زا 
؟ دنتسه دقتعم  ییارگرثکت  مسیلارولپ و  هب  هک  دریگ  رارق  یناسک  ةدافتساءوس  دروم  دناوتیمن  ثیدح  نیا  ایآ  و 

شسرپ

دوصقم منادـب  متـساوخیم  دراد ". دوجو  تقیقح  هب  ندیـسر  هار  اـهناسنا ، سوـفن  دادـعت  هب  : " دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور   6 ربمایپ زا 
؟ دنتسه دقتعم  ییارگرثکت  مسیلارولپ و  هب  هک  دریگ  رارق  یناسک  ةدافتساءوس  دروم  دناوتیمن  ثیدح  نیا  ایآ  هدوب و  هچ  ترضح 

( لوا تمسق  ) خساپ

نافوسلیف نافراع و  زا  ینخـس  هکلب  تسین  ثیدـح  هک  نآ  تسخن  هدـش  هداد  تبـسن   6 ربمایپ هب  ثیدـح  ناونع  هب  شـسرپ  نتم  رد  هچنآ 
یلا قیرطلا  أفرعلا  أمکحلا و  لاق  دق  و  : " اهناسنا سافنا  ددـع  هب  هن  تسا  قیالخ  سافنا  ددـع  هب  دـناهتفگ ، اهنآ  هچنآ  هک  نآ  مود  تسا 

يداه الم  جاح  ینسحلا  أمسالا  حرـش   ") تسا تاقولخم  دادعت  هب  ادخ  ياههار  هک  دناهتفگ  افرع  امکح و  ینعی  قیالخلا  سافنا  ددعب  هّللا 
ناماما ای  و  (ص ) ربمایپ زا  تسین و  ثیدح  هدش  هتفگ  بلطم  دش  مولعم  هک  نآ  زا  سپ  یتریـصب )  ۀـبتکم  رـشن  ص 245 ، يراوزبس ج 1 ،

نانآ دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  ریـسفت  هک  تسا  هتـسیاش  دـشابیم ، افرع  املع و  زا  ياهفیاط  زا  يرـشب و  یمالک  هکلب  تسا  هدـشن  لقن  موصعم 
ۀیآ ریسفت  تبسانم  هب  دوخ ، نآرقلا  ریسفت   " فیرش باتک  رد  ینیمخ  یفطصم  دیس  موحرم  تسیچ  نانآ  دوصقم  هک  مینیبب  میوش و  ایوج 

شرهاظ ینطاب  دراد و  يرهاـظ  دـشاب ، هک  یناـمز  ره  اـجک و  ره  رد  يدوجوم  ره  : " دـسیونیم نینچ  میقتـسملا  طارـصلا  اندـها   " فیرش
سپ تسا ـ  یهلا  أمسا  یضتقم  هک  روط  نآ  لاعتم ـ  دنوادخ  يوس  هب  تسا  رهاظ  نآ  زا  تکرح  شنطاب  تسا و  یهلا  أمسا  زا  یهلا  رهظم 
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هب هجوت  اب  هدـش  رّدـقم  وا  يارب  هچنآ  يوس  هب  ار  وا  هک  دراد  یـصوصخم  هار  تسا و  یهلا  أمـسا  زا  یمـسا  دراد ـ  دوجو  هک  يزیچ ـ  ره 
طارص ياراد  یئیش  ره  هکلب  تسین  یکی  طارـص ، سپ  دناسریم ، هدش ـ  ردقم  شیارب  هک  یهلا  صوصخم  تاضویف  یتاذ و  تادادعتـسا 
نطاب هب  اـهنآ ، صوصخم  مسا  رهاـظ  زا  ناشرفـس  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنراد ; فـالتخا  مه  اـب  أیـشا  هک  قرف  نیا  اـب  تسا  هار  ياراد  و 
یخرب نینچ  مه  دنـسریمن ، دوـخ  فدـه  دوـصقم و  هب  رگید  یـضعب  یلو  دـنوشیم ، لـئان  دوـخ  مسا  نطاـب  هـب  هدـش و  قـفوم  ناـشمسا 
طارـص يدوـجوم  ره  يارب  هـک  نآ  هصـالخ  دنتـسه ; هـسیئر  ریغ  یّلک و  ریغ  أمـسا  رهظم  یخرب  دنتــسه و  یّلک  أمــسا  رهظم  تادوـجوم 

رشن ص 126ـ127 ، ینیمخ ج 2 ، یفطصم  دیس  میرکلا  نآرقلا  ریسفت   ") تسا هدش  رّرقم  شیارب  رابجا  هب  ای  رایتخا  هب  هک  تسا  یمیقتـسم 
نیا رد  هک  طارـص "  " زا اـفرع  اـمکح و  دوصقم  دـیآیم ، رب  تاحیـضوت  نیا  زا  هک  ناـنچ  مه  ینیمخ )  ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  ۀسـسؤم 

ره ناکما  ملاع  تاقولخم  همه  زا  هکلب  تسین  ناـسنا  زا  نخـس  لـصا  رد  اریز  دـشابیم ، تعیرـش  بهذـم و  نید و  دـناهدناجنگ ، تراـبع 
هک تسا  حرطم  نج  ناسنا و  دروم  رد  اـهنت  تعیرـش  بهذـم و  نید و  اریز  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  هدیـشوپ  دوجو  ساـبل  هک  يزیچ 

ار یـصخشم  نید  کی  اهنآ  ۀـمه  زا  نامز  ره  رد  هداتـسرف  اهنآ  ناحتما  تهج  ار ـ  نید  ینعی  ار ـ  نآ  دـنوادخ  دنتـسه و  راـیتخا  ياراد 
نَمَو  ";  " تسا مالسا  ادخ  دزن  رد  نید  نارمعلآ 19 )  ) َـم َلْس  ??? ْالا ِهَّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  : " دنادیم ناطیش  هار  ار ، نآ  ریغ  تسا و  هتساوخ 

دهاوخن هتفریذـپ  وا  زا  دـنک ، باـختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالـسا  زج  سک  ره  و  نارمعلآ 85 )  ) ْهنِم َلَبُْقی  نَلَف  اًـنیِد  ِم  َـ َلْـس  ??? ْـالا َْریَغ  ِغَْتبَی 
ناـسنا هب  اـهنت  دـسریم و  تیاـهن  هب  دـنکیم و  ریـس  دوـخ  يدوـجو  يارجم  رد  يدوـجوم  ره  هـک  تـسا  یهار  زا  ریغ  هار  نـیا  دـش ".و 
ۀلئـسم اـب  رتشیب  ندـش  انـشآ  يارب  نوـنکا  دـشابیم . ناـیّنج  تیاـهن  رد  اـهناسنا و  صوـصخم  ناـیدا  هک  یلاـح  رد  درادـن ، صاـصتخا 

هک تسا  نید  ۀفـسلف   " ثحابم زا  نایدا  رّثکت  ای  مزیلارولپ  تسا  يروآدای  هب  مزال  زیچ  ره  زا  شیپ  دینک : هجوت  ریز  بلاطم  هب  مسیلارولپ  "

نایدا یمامت  تیناقح  نتفریذپ  نآ  ردابتم  عیاش و  يانعم  تئارق و  دناهدرک . حرطم  ار  نآ  برغ  نارکفتم  يدج  تروص  هب  رـضاح  نرق  رد 
مزیلارولپ حالطـصا  اب  هن  هتبلا  هتـشذگ ـ  ۀهد  دنچ  هب  ًادودح  ناریا  رد  ثحب  نیا  ۀنیـشیپ  تسا  میقتـسم  ياهطارـص  دّدعت  نآ  ۀمزال  تسا و 

ود هب  ناوتیم  هک  تسا  هتـشاد  ینافلاخم  نارادـفرط و  دوخ  يارب  زین  رـصع  نآ  رد  هلوقم  نیا  ددرگیم . رب  نایدا ـ  دّدـعت   " ناونع هب  هکلب 
رد ماگ  ود  ره  هک  درک  هراشا  يرهطم  دیهش  و  هعیش ص 8 و 9 ). روهظ  یئابطابط  همالع  ییابطابط  همالع  ینعی  رـصاعم  رکفتم  فوسلیف و 
رد ار  نآ  نایعدم  راب  نیا  تسا و  هدش  نشور  ثحب  نیا  لعشم  هرابود  ریخا  ياهلاس  رد  دنتخادرپ . مزیلارولپ  لاطبا  هب  دنداهن و  هصرع  نیا 
اب لماک  ییانـشآ  هک  ددرگ  ینابطاخم  یمگ  رد  رـس  بجوم  اـسب  هچ  هک  دـندرک  حرطم  مدرم  مومع  يارب  یفلتخم  ياـهنوبیرت  عماـجم و 

رصع ناوج  ۀقبط  يارب  ًاصوصخ  یبهذم  ینید و  رظن  زا  ام  رصع   " يرهطم دیهش  رکفتم  ریبعت  هب  دنرادن ;و  مالسا  مزیلارولپ و  ۀیرظن  ینابم 
ثحب کی  ۀئارا  ترورـض  ور  نیا  زا  اردص ). رـشن  ص 37 ، يرهطم ج 1 ، یـضترم  راثآ ، هعومجم   ") تسا نارحب  یلدود و  بارطـضا و 
يادتبا رد  نید  ترورض  1 ـ دوشیم . ساسحا  شیپ  زا  شیب  ناوج  لسن  يارب  طیرفت  طارفا و  يزروضرغ و  هنوگره  زا  رود  هب  فاـفش و 

دیاب نآ  رـصتخم  خـساپ  رد  هن  ای  تسا  دـنمزاین  ناربماـیپ  تثعب  نید و  دوجو  هب  ناـسنا  هک  ددرگ  حـیقنت  هتکن  نیا  دـیاب  ناـیدا  رثکت  ِثحب 
رّسیم وا  ۀتفهن  ياهدادعتسا  ندش  هتفکـش  اب  نآ  نیمأت  تسا و  یتخبـشوخ  تاجن و  لحاس  هب  ندیـسر  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  هک  تفگ 

ایآ نآ  رب  هوالع  هن  ای  دراد ، ار  دوخ  ۀتفهن  ياهدادعتـسا  تخانـش  ناوت  دوخ  ناسنا  ایآ  هک  دـیآیم  دوجو  هب  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دوشیم .
یفوسلیف و چیه  رضاح  رـصع  ات  هن  ای  دنک ، عضو  عامتجا  دوخ و  تداعـس  نیمأت  روظنم  هب  یعامتجا  يدرف  یـساسا  نیناوق  دناوتیم  ناسنا 

ناسنا تالوهجم  رب  دزاتیم ، شیپ  هب  هفسلف  ملع و  ۀلفاق  هک  زور  ره  تسا و  هدشن  وا  يرطف  ياهزاین  ناسنا و  تخانـش  یعدم  يدنمـشناد 
فطل تمکح و  ور ، نیا  زا  هتخانشان .  تسا  يدوجوم  ناسنا   " هک تسا  هدش  هتفگ  ناسنا  فیرعت  رد  اذل  دوشیم ;و  نوزفا  هنیمز  نیا  رد 

دیهش ر.ك  رتشیب ، حیضوت  يارب  .) ددرگ ناسنا  يداه  ناربمایپ  نداتسرف  اب  دراذگن و  امنهریب  هر  نیا  رد  ار  ناسنا  هک  دنکیم  اضتقا  یهلا 
ص ناکم ج 1 ، نامز و  تایـضتقم  مالـسا و  زین : مهن /  طمن  تاراشا  ياهـسرد   ) ص 77 ج 7 ، اردـص ، تاراشتنا  راثآ ، هعومجم  يرهطم 

نید باختنا  ۀـصرع  رد  مدـق  یتقو  ناسنا  اـیبنا ، تثعب  نید و  باـختنا  ترورـض  ساـسحا  زا  دـعب  راـگزاسان  ناـیدا  اـب  ههجاوم  2 ـ .( 364
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بذـج دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  زا  يریثـک  مادـک  ره  هک  دوشیم  يرثـکتم  بتاـکم  ناـیدا و  دوجو  هجوـتم  نیزاـغآ  هاـگن  رد  دراذـگیم ،
ینامـسآ  " هب هک  ینایدا  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  میوشیم  دوجوم  ناـیدا  ناـیم  نیداـینب  ضراـعت  هجوتم  نیزاـغآ  هاـگن  نیمه  رد  دـندرک .

یتسرپهناگود حرط  اب  تشترز  نییآ  دندقتعم . هلا   " ددعت كرـش و  هب  یعون  هب  کی  ره  تیحیـسم  تیدوهی و  نید  درک . هراشا  دـنفورعم ،
دوهی موق  هب  باطخ  تسا و  ضحم  دیحوت  يدانم  مالسا  رگید  يوس  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  دولآكرـش  نایدا  دادع  رد  نمیرها  نادزی و  )

?‹? ا" ْیَـش ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهَّللا  آلِإ  َدـُبْعَن  ـآلَأ  ْمُکَْنَیبَو  اَـنَْنَیب  ِءآَوَس  ٍۀَِـملَک  ََیلِإ  ْاَْولاَـعَت  ِب  َـ َتِْکلا َلـْهَأ  ََّـ " َی تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  حیـسم  و 
میهدـب صیخـشت  ار  رگید  ناـیدا  تیعـضو  میناوتیم  یتـحار  هب  دوجوم  ینامـسآ  ناـیدا  ناـکرا  رد  تاـصقانت  دوجو  زا  نارمعلآ 64 .) )

رکنم دنتـسه و  تعیبط  أروام  ملاع  یـسدق و  رما  دوجو  هب  لیاق  طقف  ای  دنتـسه و  یـسدق  رما  دوجو  رکنم  یلک  هب  ای  هک  ینایدا  بتاـکم و 
نیا فلتخم  نایدا  اب  ههجاوم  دروخرب و  رد  نید  دـنچ  ای  نید  کی  3 ـ  ودنه . نییآ  اهتـسینومک و  بتکم  لثم  دناتوبن ; دنوادخ و  دوجو 

قح و نید  هکنیا  ای  دـنقح ؟ رب  ضقانتم  ًاضعب  فلتخم و  ناـیدا  نیا  ۀـمه  یتسار  هب  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  يرکفتم  ره  نهذ  يارب  لاؤس 
نکمم ایآ  ینامسآ  نایدا  تدحو  هب  لقع  مکح  دناهدش . رود  یهلا  ۀتـساوخ  تقیقح و  زا  نایدا  هیقب  تسین و  شیب  یکی  میقتـسم  طارص 

زا تسا  ترابع  هک  نید  ترورـض  تمکح  رد  لمأت  اب  دتـسرفب ؟ رـشب  يارب  تیهاـم  ثیح  زا  فلتخم  ناـیدا  هاوخریخ  دـنوادخ  هک  تسا 
لکـشم نادـنچ  روکذـم  لاؤس  خـساپ  دـسریم  رظن  هب  نایدا  ةدنتـسرف  ندوب  یکی  رگید  يوس  زا  ناسنا و  تباـث  يرطف و  ياـهزاین  دوجو 

شیاهدادعتـسا ندـناسر  تیلعف  هب  ناسنا و  يرطف  ياهزاین  ندروآرب  اـب  هک  تسا  هاوخریخ  میکح و  دـنوادخ  نید  ةدنتـسرف  اریز  دـشابن ;
ریـسفت اریز  تسین  ریذـپهیجوت  دـنفلتخم ، تیهام  ثیح  زا  رگیدـکی  اب  هک  ینایدا  نداتـسرف  تروص  نیا  رد  دـنکیم . نیمأت  ار  وا  تداعس 
تیاده تهج  رد  مزال  ییاناوت  اوتحم و  دقاف  نیشیپ  نایدا  ُّبل  تیهام و  هللاابذایعلا  هک  تسا  هّجوم  یتروص  رد  نییآ  همانرب و  کی  يوهام 

ضرف دریذـپیمن . ار  نآ  درخ  تسا و  راگزاسان  یفـسلف  یلقع و  نیهارب  اب  ضرف  نیا  دـشاب . هداتـسرف  صقان  نید  دـنوادخ  دـشاب ; ناسنا 
نیا ۀمزال  دنزیم ، زابرس  ناگهتفایهر  باکر  رد  نتفرگ  رارق  زا  یناسفن  ياوه  رطاخ  هب  هک  دشاب  ناسنا  دوخ  يوس  زا  ناصقن  هکنیا  رگید 

طیارـش رییغت  هب  دنتـسم  نایدا  يوهام  رییغت  هکنیا  موس  ضرف  تسا  رتشیب  تحیـصن  ییامنهار و  دیکأت و  هکلب  نید  يوهام  رییغت  هن  ضرف 
یهلا نایدا  رهوگ  هک  تفگ  دیاب  دراد ـ  ینارادـفرط  هزورما  هک  لامتحا ـ  نیا  خـساپ  رد  دـشاب . يرـشب  دـیدج  ياهزاین  یناکم و  ینامز و 

زا هک  تسا  هتـساوخ  ناسنا  زا  نید  ًالثم  تسوا  تباـث  يرطف و  ياـهزاین  ناـسنا و  تداعـس  هب  رظاـن  هک  تسا  يداـینب  یفراـعم  رب  لمتـشم 
یناسنا حور  یلاعت  يارب  یهلا  نایدا  دنـشاب . دنبیاپ  تلادع  یتسود  عون  لثم  تباث  یقالخا  لوصا  هب  دننک و  تعاطا  شناربمایپ  دـنوادخ و 

ترطف و هنوگدنچ  رـشب  رگم  . " دنکیمن رییغت  نامز  تشذگ  اب  هجو  چیه  هب  زین  لوصا  فراعم و  نیا  دـناهدش و  لزان  تلادـع  يرارقرب  و 
دیشروخ  " ۀلاقم یبیغ  ياهدادما  ر.ك  رتشیب ، حیـضوت  يارب  ص 160 /  ج 3 ، راثآ ، هعومجم  .") دشاب هتـشاد  دـناوتیم  تعیبط  تشرس و 

ار اـهنآ  لـیمکت  اـی  عورف  ماـکحا و  یخرب  رییغت  ناـسنا  تباـث  ریغ  دـیدج و  ياـهزاین  ناـمز و  رییغت  یلب  " دـنکیمن ). بورغ  زگره  نید 
اب أیبنا  تامیلعت  فالتخا  توافت و  : " دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  نید  هن  تسا  تعیرـش  لماکت  رییغت و  نآ  ۀمزال  یلو  دبلطیم 

نوناق کی  زا  اهنآ  ۀـمه  دوشیم و  هتـشاذگ  أرجا  دروم  هب  رابدـنچ  ره  روشک  کی  رد  هک  تسا  ییاههمانرب  فـالتخا  عاونا  زا  رگیدـکی 
ص ج 3 ، راثآ ، هعومجم  .") دندرکیم توعد  فده  کی  يوس  هب  هارهاش و  کی  هب  ار  مدرم  ناربمایپ   [ نانآ ۀمه  دریگیم . ماهلا  یـساسا 

.( 158

( مود تمسق  ) خساپ

ناربمایپ نید  دمانیم ; مالـسا   " ار  9 دّمحم ترـضح  نید  اهنت  هن  دـنوادخ  هک  میباییم  رد  میرک  نآرق  هب  عوجر  اـب  نید  تدـحو  نآرق و 
اِیناَرْصَن َالَو  ایِدوُهَی  ُمیِه   َ َْربِإ َناَک  اَم  : " درمشیم مالسا  ارمیهاربا  ترضح  نییآ  ياهیآ  رد  ًالثم  دنکیم ، فیصوت  مان  نیمه  هب  زین  ار  نیشیپ 

رگید ياههار  زا  تسا  میقتسم  طارص  اهنت  هک  مالـسا  هب  هراشا  اب  مالـساربمایپ  رگید ، ۀیآ  رد  و  نارمعلآ 67 ) "  ) اًِملْسُّم اًفِینَح  َناَک  نِک  َـ َلَو
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هک هتکن  نیا  رکذت  اب  دیهش  داتسا  ماعنا 153 ) "  ) ِِهلِیبَس نَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  ْاوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاَف  اًمیِقَتْسُم  یِط   َ َرِـص اَذ  َـ َّنَأَو َه : " دنکیم عنم 
ادخ نید  نآرق  رظن  زا  : " دنکیم ریرقت  نینچ  ار  نآرق  عضوم  دوریم ، راکب  ددعتم  عمج و  تروص  هب  مدرم  ناخروم و  حالطـصا  رد  نید 

توـعد بتکم  کـی  هب  تعیرـش  بحاـص  ریغ  ناربماـیپ  تعیرـش و  بحاـص  ناربماـیپ  زا  معا  ناربماـیپ  ۀـمه  تسا  یکی  متاـخ  اـت  مدآ  زا 
ِْمقَأَف  " ۀـیآ رگید ، ياج  رد  داتـسا  ص 181 ). ناـمه ج 2 ،  ") تسا هدوب  یکی  دوشیم ، هدـیمان  نید  هک  أـیبنا  بتکم  لوـصا  دـناهدرکیم .
نید لماکت  ص 160 ). نامه ج 3 ، .) درامشیم نید  تدحو  لیلد  ار  مور 30 ) "  ) اَْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو 

يدادعت تعیرش  تسا و"  يرـشب  يرطف  ياهزاین  قباطم  تباث  يداقتعا  لوصا  نید   " هک دش  نشور  هتـشذگ  بلاطم  زا  عیارـش  فالتخا  و 
نید تیهام  نخس  رگید  هب  تسا  رییغت  لباق  رشب  ياهزاین  لوحت  ترورض و  بسح  رب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  ماکحا 

هب ار  ناربمایپ  ددعت  دیهـش ، داتـسا  دوشیم . رتعماج  زین  نید  نابطاخم  ياهتیلباق  اهدادعتـسا و  نتفر  الاب  اب  اّما  تسا  یکی  راصعا  ۀمه  رد 
کی دننام  أیبنا  تامیلعت  رد  رـشب  : " دیوگیم دنکیم و  هیبشت  یلیـصحت  فلتخم  ياههرود  سرد  بتک  هب  ینامـسآ  بتک  ناملعم و  ددعت 

نید ۀملک  زگره  نآرق  نایدا  فالتخا  هن  تسا   [ نید لماکت  نیا  دناهدرب . الاب  سالک  نیرخآ  ات  لوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآ  شناد 
هک دناهتشادنپ  مزیلارولپ  نایعدم  هفسالف  هب  ناربمایپ  هیبشت  ياطخ  ص 181 ). ج 2 ، راثآ ، هعومجم   ") تسا هدرواین  نایدا  تروص  هب  ار [ [
زین لکـش  نیمه  هب  تساههشیدـنا  فالتخا  زا  هتفرگ  تأشن  هک  تسه  یفلتخم  ياههفـسلف  هکلب  هفـسلف  کی  هن  ناهج  رد  هک  روط  ناـمه 

يرتشیب حیضوت  دنمزاین  سایق  نیا  نالطب  دنریگیم . دوخ  هب  فالتخا  گنر  یفسلف  بتاکم  دننام  دنروآیم ، فلتخم  ناربمایپ  هک  ینایدا 
نایدا ردـصم  هک  یلاح  رد  ددرگیم ; رب  فوسلیف  کـی  فلتخم  راـکفا  ناـفوسلیف و  فـالتخا  هب  اههفـسلف  رد  فـالتخا  أـشنم  اریز  تسین 

یتسه و أدبم  هب  یحو  قیرط  زا  غوبن  زا  يرادروخرب  رب  هوالع  ناربمایپ  تسا  ریذپان  رییغت  یلزا و  وا  ملع  هک  تسا  ملاع  میکح و  دـنوادخ 
، دناهتشاد دوخ  هب  صوصخم  بتکم  مادک  ره  هفـسالف  هک  تسا  نیا  گرزب  ۀفـسالف  غباون و  اب  ناربمایپ  توافت  . " دنالصتم زین  یلزا  ملع 

یفن ار  رگیدکی  دناهدوب و  رگیدکی  قّدصم  دیؤم و  هشیمه  یهلا  ناربمایپ  یلو  هفسلف  هن  هتشاد  دوجو  اههفسلف  ناهج  رد  هشیمه  ور  نیا  زا 
رب ياهمدـقم  .") دروآیم لمعلاروتـسد  نوناـق و  وا  دـننام  دوـبیم  رگید  ربماـیپ  ناـمز  طـیحم و  رد  رگا  ناربماـیپ  زا  مادـک  ره  دـناهدرکن ،

تـسد هب  توـبن  متخ  زار  هب  ناوـتیم  هتـشذگ  بلاـطم  زا  توـبن  مـتخ  زار  زین 146 ). و  ص 165  توـبن ،  یحو و   ) یمالـسا ینیبناـهج 
دعب هب  هلحرم  نیا  زا  دنکیم و  ادیپ  ار  دوخ  تیاده  یلک  ۀمانرب  تفایرد  تیلباق  فلتخم  لحارم  یط  زا  دـعب  ناسنا  اریز  درب  یپمرکاربمایپ 

هک هنوگ  نامه  دیامن ، قیرط  یط  يده  ۀمئا  وا و  سدقم  باتک  هب  اکتا  اب  ربمایپ و  نودـب  دـناوتیم  دوخ  ینالقع  لماکت  دـشر و  اب  ناسنا 
یلو دنکیم ، تکرح  ینیعم  دصقم  يوس  هب  یهار و  رد  هک  تسا  ياهلفاق  دننام  دوخ  یلماکت  ریـسم  رد  رـشب  : " دـیوگیم يرهطم  دـیهش 
یط ار  هار  رتمولیک  اههد  دریگیم  وا  زا  هک  ییاههناشن  اب  دنادیم و  ار  هار  هک  دنکیم  دروخرب  یسک  هب  راب  کی  دنچ  ره  دنادیمن . ار  هار 

يارب دریگیم و  وا  زا  ار  هار  یلک  ۀشقن  هک  یـصخش  هب  دسریم  دنکیم و  ادیپ  يریگارف  يارب  يرتشیب  تیلباق  دوخ  ًاجیردت  ات  دـنکیم ...
هلمج مان  دـمحا  مان  ص 161 ). ج 3 ، راثآ ، هعومجم  .") ددرگیم زاـینیب  دـیدج  ياـهییامنهار  زا  هشقن  نآ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هشیمه 

ترورـض  " مهم لصا  ود  لیلحت  هب  ام  اجنیا  ات  مالـسا  هب  میقتـسم  طارـص  راصحنا  لیالد  تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دـص  هک  نوچتسایبنا 
ود نیا  زا  رذـگ  زا  دـعب  دراد و  مزیلاروـلپ   " ثحب ياـیاوز  ندـش  نشور  رد  يدـیلک  شقن  ثحب  ود  نیا  میتـخادرپ  نید  تدـحو  نید و" 

كالم و هتبلا  تسا  قح  نید  تخانـش  نییعت و  يارب  ییاهرایعم  دـنمزاین  فلتخم  نایدا  نیب  زا  رترب ، قح و  نید  نییعت  يارب  ناـسنا  هلحرم 
ياهلدا هب  اج  نیا  رد  اّما  درک  وجتـسج  ینید  نوریب  ینید و  نورد  ینعی  توافتم  رظن  ود  زا  ناوتیم  ار  لـطاب  زا  قح  نید  صیخـشت  راـیعم 

یحو و ، ) ات ص 232 یمالسا ص 209  ینیبناهج  رب  ياهمدقم  زا  سابتقا   ) مینکیم هدنـسب  تسا  هتـشاد  یتاراشا  نادب  رکفتم  دیهـش  هک 
نودب نید  باختنا  هب  یهلا  نید  تدحو  ترورض و  ساسحا  زا  دعب  لقع  هک  میتفگ  رترب  لماک و  نید  باختنا  هب  لقع  مکح  1 ـ توبن ). 
شجنس یبایزرا و  اهکالم  نیا  زا  یکی  ددرگیم . رایعم  لابند  هکلب  دنکیمن  افتکا  رگید ، نایدا  هب  تبـسن  نآ  يرترب  تیناقح و  زا  صحف 
تیناقح یعدم  هک  ناهج  گرزب  نید  ود  ۀـسیاقم  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  ناسنا  يرطف  ياهزاین  اب  تقباطم  تیعماج و  رظن  زا  دوجوم  نایدا 
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یتم  ) ثیلثت رب  تیحیسم  ینیبناهج  تسا و  راوتـسا  دیحوت  لصا  رب  مالـسا  ینیبناهج  میزادرپیم 1 ـ تیحیسم  مالسا و  ینعی  دنتـسه ، زین 
يدادعت رب  نآرق  لامتشا  لیجنا 3 ـ ندوب  يربج  سیون و  تسد  میرک  نآرق  ندوب  لَْزنُم  یحو  2 ـ نایتنرق 8:6 ) لوا  انحوی 5:20 ـ  28:19 ـ 

هیدـف ۀـلأسم  يرطف و  هانگ  ادـخ و  مسجت  دـننام  لقع  اب  راگزاسان  ياههزومآ  رب  سدـقم  باتک  لامتـشا  زاجعا ;و  عاونا  یلاع و  نیماضم 
مالسا ندوب  یناهج  ۀیعاد  4 ـ ( 10 یبن 9:5 ـ  عیشوه  باتک  نایمور 5:12 و  نایمور 3:20 و 24 ، انحوی 14:16 ، انحوی 4:26 ، انحوی 16:7 ، )

5ـ ( 10 یبن 9:5 ـ  عیشوه  باتک  انحوی 16:7 ،  ) نیـسپ ربمایپ  روهظ  هب  تراشب  لیجنا و  تاروت و  ندوب  یتقوم  مالعا  نیـشیپ  نایدا  خـسن  و 
اقول 20:25، یتم 2:17 ، یتم 22:21 ، یتم 5:38 ،  ) لیجنا رد  تموکح  صاخشا و  زا  يریذپمتـس  هب  هیـصوت  مالـسا  يزیتسملظ  تلادع و 

يرطف ياهزاین  اب  قبطنم  مالـسا  رد  ییازج  یقوقح  يداصتقا  یعامتجا  ماکحا  نیناوق و  دوجو  هرخـالاب  و  6 ـ سقدم 12:15 ) یتم 22:18 ،
لباقم رد  داهج  یعامتجا و  یـصوصخ و  قوقح  زا  عافد  هب  هیـصوت  راکتحا ، ابر و  هوشر  تمرح  لغـش  تسادـق  اروش ، لصا  لـثم  يرـشب 
ۀیرظن دسریم  رظن  هب  مزیلارولپ  ندوب  زوس  دوخ  میارج 2 ـ عوقو  زا  يریگشیپ  هعماج و  حالصا  روظنم  هب  تاید  دودح و  ماکحا  نازواجتم 

، دریذپب زین  ار  مالسا  تیناقح  دهاوخب  دوخ  يانبم  قباطم  ینعی  دسرب  مالـسا  نید  ورملق  هب  شیاپ  یتقو  نایدا  تیناقح  شریذپ  مزیلارولپ و 
هکلب درادن  رگید  نایدا  تیناقح  شریذپ  اب  یتافانم  چیه  حیـسم  ای  دوهی  نید  تیناقح  نتفریذپ  هکنیا  حیـضوت  تسا  هدز  راحتنا  هب  تسد 
دقتعم صخش  تسا و  هدش  هداد  نیسپ  قح  رب  نید  روهظ  تراشب  هدعو و  اهنآ  رد  هک  ارچ  دشاب  زین  حیـسم  دوهی و  لوصا  قباطم  اسب  هچ 

قح رب  نایدا  زا  یکی  زین  ار  مالـسا  نییآ  یتقو  اّما  دورب ; رگید  نایدا  غارـس  حیـسم  دوهی و  تیناقح  شریذپ  زا  دـعب  دـناوتیم  مزیلارولپ  هب 
ملسم لوصا  زا  یکی  اب  هک  تساجنیا  رد  تسا  تقیقح  زا  هتساخرب  زین  نآ  ملـسم  لوصا  مالـسا و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دنکیم  یفرعم 

، دریذـپب زین  ار  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  دوشیم . هجاوم  دـنکیم ـ  تلالد  نیـشیپ  نایدا  تیناقح  أضقنا  رب  هک  خـسن ـ   " لـصا ینعی  مالـسا 
هک تسا  نیا  ناربمایپ  ۀمه  هب  نامیا  ۀمزال   " تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش  تسا  نایدا  ددعت  ياعدا  زا  ندیـشک  تسد  شاهمزال 

بناج زا  هک  ییاهروتـسد  نیرخآ  هیمتخ  ةرود  رد  تسا  مزال  ًارهق  تسوا و  ةرود  هک  میـشاب  يربمایپ  نامه  تعیرـش  میلـست  ینامز  ره  رد 
ناگداتـسرف ياهتلاسر  نتفریذپ  ادخ و  هب  ندـش  میلـست  ینعی  مالـسا  ۀـمزال  نیا  مینک و  لمع  تسا  هدیـسر  ربمایپ  نیرخآ  ۀلیـسو  هب  ادـخ 

يارب رگید  یلیلد  لقع  مه  ضرع  رد  نایدا  تیناقح  نتفریذپ  زا  دعب  رخآ  مایپ  زا  يوریپ  هب  لقع  مکح  3 ـ یهلا ص 268 ). لدع   ") تسوا
رارق تجح  لمع و  يانبم  دوخ  يارب  ار  یلوم  رخآ  فیلکت  ماـیپ و  فّلکم  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  هکنیا  نآ  دـباییم و  مالـسا  باـختنا 

نیرخآ هب  هراومه  هک  تسا  نشور  تسوا و  ياهروتـسد  نتفریذپ  ندش  ادخ  میلـست  ۀمزال  . " دیزگرب ار  مالـسا  دـیابیم  ور  نیا  زا  دـهد .
ۀلدا 4 ـ یهلا ص 271 ). لدع   ") تسا هدروآ  وا  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ادخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لمع  دیاب  ادخ  روتـسد 
رکذ اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  کسمت  یهلا  تایآ  هب  فلتخم  عضاوم  رد  نایدا  ددعت  ّدر  شیوخ و  ياعدم  دییأت  رد  دیهش  داتـسا  یلقن 

; َنیِرِـس َـ َْخلا َنِم  ِةَرِخ   ?? ْـالا ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَـبُْقی  نَلَف  اًـنیِد  ِم  َـ َلْـس  ??? ْـالا َْریَغ  ِغَْـتبَی  نَمَو   " مینکیم هراـشا  رگید  تاـیآ  هب  اـج  نیا  رد  دـش .
ۀیآ " دوب . دهاوخ  ناراکنایز  ۀلمج  زا  رگید  ناهج  رد  وا  دوشن و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب ، نید  مالسا  زا  ریغ  سک  ره  نارمعلآ 85 ) )

" ْاوَدَـتْها ِدَـقَف  ْاوُمَلْـسَأ  ْنِإَف  . " دنتـسه میقتـسم  طارـص  تیادـه و  رد  دـنروآ  مالـسا  نانآ  رگا  هک  تسا  باـتک  لـها  هب  باـطخ  هک  رگید 
نارمعلآ "  ) ُم َـ َلـْـس  ??? ْـالا ِهَّللا  َدـنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  : " دـنکیم فیــصوت  دوـخ  دزن  رد  یقیقح  نـید  ار  مالــسا   " دـنوادخ نارمعلآ 20 .) )

َةَُّوبُّنلا اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَْنلَعَج  َو  َمیِه   َ َْربِإ َو  اًحُون  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  یمالسا ص 165" ). ینیبناهج  رب  ياهمدقم  یهلا ص 270 و 310 ; لدع  (.) 19
رد میداتسرف و  ار  میهاربا  حون و  ًالبق  ام  ینعی  26و27 ) دیدح ، ;  ) اَِنلُسُِرب مِهِر  َـ َثاَء ََّیَلَع  اَْنیَّفَق  َُّمث  َنوُقِس  َـ ِم َف ْمُْهنّ ٌرِیثَک  َو  ٍدَتْهُّم  مُْهنِمَف  َب  َـ َتِْکلا َو 

کی کی  ار  دوخ  ناربمغیپ  ام  سپـس  دندوب ، قساف  ناشرتشیب  هدش و  تیاده  اهنیا  زا  یـضعب  میاهداد  رارق  باتک  يربمایپ و   " ود نیا  لسن 
: دنکیم يریگهجیتن  نینچ  هیآ  نیا  زا  دیهش  داتسا  میداد .  رارق  رگیدکی  رس  تشپ 

( موس تمسق  ) خساپ
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، دنتـسیاب يرگید  ندرگ  تشپ  فیدر و  يدارفا  هک  یتقو  دنیوگیم . ار  ندرگ  تشپ  افق  تسا  افق  ةدام  زا  هیفقت و  شردصم  انیّفَق  ۀـملک  "

هک تسا  هتکن  نیا  نمـضتم  مهَرثاء  یلع  انّیفق  مث   " ۀـلمج تسا ..  يرگید  ندرگ  تشپ  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ةرهچ  یماظن  فص  کی  لثم 
یکی هار  دنراد ; فلتخم  ياههار  ناربمغیپ  دنکن  لایخ  یـسک  ینعی  دـناهتفر ; یلبق  ناربمغیپ  هک  تسا  هتفر  هار  نامه  زا  يدـعب  ربمغیپ  ره 

نارگید ياپ  ياج  اپ  دندمآ  مادک  ره  ناربمغیپ  اپ ، ياج  ینعی  رثا  تسا و  رثا "  " عمج راثآ "  .. " تسا یکی  هار  أیبنالامتاخ  ات  حون  زا  هدوب 
تاهبـش زا  دیهـش  همالع  دقن  لیلحت و  هب  راتـشون ، زا  شخب  نیا  رد  یکیتسیلارولپ  ۀـلدا  دـقن  تسین "  رتشیب  هار  کی  ایبنا  هار  دنتـشاذگ ...

هب دنتـساوخ  مسیلاروـلپ  ۀـیرظن  هیجوـت  يارب  یمالـسا  نارکفنـشور  یـضعب  یهلا  تاـیآ  هب  کـسمت  میزادرپیم 1 ـ مسیلاروـلپ  نارادـفرط 
ناگرزاب يدهم  كر  ) دنیامن هیجوت  دشکیم  مسیلارولپ  رب  نالطب  طخ  هک  ار  یتایآ  ای  دنروایب و  ینآرق  لیلد  دوخ  ياعدم  يارب  حالطصا 
یهاشمرخ نیدـلاأهب  زین : و  ص 9 /  میقتسم ،  ياهطارـص   " ۀلاقم ةرامـش 36 ، نایک  ۀلجم  شورـس  میرکلادبع  زین  ندـمت ص 52 و  نید و 

ۀلجم نآرق ،  مزیلارولپ و  ر.ك"  تسا /  هدـش  هتـشون  يدـقن  ۀـلاقم  نیا  رب  ًاریخا  باتک  لـها  مالـسا و  نیب  یخنـسمه  هلاـقم  یهوژپ  نآرق 
ِهَّللِاب َنَماَء  ْنَم  ََير  َـ َـصَّنلاَو َنو  ِب?‹?  َـ َّصلاَو ْاوُداَه  َنیِذَّلاَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ   " فلا دوشیم : هراـشا  هیآ  ود  هب  اـجنیا  رد  هک  تانّیب ش 16 ) .

نایدوهی و و  اهناملسم )  ) دناهدروآ نامیا  هک  نانآ  ینعی  هدئام 69 ) ;  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَف  اًِحل  ـَـ َلِمَعَو َـص ِرِخ   ?? ْالا ِمْوَْیلاَو 
دنهاوخ همهاو  سرتیب و  دنروآ ، اج  هب  هتسیاش  راک  دنشاب و  هتشاد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  ۀمه  اهینارـصن ، نیئباص و 

هب نامیا  تسا  هدش  رکذ  طرـش  هس  ادخ  باذع  زا  ینمیا  يراگتـسر و  يارب  هیآ  نیا  رد   " لالدتـسا هجو  " دـندرگیمن . زین  نیگمغ  دوب و 
دیاب قوف  هیآ  هب  لالدتسا  هب  خساپ  رد  یهلا ص 279 ). لدع   ") تسا هدشن  مالسا  لثم   [ يرگید دیق  کین  لمع  زیخاتسر و  هب  نامیا  ادخ ،

. درک طلخ  دـیابن  فوخ  نزح و   ) باقع عفر  اـب  نید  نآ  ناوریپ  نتـشادرب  ماـگ  میقتـسم  طارـص  رد  نید و  کـی  ندوب  قح  نیب  هک  تفگ 
عفر رب  تلالد  هکلب  نآ  ندناوخ  میقتسم  طارص  باتک و  لها  قیرط  رب  میرک  نآرق  نتشاذگ  هحـص  هن  دوشیم  دافتـسم  قوف  ۀیآ  زا  هچنآ 

نـشور رطاخ  هب  ایند  رد  هک  تسا  باتک  لها  نانمؤم  هب  شاداپ  باوث و  ياطعا  رب  تلالد  رثکادـح  باتک و  لها  زا  تماـیقزور  رد  باـقع 
كرـش راچد  هزورما  نایدوهی  نایحیـسم و  رثکا  لثم  دوخ  تاداـقتعا  رد  هک  طرـش  نیا  اـب  دـندنام ; یقاـب  دوخ  نید  رب  مالـسا  رون  ندـشن 
نامدرم زا  یتح  يراکوکین  تلادع و  هک  مییوگب  دیاب  : " دیوگیم يرهطم  دیهـش  دنداد . ماجنا  حلاص  لامعا  زین  یقالخا  رظن  زا  دندشن و 
یـسایس يداصتقا  یتشادهب  یگنهرف  گرزب  تامدخ  یلو  دنتمایق  ادخ و  رکنم  هک  یناسک  نیاربانب  تسا  لوبقم  مه  تمایق  ادخ و  هب  رفاک 

مدع تابثا  يارب  یضعب  دیاش  نیّدلا  ِیف  َهارِکا  ب" ال  نامه )  .") دوب دنهاوخ  یگرزب  رجا  ياراد  دنرادیم ، میدقت  تیرـشب  هب  یعامتجا  و 
تسا هدومن  یفن  نید  رد  ار  هارکا  رابجا و  هنوگره  هک  دننک  دانتسا  قوف  ۀیآ  هب  رگید  نایدا  باختنا  يدازآ  مالسا و  هب  ندیورگ  رد  رابجا 
میراد قح  ام  تسا و  ددعتم  نامز  ره  رد  ادـخ ، نید  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هیآ  نیا  : " دـسیونیم روکذـم  ۀـیآ  هب  هراشا  اب  يرهطم  موحرم 

هب دـهاوخب  یـسک  رگا  ناـمز  نیا  رد  دراد و ... دوجو  قح  نید  کـی  یناـمز  ره  رد  تسین  نینچ  مینک  باـختنا  میهاوخب  هک  ار  مادـک  ره 
یضعب میلـست  قلطم  يانعم  هب  مالـسا  2 ـ یهلا ص 270 ). لدع  .") دـیوجب ییامنهار  وا  نید  تاروتـسد  زا  دـیاب  دـیوجب  یهار  ادـخ  يوس 

انعم و دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  قلطم   " هب میرک  نآرق  تایآ  رد  ار  مالـسا  ، " دوخ ياعدم  ندناشن  یـسرک  هب  يارب  نایدا  ددعت  نارادـفرط 
تـسا ینامـسآ  نایدا  زا  یکی  هب  مازتلا  وا و  ربارب  رد  میلـست  دایقنا و  تسا  هتـساوخ  ناسنا  زا  میکح  دنوادخ  هچنآ  ینعی  دـندرک ، ریـسفت 
تقیقح ققحت  ندرک و  ادیپ  قادصم  تسا  دقتعم  مالسا ،   " يارب میلـست  قلطم   " يانعم نتفریذپ  اب  لاکـِشا  نیا  هب  خساپ  رد  يرهطم  دیهش 
تسین ام  نید  صوصخ  مالـسا  زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  رگا   " تسا هتـساوخ  وا  زا  دنوادخ  هچنآ  ره  هب  تسا  ناسنا  میلـست  ورگ  رد  میلـست 
تقیقح یلو  تسا  میلست  نید  نامه  مالسا  نید  تسا و  میلست  نامه  مالـسا  هتبلا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا  ندش  ادخ  میلـست  روظنم  هکلب 

هتفای روهظ  أیبنالامتاخ  ترضح  تسد  هب  هک  تسا  ياهیامنارگ  نید  نامه  نآ  لکـش  نامز  نیا  رد  هتـشاد و  یلکـش  ینامز  ره  رد  میلـست 
رد ضحم  میلست  نامه  نایدا  تیهام  رهوگ و  نخس  رگید  هب  نامه ص 271 ).  ") سب ددرگیم و  قبطنم  نآ  رب  مالسا  ۀملک  ًارهق  تسا و 
زا یکی  مدرم  تیرثکا  باذـع  3 ـ دـباییم . تینیع  نانآ  ياهمایپ  هب  ندرپس  ناج  شوگ  أـیبنا و  ربارب  رد  میلـست  اـب  هک  تسا  دـنوادخ  ربارب 
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ۀمزال هک  ارچ  تسا  نید  کی  هب  قح  راصحنا  رب  انب  منهج  رد  مدرم  تیرثکا  باذـع  موزل  ياـعدا  مزیلارولپ  نارادـفرط  مهم  ياهزیواتـسد 
لامعا دنتـسه و  رگید  ناـیدا  ناوریپ  هک  تسا  مدرم  تیرثکا  یهارمگ  تلالـض و  هب  لوق  ناـیدا  رگید  ندوب  لـطاب  نید و  کـی  تیناـقح 

ار مزیلارولپ  رگا  اّما  تسا  نالطب  موکحم  ناشرفک  رطاخ  هب  دنـشاب ، یمیظع  تاـعارتخا  تاراـکتبا و  ياراد  هک  دـنچ  ره  ییاـهناسنا  نینچ 
مدرم تیرثکا  هب  قلطم  تداعـس  ینیبشوخ و  زا  يریوصت  مینک  یقلت  تاجن  هار  ناکلاس  ناگتفایهر و  زا  ار  نایدا  عیمج  ناوریپ  میریذپب و 

حرط و رصاعم  فوسلیف  کیه  ناج  رتشیب  ار  قوف  لاکشا  تسا  دنوادخ  یهاوخریخ  تیاده و  تمکح و  اب  قباطم  هک  میاهدرک  میـسرت  ار 
بـالقنا يداوجروپ  هللارـصن  رتکد  شناد  رـشن  ۀـلجم  زا  لـقن  هب  مهن  لـصف  ناـمیا  ملاـع  ادـخ و  کـیه  ناـج  ر.ك   ) تسا هدومن  تیوقت 

لاــبند دوــخ  تــالاقم  رد  ار  نآ  زین  نارـــصاعم  یـــضعب  لاــس 71 ). تــشهبیدرا  نــیدرورف و  ةرامــش  مـــالک ص 5 ، رد  یکینرپــک 
نینچ ياهوزج  رد  شیپ  ۀهد  راهچ  لاکـشا  نیا  لصا  هتبلا  هرامش 36 ). میقتسم  ياهطارص   " ۀلاقم نایک  ۀلجم  شورـس  میرکلادبع  .) دندرک

دنوادخ تلادع  حور  اب  يرکفت  زرط  نینچ  دنراگتسر ، ناشدوخ  طقف  هک  دننک  رکف  روط  نیا  بهاذم  زا  کی  ره  ناوریپ  رگا  : " دش ریرقت 
باـتک رد  رـصاعم  ۀتـسجرب  رکفتم  ص 59 ). ش  پاچ 1341  یتسرپاتکی  نوناـک  سیـسأت  داهنـشیپ  يرظندـمحم  .") دوب دـهاوخن  قبطنم 
لامعا هب  طوبرم  یکی  تسا  حرط  لباق  تهج  ود  زا  روکذم  ۀهبش  تسا  هدرک  ههبش  عفر  لدتسم  لیصفت و  هب  یهلا  لدع  دوخ ، گنسنارگ 

. دنتـسه مالـسا  ربمایپ  توبن  رکنم  اّما  هلأتم  هک  باتک  لها  هب  طوبرم  مود  ترخآ  رد  اهنآ  ییاهن  تشونرـس  نینچمه  ایند و  رد  رافک  کین 
ناشلامعا دـنرفاک ، هکنیا  فرـص  هب  ایآ  دـنهدیم . ماجنا  هعفنملاماع  تاعارتخا  دـننام  ابیز  لامعا  هک  يرافک  اسب  هچ  رافک  کین  لاـمعا 

رداص لعاف  زا  یلمع  رگا  هک  تسا  دـقتعم  یلعاف  نسح  اب  یلعف  نسح  لصا  طیارـش  حرط  اـب  داتـسا  تسا  تماـیق  رد  يرثا  شزرا و  دـقاف 
رگا اّما  تسین  شیاتـس  راوازـس  زین  نآ  لعاف  دوب و  دهاوخ  شزرا  دقاف  یلمع  نینچ  تسا  هتـشادن  ینـسح  ریخ و  تّین  نآ  ةدـننک  هک  دوش 

هکنیا فرـص  هب  ناوتیمن  دوب و  دـهاوخ  شزرا  ياراد  شلمع  دـشاب ، مدرم  هب  لقادـح  ای  ادـخ و  هب  تمدـخ  حالـص و  ریخ و  لعاف  ّتین 
هکنیا اّما  رفاک . نادنمـشناد  تاعارتخا  دـننام  گرزب  لمع  هچ  دـشاب و  کچوک  لـمع  نآ  هچ  دوتـسن . ار  وا  لـمع  تسا  رفاـک  نآ  لـعاف 

يارب ًانایحا  دنرادن و  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  هک  يدارفا  ریخ  لامعا  " ؟ دروخ دـهاوخ  اهنآ  درد  هب  تمایق  رد  رافک  يوکین  لامعا  هنوگچ 
روظنم هب  یلمع  هاگره   ( " یهللا لدع  یهلا ص  لدع  .") دوب دـهاوخ  اهنآ  باذـع  عفر  ًانایحا  فیفخت و  بجوم  دـنالئاق ، کیرـش  ادـخ 

دنوادـخ هتبلا  تسین  تسا  دوخ  يارب  طـقف  شاهزیگنا  هک  یلمع  فیدر  رد  دریگ ، ماـجنا  تیناـسنا  رطاـخ  هب  قلخ و  هب  تمدـخ  ناـسحا و 
لامعا دـیوگیم  یـصاصتخا  ياهزادـنا  اـت  بلاـج و  يریبعت  رد  دیهـش  رکفتم  ناـمه ص 305 ). .") دراذـگیمن رجایب  ار  یناـسک  نینچ 

رافک تشونرس  نامه ص 307 ).  ) تساهنآ ریمـض  رد  دنوادخ  تفرعم  رون  دوجو  رگتیاور  دشاب ، ناسحا  تمدخ و  ةزیگنا  هب  هک  يرافک 
مدرم تیرثکا  تسا  دقتعم  داتسا  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  دوب . تمایق  رد  رافک  باذع  هجوتم  نایدا  ددعت  نایعدم  مهم  لاکـشا  تمایق  رد 

هن تسا  هدـیباتن  ًالـصا  اهنآ  رب  مالـسا  رون  ینعی  تسا  تّجح  ماـمتا  مدـع  لـهج و  رطاـخ  هب  دـناهدیورگن ، مالـسا  نید  هب  هک  نیمز  يور 
ۀیآ هب  دانتـسا  اب  شیوخ  ياعدم  دییأت  رد  يرهطم  دیهـش  تسین  اهنآ  هجوتم  یباقع  اذل  دناهدنادرگرب . يور  نآ  زا  اهنآ  هدیبات و  هکنیا 

مامت وا  رب  تجح  هک  ار  یـسک  میکح  يادـخ  هک  تسا  لاـحم  : " دـسیونیم ( 15 أرـسا ، " . ) ًالوُسر ثَْعبَن  یّتَح  َنیبَّذَـعُم  اّنُک  اـم  َو   " هفیرش
هاگرد لوبق  دروم  دندنوادخ  هب  دقتعم  هک  باتک  لها  يوکین  حـلاص و  لامعا  اّما  باتک  لها  نامه ص 289 ). .") دنک باذع  تسا  هدشن 

زین تشهب  هب  دنناوتیم  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، هتفاین  هار  نانآ  ۀشیدنا  رد  كرـش  فیرحت و  تفآ  هکنیا  طرـش  هب  دـشاب  دـناوتیم  یهلا 
تین صولخ  دوخ  راک  رد  دنهدیم و  ماجنا  ادخ  هب  برقت  ةزیگنا  اب  یلامعا  دنراد و  نامیا  ترخآ  ادـخ و  هب  هک  يدارفا  . " دـندرگ لخاد 
نامه  ") ناملسم ریغ  ای  دنـشاب  ناملـسم  هکنآ  زا  معا  دنباییم  تشهب  شاداپ و  قاقحتـسا  تسا و  یهلا  هاگرد  لوبقم  اهنآ  لمع  دنراد ،

لین مدرم و  تیرثکا  تاجن  هب  لیاق  نیهلأتملاردـص  انیـسیلعوب و  دـننام  یگرزب  يافرع  اـمکح و  يرهطم  دیهـش  زا  شیپ  هتبلا  ص 346 ).
مق ج یشعرم  هللاتیآ  ۀناخباتک  يزار  رخف  ۀیشاح  یسوط و  ۀجاوخ  حرش  اب  تاراشا  انیسیلعوب ، ر.ك  .) دندوب تمایق  رد  تداعس  هب  نانآ 
رد ار  مدرم  دیابن  ام  نخـس  رگید  هب  مق )  يوفطـصم  تاراشتنا  ص 351 ، هیلاعتملاۀمکحلا ج 9 ، نیهلأتملاردـص  متفه /  طمن  ص 83 ، ، 2
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ّوجرم نالهاج و"   " نارـصاق  " ناونع اب  ییاهناسنا  هک  مینک  میـسرت  زین  یموس  ةریاد  دـیاب  هکلب  مینک  عمج  رفاـک " ناملـسم و"   " ةریاد ود 
ناملـسم ناملـسم و  رفاک   " هلاقم ر.ك   ) تسا نیـشیپ  ةریاد  ود  ياضعا  زا  رتشیب  بتارم  هب  نآ  أـضعا  هک  دـنریگیم  رارق  نآ  رد  هللادـنع "

ّرـس تسا  نیاقلخ  دنور  تمحر  هب  دندمآ و  تمحر  زا  دـعب ). هب  یهلا ص 320  لدـع  زین ر.ك  ةرامش 4 /  دقن ، باتک  ۀمانلـصف  " رفاک ،
تقیقح رـس  هک  درخ  دیوگ  لوزی  یـضراع  دوب و  یـضراع  كرـش  نیادناهداز  دیحوت  ترطف  هب  همه  ناقلخ  لوقع  دـنک  ناریح  هک  قشع 
نایعدم هکنیا  لصاح  یهلا ص 330 ). لدع  زا  لقن  ياهشمق  اضردمحم  اقآ  ةدورس   ) لوضفلاوب لقع  دنک  هچ  رد ، هدرپ  قشع  ابراد  هتفهن 

قوف لاکـشا  زا  ییاهر  يارب  هک  ارچ  دندش ; حالـس  علخ  دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  ياعّدـم  زیواتـسد  ار  مدرم  تیرثکا  باذـع  هک  مزیلارولپ 
نامدوخ نیموصعم  ثیداـحا  یهلا و  تاـیآ  هب  تسا  یفاـک  هکلب  میدرگب  ناـیدا  تیناـقح  میقتـسم و  طارـص  هب  مزتلم  اـم  هک  تسین  مزـال 
ۀعومجم حرش  دندومن . لح  شیپ  نرق  هدراهچ  ار  روکذم  لاکشا  ینید  تفرعم  لالز  ياههمشچرس  نیا  هنوگچ  هک  میـشاب  هتـشاد  تیانع 

رفعج ياقآ  هلاقم  لوا /  ةرامش  مود /  لاس  شراو /  هلجم  زا  لقن  هب   ) تسناد یناعم  دناوخ ، یقرو  وک  ره  هن  هکسب  دناد و  رحس  غرم  لگ 
ققحم

؟ دنتسه هارمگ  همه  مدرم  هیقب  میتسه و  هدیزگرب  یعقاو و  ياه  ناسنا  نایعیش  ام  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه هارمگ  همه  مدرم  هیقب  میتسه و  هدیزگرب  یعقاو و  ياه  ناسنا  نایعیش  ام  ایآ 

خساپ

نیرتزراب هک  تسا  هناتـسرپداژن  يرکفت  هشیدـنا ، نیا  اساسا  ًالوا  میاهدـیزگرب ؟ یعقاو و  ياهناسنا  نایعیـش  اـم  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ 
، ار اهناسنا  ریاس  هدناوخ و  دنوادخ  هدیزگرب  نادنزرف  ار  دوخ  نانآ  دوملت ، میلاعت  ساسارب  دنتسه . اهتسینویهـص  دوهی و  نآ ، نارادفرط 
، تسا مالسا  رد  يرترب  لضافت و  ساسا  هچنآ  دناهدش . هدیرفآ  نانآ  هب  تمدخ  يارب  نایاپراهچ ، نوچ  هک  دننادیم  يروعشيذ  تاناویح 

فرط زا  مکیقتا .  هّللادـنع  مکمرکا  نا  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ ( اوقت  ) حـلاص لمع  و  تسرد ) داـقتعا  هشیدـنا و   ) ناـمیا
خـسن ینامـسآ ، عیارـش  رگید  نآ ، ندـمآ  اـب  و  تسا ، مالـسا  یهلا  نید  نیرخآ  نیرتلـماک و  هـک ، تـسا  نهربـم  نـشور و  ًـالماک  رگید 

تعیرـش نیرتلماک  نیرخآ و  شریذـپ  هب  فظوم  اهناسنا  همه  نیاربانب  هیآ 19 .) نارمع ، لآ   ، ) مالـسالا هّللادنع  نیدلا  نا  دـناهدیدرگ :
هک دیآیم  دیدپ  لاؤس  نیا  نونکا  تسا . هدش  غالبا  تیرـشب  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک  دنـشابیم  وا  نادواج  نییآ  زا  يوریپ  یهلا و 

اموزل نییآ ، کی  تیناقح  تحـص و  فلا ) تسا : مزال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  هطبار  نیا  رد  دوشیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  ناناملـسمریغ  فیلکت 
رظن زا  یّمک و  یتـالوقم  تّلق  ترثک و  دـنایفیک و  یمیهاـفم  ، نـالطب تحـص و  رگید  تراـبع  هب  تسین . نآ  هب  ناگدـنورگ  دادـعت  عباـت 

هاگدید دیآرد و  بآ  زا  تسرد  ریثک ، یعمج  نایم  رد  رفن  کی  نخس  اسبهچ  ورنیازا  دنرادن . رگیدکی  رب  یمتح  یموزل و  ریثأت  یقطنم ،
تحـص تیناقح و  لصا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  اقطنم  هچنآ  اذـل  تسا . نکمم  زیننآ  سکع  هک  نیا  امک  دوش ؛ عقاو  فالخ  تیرثکا 

1ـ هلمج : زا  دـنوشیم ؛ میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  اهناسنا  مالـسا ، اب  ههجاوم  رد  ب )  نآ . ناوریپ  يددـعو  یمک  نازیم  هن  تسا ، نییآ  هار و 
يراگتـسر تاجن و  لها  اعطق  هتـسد  نیا  دـناهدرک . لمع  نآ  میلاـعت  ساـسارب  هدروآ و  ناـمیا  نآ  هب  دناهتخانـش و  ار  مالـسا  هک  یناـسک 

ترطف و مکح  ساسارب  دناهتشادن و  رایتخا  رد  نآ  تخانش  يارب  ار  مزال  تاناکما  طیارش و  هتخانشن و  ار  مالسا  هک  یناسک  2 ـ دنشابیم .
لیکشت ار  اهناسنا  دادعت  نیرتشیب  دیاش  هک  هتسد  نیا  دناهدرک . میظنت  ار  دوخ  لامعا  دیاقع و  دناهتـشاد ، یـسرتسدنآ  هب  هک  ینید  لقع و 
هدومرف هک  نانچ  درادیمن  غیرد  ناـنآ  زا  ار  دوخ  تمحر  فطل و  دـنوادخ  دوشیم و  هدـیمان  هّللارمـال  نوجرم  » نآرق قطنم  رد  دـنهدیم ،
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همه دوجو  اب  هک  یناـسک  3 ـ دنـشاب . یمنهج  ناناملـسمان  همه  هک  تسین  نانچ  سپ  هیآ 106 .) هبوـت ،  ، ) مهبر مهمحری  نا  یـسع  تسا :
، دنتسب دوخرب  ار  باختنا  قیقحت و  هار  لقع ، مکح  فالخرب  هدز و  زابرس  نآ  رد  یـسررب  زا  نانآ ، هب  یهلا  مایپ  ندیـسر  مزال و  تاناکما 

نآ اب  يدرف ، عفانم  زا  یخرب  رطاخ  هب  دمع و  ملع و  اب  مالسا ، تیناقح  تخانـش  اب  هک  یناسک  4 ـ دوب . دنهاوخ  لوؤسم  اعرش  ًالقع و  نانیا 
كرد نیـشیپ و  ياهتراشب  زا  یهاگآ  و  (ص ) ربماـیپ زا  يرایـسب  تازجعم  ندـیداب  هک  اـهلهج  وبا  دـننام  دـنتخادرپ ؛ هرباـکم  زیتس و  هب 

هنوگ نیا  هتبلا  دنمئاد . باذع  راتفرگ  اعطق  نآرق ، هدومرف  هب  انب  هورگ  نیا  . دنتفرگ شیپ  هنامصخ  عضوم  زاب  ترـضح ، نآ  تّیناقح  یعطق 
ًالثم تسا ؛ توافتم  تاـجرد  ياراد  ریذپکیکـشت و  يروما  تلالـض ، تیادـه و  هک ، نیا  رگید  هتکن  ج )  ( 1 . ) تسا كدنا  رایـسب  دارفا 

اهشزرا باـب  رد  ناـسنا  ناـمه  اـسب  هـچ  یلو  درادـن ؛ دـیاقع  دـعب  رد  ینید  تیادـه  زا  ياهرهب  چـیه  تسیلاـیرتام ، ودـحلم  ناـسنا  کـی 
، رتالاب هبترمرد  دنک . لمع  نآ  ساسارب  هتفریذپ و  ار  ینید  یقالخا  لوصا  زا  یخرب  دریگ و  رارق  ایبنا  ياهتیادـه  ریثأت  تحت  تایقالخاو ،

دیحوت هب  دقتعم  هک  نآ  زیننایحیـسم ، نایم  رد  تسا . هتفای  تسد  تیاده  زا  يرتالاب  هلحرم  هب  دراد ، ادـخ  هب  هک  يداقتعا  اب  یحیـسم  کی 
دراد و تیاده  زا  يرتشیب  هرهب  دحوم ، یحیسم  هب  تبسن  ناملسم ، کی  تسا . رتهتفای  تیاده  دشابیم ، ثیلثت  یفن  و  ( Man theism)

مدع یگتفای و  تیاده  نازیم  یلمع ، یملع و  بتارم  بسانتهب  زین ، نایعیش  دوخ  نایمرد  رگید  فرط  زا  ینـس . کی  هب  تبـسن  هعیـش  کی 
. يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ( 1 . ) تسا ییاههبترم  ياراد  تلالض ،)  ) نآ

؟ دوش یم  اهنآ  لماش  تشهب  دنا  هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  هک  یباتک  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  اهنآ  لماش  تشهب  دنا  هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  هک  یباتک  لها  ایآ 

خساپ

تقیقح رون و  یهلا ، ناـیدا  همه  هچ  رگ  نآرق  رظن  زا  1 ـ تسا : يرورض  ریز  تاکن  هب  هّجوت  نیملـسم ، ياههقرف  زین  رگید و  نایدا  هرابرد 
، يراگتسر تاجن و  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  همه  رضاح ، رصع  رد  هک  نیا  ای  دنربارب و  مه  اب  اهنآ  همه  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دنتسه ،

هدشن مالعا  عونمم  دوب ، هدش  هداد  روتـسد  ، اهنآ زا  تعباتم  هب  ًالبق  هک  ینایدا  زا  یخرب  هک  دناسریمن  مه  ار  هتکن  نیا  دنـشابیم . بسانم 
افرص نآرق  2 ـ  مینک . طلخ  یلعف  رـصع  رد  نید  نآ  هب  لمع  يارب  یهلا  هزاجا  اب  ار ؛ نید  کـی  یهلا  أـشنم  دـیابن  هک  نآ  هصـالخ  دنـشاب .

یناسک همه  اب  هکلب  دـشاب ؛ هجوت  بلاج  ناخروم  يارب  طقف  هک  تسین  برع  هریزج  هبـش  متفه  نرق  هب  طوبرم  یخیرات  خوسنم  نتم  کـی 
هرک ول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدو  يدهلاب  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  دیوگیم : نخـس  دـنراد ، راکورـس  نآ  اب  يدـج  روط  هب  هک 

ناکرـشم دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاغاهنییئآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  نوکرـشملا ؛ 
ام تسد  هب  زورما  اـیوگ  اـما  تـسا ، هدـش  یحو  شیپ  نرق  هدراـهچ  زا  شیب  دوـخ  دـنچ  ره  نآرق  هیآ 33 .) هبوت ، ، ) دنـشاب هتـشاد  تهارک 

امیقتـسم یطارـص  اذه  نا  و  دـنکیم : یهن  رگید  ياههار  زا  يوریپ  زا  دـناوخیم و  ارف  مالـسا  هب  ار  ام  دـنکیم و  تبحـص  ام  اب  هدیـسر و 
زا و  دـینک ؛ يوریپ  نآ  زا  تسا ؛ نم  میقتـسم  هار  نیا  نوـقّتت  مکّلعل  هب  مکاّـصو  مکلذ  هلیبـس  نع  مـکب  قرفتف  لبّـسلا  اوـعبّتت  ـال  هوعّبتاـف و 

شرافـس نآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  نیا  ، دزاسیم رود  قح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دـینکن ، يوریپ  [ یفارحنا و   ] هدـنکارپ ياههار 
یف کنعزنی  الف  هوکسان  مه  اکـسنم  انلعج  ٍۀما  لکل  دیامرفیم : نینچمه  نآرق  هیآ 153 .) ماعنا ، ، ) دینک هیشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنکیم ،
سپ دنهد ؛ ماجنا  ادخ ]  هاگـشیپ  رد   ] ار تدابع  نآ  ات  میداد ، رارق  یتدابع  یتماره  يارب  میقتـسم  يدـه  یلعل  ّکنا  کبر  یلا  عدا  رمالا و 

وت هک  تسا  نیمه  تسار  هار  و   ] يراد رارق  میقتـسم  تیادهرب  هک  نک  توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  دنزیخرب ! عازن  هب  وت  اب  رما  نیا  دـیابن 
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ماوقا هک  ییاهتدابع  کسانم و  هک  تیعقاو  نیا  قیدصت  مغر  هب  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  رد  هجوت  لباق  هتکن  هیآ 67 .) جح ، ، ) ییوپیم
مدرم دیاب  هک  هدش  رما  مه  ربمایپ  هب  دننک و  هلداجم  (ص ) ربمایپ اب  يروما  نینچ  هرابرد  دیابن  اهنآ  هدـش ، رّرقم  دـنوادخ  يوس  زا  فلتخم ،

. تسا هدش  حیرصت  مالـسا  توعد  تیمومع  هب  رگید ، تایآ  رد  3 ـ تسا . هدرک  رّرقم  ار  نیشیپ  کسانم  هک  دناوخب  ارف  یـسک  يوس  هب  ار 
هاوگ دـیاب  تیرـشب  همه  يارب  هکلب  ناکم ؛ کی  ای  نامز  کی  مدرم  يارب  طـقف  هن  ناناملـسم ، هک  دـیآیم  رب  هشیدـنا  نیا  زا  تیمومع  نیا 
مایپ هک  تسا  یناسک  همه  هّجوتم  هکلب  رـصعنامه ؛ رد  (ص ) ربمایپ نابطاخم  هجوتم  اهنت  هن  رادشه ، نیا  هک  دنکیم  حیرـصت  نآرق  دنـشاب .
امـش نم و  نایمهاوگ  دنوادخ ، وگب : غلب  نم  هب و  مکرذنال  نآرقلا  اذه  یلا  یحوا  مکنیب و  ینیب و  دهـشی  هّللا  لق  دـسریم : نانآ  هب  نآرق 

نآ اب  دـسریم ، نانآ  هب  نآرق ]  ] نیا هک  ار  یناسک  مامت  امـش و  اـت  هدـش ، یحو  نم  رب  نآرق  نیا  هک ] تسا  نیا  نآ  لـیلد  نیرتهب  و   ] تسا
نایدوهی و امیقتـسم  نارگید ، زا  توعد  غالبا و  بیغرت و  رب  هوـالع  نآرق ، هیآ 19 .) ماعنا ، ، ) مناسرتب ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  [و  مهد میب 
70 و 98؛ تایآ 64 ، نارمع ، لآ  ر.ك : ، ) دـنریذپب ار  یهلا  یحو  نیرخآ  هک  دـهاوخیم  ناـنآ  زا  هداد ، رارق  باـطخ  دروم  ار  نایحیـسم 

دیاب ریخ ؛ ای  دوریم  تشهب  هب  نمؤم  ریغ  ایآ  هک  رما  نیا  یـسررب  زا  شیپ  4 ـ  هیآ 6 .) هعمج ، هیآ 15 و 77 ؛ هدئام ، هیآ 47 و 171؛ ءاسن ،
و دـیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا . يدـبا  باذـع  هتـسیاش  رفاک  گرزب و  یهاـنگ  اـتاذ )  ) هسفن یف  رفک  هک  دوش  یـسررب  هلأـسم  نیا 
و تسا ، نازوس  عیام  زا  یندیـشون  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  يارب  نورفکی و  اوناک  امب  میلا  باذـع  میمح و  نم  بارـش  مهل  اورفک  نیذـلا 
يدهلا و هل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  دیامرفیم : زین  و  هیآ 4 .) سنوی ، }، ) دندیزرویمرفک هک  نآ  تهج  هب  كاندرد ، یباذع 

یهار زا  دنک و  تفلاخم  ربمایپ  اب  قح  ندش  راکشآ  زا  دعب  هک  یـسک  اریـصم  تءاس  مّنهج و  هلـصن  وّیلوت  ام  هلّون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبّتی 
هیآ ءاسن ، ، ) تسا يدـب  ماجنارـس  و  مینکیم ؛ لخاد  خزود  هب  و  میربیم ، دوریم ، هک  هار  نامههب  ار  وا  ام  دـیامن ، يوریپ  ناـنمؤم  هار  زج 

هب هک  تسین  یلاعفنا  یتلاح  رفک  دناشوپیم . مالسا  تقیقح  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  رفاک  تسا . شـشوپ  رفک ، يوغل  يانعم  5 ـ (. 115
یهلا تیادـه  شریذـپ  زا  عنام  هک  تسا  دوخ  نطاب  هب  طوبرم  یلعاف  یتلاح  هکلب  دنتـسین ؛ دـقتعم  مالـسا  هب  هک  دوش  قالطا  یناـسک  همه 

ناملـسم ریغ  اب  تعیرـش ، ساسارب  ًـالثم  هک  تسا  هلأـسم  نیا  هب  طوبرم  اریز  درادـن ، یطبر  تاـجن  هلأـسم  هب  رفک » » یهقف فیرعت  دوشیم .
، تسا منهج  هب  رفاک  دورو  بجوم  هک  هچنآ  تسا . درف  ینطاب  ماقم  هب  طوبرم  يراگتـسر  تاجن و  هک  یلاح  رد  دوش ؛ راتفر  دـیاب  هنوگچ 

رظن قافتا  رما  نیا  رد  هعیـش  ياملع  ور  نیا  زا  تسا . یهلا  ناربمایپ  يوس  زا  یهلا  تیادههب  تبـسن  وا  راکنا  ادخ و  هب  تبـسن  وا  یـشکرس 
...، هیفـس و هناوید ، غلابان ، كدوک  دـننام  دـنراد ؛ تسردان  تاداقتعا  هک  دوشیمن  يدارفا  ماـمت  لـماش  یهلا ، هدـعو  اـی  دـیعو  هک  دـنراد 

یلبنت و رورغ ، بّصعت ، یهاتوک ، ببـس  هب  رـصقم  تسردان  تاداقتعا  دـنازیامتم . نارـصقمزا  زین  نارـصاق  ص 89 .) ج 5 ، راونـالاراحب ، )
، ناکدوک دننام   ) دـناهدش مورحم  تقیقح  صیخـشت  زا  يرکف ، ییاناوت  مدـع  ّتلع  هب  هک  دـنایهورگ  نارـصاق  اما  تسا . وا  دوخ  ّتیمزج 
هب هک  یناسک  ینعی ، يرکف ؛ نیفعـضتسم  دـننام  ، ) تسا هدـشنفوشکم  اـهنآ  رب  تقیقح  یلقع ، ییاـناوت  مغر  هب  اـی  و  ناهیفـس ) اـههناوید و 
 ، هل نّیبت  ام  دـعب  ترابع  اب  نآرق  رد  هک  تسا  تقیقح  رهاظت  تسا  مهم  هک  هچنآ  دـناهدش .) تخبدـب  رگید  ياهتیعقوم  ای  ملظ و  تهج 
هب افرص  هک  یناسک  يارب  تشهب  برد  تسا . نید  هناهاگآ  هنالوؤسم و  باختنا  یـساسا  طرـش  هلأسم ، نیا  تسا . هدمآ  هیآ 115 ) ءاسن ، )

قباس یحو  هب  دانع  جاجل و  رس  زا  ناسنا  رگا  دیدج ، یحو  ندیسر  زا  سپ  رگا  یلو  تسین ؛ هتـسب  دنتـسه ، هارمگ  تقیقح  هب  ندیـسرنتلع 
هک تسین  مهم  تسا . دنوادخ  لباقم  رد  نایغط  دیدج ، یحو  نتفریذـپن  ضرف ، نیا  رد  اریز  دوشیم ؛ بوسحم  ایقـشا  ءزج  دـشاب ، هتـسباو 

ار ادخ  فطل  دناوتیم  قدص  نیمه  دشاب ، هدرک  باختنا  كاپ  تین  اب  ار  اهنآ  رگا  هکلب  دشاب . تقیقح  زا  رودرادقم  هچ  رـصاق ، تاداقتعا 
مالـسا نانمـشد  راظتنا  رد  يدـیدش  باذـع  هتبلا  تسا  مالـسا  ساسا  ّبل و  ۀـلاصا ) اتاذ و   ) هسفن یف  قدـص  اریز  دـنادرگب ؛ وا  لاح  لماش 

نانآ لاح  بیـصن  ادخ  ضیف  قدص ، نامه  تهج  هب  دـیاش  دـناهتفریذپ ، ار  یتسردانداقتعا  هناقداص  هک  یناسک  میریذـپب  دـیاب  یلو  تسا ؛
هک دنتسه  يرما  یعدم  رهاظ  هب  ود  ره  اریز  تسا ، قفانم  دننام  رّصقم ، اما  درادن . يزرم  دح و  چیه  دنوادخ  ضیف  دنبای . تاجن  هدیدرگ و 
هک تسا  فقاو  زین  رما  نیا  هب  دـنکیم . راکنا  ار  نآ  بلق  رد  تسا ، مالـسا  یعدـم  هک  یلاح  نامه  رد  قفانم  دـننکیم . راکنا  ار  نآ  انطاب 
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دروم رد  رما  نیا  تسا . مالـسا  راکنا  یعون  دوخ  مالـسالوبق ، رب  ینبم  وا  يرهاظ  ياعدا  سپ  دنکیمن . لمع  نادب  یلو  تسا ، قح  مالـسا 
وا یهاتوک  دنکیم . ناهنپ  تقیقح  زا  ار  دوخ  دوخ ، بلق  رد  یلو  تسا ؛ تقیقح  لابند  هب  هک  دنکیم  اعدا  زین  وا  تسا . قداص  زین  رـصقم 

هارمه یهاگ  نارفاک ، يارب  منهجدـیعو  هک  تسا  اج  هب  ًالماک  سپ  دوشیم . یقلت  تقیقح  راـکنا  یعون  دوخ  تقیقح ، يوج  تسج و  رد 
میقمباذع مهل  هللا و  مهنعل  مهبـسح و  یه  اهیف  نیدلاخ  منهج  رافکلا  تاقفانملا و  نیقفانملا و  هللادعو  دـشاب : ناقفانم  يارب  منهج  دـیعو  اب 

تسا و یفاـک  ناـنآ  يارب  ناـمه  دـنام . دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  هداد ، خزود  شتآ  هدـعو  نارفاـک ، قفاـنم و  ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ 
چیه ور  نیا  زا  تسا . بلق  رد  رـصقم  رـصاق و  توافت  تسا . اهنآ  يارب  یگـشیمه  باذع  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  ناشیادـنوادخ 

زا ریغ  دارفا -  دروم  رد  مه  (ص ) ربمایپیتح خزود . ای  تسا  تشهب  لها  هک  دـنک  رظن  راهظا  عطاـق  روط  هب  یـسک  هراـبرد  درادـن  قح  سک 
(1 رتشیب : هعلاطم  يارب  یعباـنم  هیآ 188 .) فارعا ، هیآ 9 ؛ فاقحا ، ر.ك : ، ) تشادـن عالطا  درکیم -  تفاـیرد  یحو  قیرط  زا  هک  هچنآ 
، یحیسم مالک  ( 3 1379 مق : يرهطم ، دیهـش  یهلا ، لدـع  لدـناوج 2 ) سجرن  همجرت  نزواـهنگل ، دـمحم  نید ، ییارگترثک  مالـسا و 

.1377 مق : بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یفیقوت ، نیسح  همجرت  لشیم ، ساموت 

. دییامرف حیضوت  ههبش  نیا  باوج  نینچمه  درف و  یمالسا  دیاقع  يور  رب  نآ  نتفریذپ  ریثأت  تیققح و  ندوب  یبسن  ههبش  دروم  رد 

شسرپ

. دییامرف حیضوت  ههبش  نیا  باوج  نینچمه  درف و  یمالسا  دیاقع  يور  رب  نآ  نتفریذپ  ریثأت  تیققح و  ندوب  یبسن  ههبش  دروم  رد 

خساپ

دیآ و رامـش  هب  تقیقح  ياهّدع  يارب  يرما  اسب  هچ  دـننادیم . ریذـپرییغت  ار  نآ  تسا ، یبسن  تقیقح  دـنیوگیم  هک  یناسک  لوا : همدـقم 
نکمم یتح  دشاب . تقیقح  دـقاف  بذاک و  يرگید  يارب  یقیقح و  قداص و  يدرف  يارب  ياهیـضق  نینچمه  دـشابن . تقیقح  نارگید  يارب 

ینیع و يراـیعم  نآ  شجنـس  يارب  تقیقح  ّتیبـسن  هب  نادـقتعم  دـشاب . تقیقح  دـقاف  رگید  ناـمز  رد  تقیقح و  یناـمز  رد  يزیچ  تـسا 
صاخـشا و اب  تبـسن  زا  اهر  قلطم و  تقیقح  ور  نیا  زا  دنـسانشیمن . تّیمـسر  هب  ار  ریغتم  ياهتیعقوم  طیارـش و  صاخـشا و  زا  لقتـسم 

شناد بحاص  درف  ینهذ  يدرف و  ياهیگژیو  اب  ار  يرـشب  شناد  یتخانـشتفرعم ، ییارگیبسن  دـنرادن . رواب  ار  صاـخ  ناـمز  طـیارش و 
ندوب ربتعمان  ای  ربتعم و  ملاع . ّتیدرف  نتفرگ  رظن  رد  اـب  رگم  درک ، يرواد  یتفرعم  چـیه  يهراـبرد  ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  دـنزیم ، هرگ 
دوجو یّلقتسم  رایعم  چیه  یتفرعم  يایاضق  يهرابرد  يرواد  يارب  اریز  درک . یبایزرا  ییاسانش و  نآ  لعاف  زا  لقتـسم  ناوتیمن  ار  تفرعم 

چیه هک  تسا  نآ  فلتخم  ياههخاش  رد  ییارگیبسن  كرتشم  هجو  دـنکیم . عاـفد  ییارگرثکت  زا  اـههزوح  همه  رد  ییارگیبسن  درادـن .
درک يرواد  نوگانوگ  ياههاگدـید  اهشرگن و  نایم  داد و  همتاخ  ّرثکت  نیا  هب  نآ  ساسا  رب  ناوتب  هک  تسین  يرایعم  صخاش و  ای  لـصا 

اهمهف و زا  یخرب  ناوتیمن  ورنیا  زا  دـنادیم . مزال  هکلب  دسانـشیم ، تیمـسر  هب  ار  ّرثکت  ییارگیبسن  تخانـشزاب . ربتعمان  زا  ار  ربتعم  و 
یتشآ رـس  لطاب  ربتعم و  قح ، قدص ، ریظن  یناگژاو  اب  ییارگیبسن  داد . حیجرت  رگید  یخرب  رب  ار  یتفرعم  هزوح  کی  رد  نیابتم  يایاضق 

فلتخم ياهریـسفت  اهمهف و  رثکت  توافت و  أشنم  دـشوکیم  ارگیبسن  تسا . رثکت  توافت و  دراد ، تیمها  ارگیبسن  يارب  هچ  نآ  درادـن .
نآ ثحابم  هنوگنیا  حرط  ضرف  شیپ  اریز  دشاب . هتشاد  ار  ربتعمان  زا  ربتعم  ای  لطاب  زا  قح  صیخشت  هغدغد  هک  نآیب  دنک ، صخـشم  ار 

. تسا ییاهرایعم  نینچ  دوجو  رکنم  ارگیبسن  هک  نآ  لاح  دشاب . هتـشاد  دوجو  مهف  ّتیبسن  لماوع  زا  لقتـسم  ینیع و  ياهرایعم  هک  تسا 
نایب راصتخا  وحن  هب  ار  کیتونمره  ثحب  دـیاب  ریزگان  ینید  دـیاقع  رب  ییارگتیبسن  ریثأت  نتخاس  راکـشآ  يارب  اـج  نیا  رد  مود : همدـقم 

هب سپ  نآ  زا  هتفای و  دنویپ  مهف  يهدیدپ  هب  سپـس  نتم و  ریـسفت  قلطم  يانعم  هب  دعب  ینید  نتم  ریـسفت  يانعم  هب  ادتبا  کیتونمره  مییامن .

یهوژپ زا 961نید  هحفص 229 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زاغآ یفـسلف  کیتونمره  رگدـیاه  نیترام  یفـسلف  راک  اب  متـسیب  نرق  ناوا  رد  تسا . هدـیدرگ  حرطم  یمدآ  مهف  باـب  رد  ياهیرظن  ناونع 
رد مهف  اریز  دـمآ . لئان  يزیچ  مهف  كرد و  هب  ناوتیمن  يروادشیپ  نتـشاد  نودـب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یفـسلف  کـیتونمره  ددرگیم .

دنرّیغتم و لایس و  یخیرات ، روما  تّنـس  زین  ناسنا و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم و  لصاح  رّـسفُم  يانعم  قفا  نتم و  ییانعم  قفا  جازتما  هیاس 
. درک دادـملق  یعیبط  ار  عونتم  ددـعتم و  ياهمهف  تسیاـبیم  ور  نیا  زا  دوریم ، نتم  غارـس  ییاـنعم  قفا  کـی  اـب  یناـمز  ره  رد  رّـسفم  ره 

یقلت نتم  ناگدنناوخ  زا  یکی  زین  دوخ  فلؤم  تسین . فلؤم  دارم  كرد  نتم  ریـسفت  زا  فده  1 ـ تسا : نینچ  هیرظن  نیا  جیاتن  زا  یضعب 
نتم تسا . ریذپاننایاپ  اهتنایب و  يدنیارف  نتم  ریسفت  دنیارف  2 ـ تسا . نتم  ییانعم  قفا  مهف  لایند  هب  تسا و  هجاوم  نتم  اب  رّـسفم  دوشیم .

درادن و دوجو  يرواد  يارب  يرایعم  دوشیم  لصاح  نتم  زا  هک  يددعتم  ریـسافت  نایم  رد  3 ـ دراد . ار  عونتم  فلتخم و  ياهتئارق  تیلباق 
مـسیشرانآ هلاـقم  يدـمحم ، نیـسح  يروآدرگ  نید ، تـئارق  (ر.ك : درک مـالعا  ربتعماـن  ار  ریـسافت  رگید  ربـتعم و  ار  يریـسفت  ناوـتیمن 

. میرادن نتم  زا  يرییغت  لباقریغ  ییاهن و  كرد  درادن و  دوجو  یلایسریغ  تباث و  مهف  هنوگچیه  4 ـ ص 163 .) نیزرف ، لالج  کیتونمره ،
(ر.ك: دیاشگیم نتم  یطارفا  ریسفت  يارب  یعیـسو  نادیم  دراد و  يریـسفت  ییارگتیبسن  اب  يرایعمامت  يراگزاس  یفـسلف  کیتونمره  5 ـ
رد ددرگیم و  رارقرب  یـصاخ  تبارق  کیتونمره  ییارگتیبسن و  ناـیم  هک  نیا  هجیتن  ص 59 .) دمحا ، یظعاو  کیتونمره ، رب  يدـمآرد 

ندوب ریذپلوحت  لاّیس و  هب  داقتعا  رگید  ترابع  هب  دباییم و  تیمسر  نوتم  مهف  باب  رد  ییارگتیبسن  یعون  یفـسلف  کیتونمره  تحاس 
یسانشزاب رایعم  ییارگیبسن و  اب  هلباقم  لح  هار  تسین ـ . رایعمامت  تیکاکش  تیبسن و  زج  يزیچ  ینید  فراعم  ای  يرـشب و  فراعم  مامت 

مولع یـساسا  هلغـشم  لکـشم و  مینکیم . زاغآ  یلوصح  مولع  رد  یـسانشتفرعم  یلـصا  لکـشم  هب  هجوت  اب  ار  لح  هار  نیا  حرـش  قیاقح 
هک یلاح  رد  داد . صیخـشت  دنکیم . تیاکح  نآ  زا  هک  یجراخ  روما  عقاو و  اب  ار  اهنآ  تقباطم  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  یلوصح 

ار عقاو  ناوتب  هک  درک  وجتـسج  ییاج  رد  ار  نآ  ّلح  دـیلک  دـیاب  لکـشم ، لح  يارب  دـناجراخ  اب  اـم  طاـبترا  هار  هلیـسو و  مولع  هنوگ  نیا 
ار اهنآ  قباطت  تفای و  فارشا  هیـضق  رب  مه  عقاو و  رب  مه  ناوتب  رگید ، ترابع  هب  دومن . كرد  يرگید  تروص  تطاسو  نودب  ًاروضح و 

کـش نم  مسرتیم ، نم  متـسه ، نم   ) ریظن تاّینادـجو ، ای  ینادـجو  يایاضق  هلمج  زا  تسا . روسیم  فارـشا  نیا  يدراوم  رد  دومن . كرد 
كرد هطـساویب  ار  اهنآ  زا  یکاح  ینهذ  ياهتروص  رگید  يوس  زا  میباییم و  يروضح  ملع  اب  ار  اهنآ  یکحم  وس  کی  زا  هک  مراد )

هک دنتـسه  یئایاضق  نیتسخن  ینادـجو  يایاضق  ناسنیدـب  دنتـسین . دـیدرت  کش و  لـباق  هجو  چـیه  هب  قوف  ياـیاضق  ورنیا ، زا  مینکیم .
ینهذ ياهریـسفت  اـب  ار  اـیاضق  نیا  مینک و  تقد  دـیاب  هتبلا  دنـشابیم . اراد  دـص  رد  دـص  ار  عـقاو  اـب  تقباـطم  شزرا  هدوـب و  ریذـپاناطخ 

یّکحم یکاح و  اریز  میباییم . دـنکیم  تیاکح  يرگید  میهافم  اهتروص و  زا  هک  یقطنم  يایاضق  رد  ار  فارـشا  نیا  ریظن  میزیماینرد .
اب هک  تسا  ياهیضق  تسا ) یلک  ناسنا  موهفم   ) هیـضق هنومن  باب  زا  مینکیم . كرد  يروضح  ملع  اب  ار  ود  ره  دناهتقفرگ و  رارق  نهذ  رد 

رامـشیب يدارفا  رب  ناسنا  موهفم  هک  درک  ناعذا  تفاـی و  تسد  نآ  هب  ناوتیم  يدوهـش  ینرود و  هبرجت  ناـسنا و  موهفم  نتفرگ  رظن  رد 
يارب میناوتب  رگا  لاـح  مینک . هیجوت  يروـضح  موـلع  هب  عاـجرا  اـب  ار  اـیاضق  زا  هتـسد  ود  راـبتعا  اـهنت  میاهتـسناوت  نونکاـت  تسا . قداـص 

ياـیاضق میناوـتیم  هیلوا  تایهیدـب  وـترپ  رد  اریز  میاهدیـسر . یگرزب  تیقفوـم  هب  میروآ . تسد  هب  یتّحـص  تنامـض  زین  هـّیلوا  تایهیدـب 
تایهیدب یبایـشزرا  میاهدروآ . تسد  هب  ار  ایاضق  رگید  یبایزرا  رایعم  هجیتن  رد  درک و  یبایـشزرا  ار  هیوناث  تایهیدب  هلمج  زا  یهیدـبریغ 

نیا رد  هک  یمیهافم  1 ـ دریگ : رارق  یسررب  دروم  بلطم  ود  دوش و  تقد  ایاضق  نیا  تقیقح  رد  دیاب  هیلوا  تاّیهیدب  یبایـشزرا  يارب  هیلوا :
نیا میهافم  وس  کی  زا  رگید  ریبعت  هب  لومحم . عوضوم و  داحتا  هب  مکح  یگنوگچ  میهافم و  نآ  نایم  هطبار  2 ـ تسا . هتفر  راک  هب  ایاضق 
اهنآ نایم  هطبار  رد  رگید  يوس  زا  دنیآیم و  تسد  هب  یهار  هچ  زا  دنتسه و  یمیهافم  هنوگچ  مینیبب  میهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  ایاضق 

نآ رد  هتفر  راک  هب  میهافم  دراذـگیم . هّحـص  اهنآ  دافم  رب  دـنکیم و  يرواد  اهنآ  هرابرد  لقع  هنوگچ  هک  مینک  هظحالم  میـشیدنایب و 
شرامش ءارقتسا و  اب  ناوتیم  دنتسه . یفسلف  میهافم  ًالومعم  دنراد  ییآراک  هفسلف  مولع و  یسانشیتسه و  رد  هک  هّیلوا  تایهیدب  زا  هتسد 

(، تسا لاـحم  نیـضیقن  عاـمتجا  (، ) دراد یتلع  یلولعم  ره   ) دـننام ییاـههرازگ  میهاـفم  تفاـیرد . ار  روبزم  ياـعدا  تحـص  تایهیدـب  نآ 
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اما مینکیم . عازتنا  يروضح  مولع  ياههتفای  تاینادـجو و  زا  ار  میهافم  هنوگ  نیا  دنایفـسلف و  یمیهافم  تسا ) لاـحم  نیـضیقن  عاـفترا  )
نـشور رگیدـکی  اب  ایاضق  نیا  تالومحم  تاعوضوم و  نایم  هسیاقم  اب  اهنآ  لومحم  عوضوم و  داـحتا  هب  مکح  تیفک  ینعی  مود  بلطم 

لیبق زا  ایاضق  نیا  همه  هک  میباییمرد  اهنآ  ياهلومحم  عوضوم و  نایم  هسیاقم  ایاضق و  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب  هک  نیا  حیـضوت  دوشیم .
هب جایتحا  یلولعم  ره   ) هک هیـضق  نیا  رد  ًالثم  دیآیم . تسد  هب  ناشعوضوم  موهفم  لیلحت  زا  اهنآ  موهفم  ینعی  دنتـسه . یلیلحت  يایاضق 
هب هتـسباو  شدوجو  هک  تسا  يدوجوم   ) لولعم هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  میزادرپ ، یم  لولعم  موهفم  لیلحت  هب  هک  یماگنه  دراد ) تلع 

. تسا جردـنم  لولعم  موهفم  رد  تلع  موهفم  سپ  میمانیم . تلع )  ) ار نآ  هک  دراد  يرگید  دوجوم  هب  جاـیتحا  ینعی  تسا ) رگید  دوجوم 
(. دراد جایتحا  تلع  هب  يدوجوم  ره   ) هک هیـضق  نیا  فـالخ  رب  دوشیم . نشور  ینهذ  شواـک  اـب  لومحم  عوضوم و  ناـیم  داـحتا  نیا  رد 

باـسح هب  یهیدـب  ياـیاضق  زا  ار  نآ  ناوتیمن  ور  نیا  زا  دـیآیمن و  تسد  هب  تلع ) هب  جاـیتحا   ) موهفم دوجوم )  ) موهفم لـیلحت  زا  اریز 
دوشیم كرد  يروضح  ملع  اب  هچ  نآ  هک  دنک ، لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم  تسین . مه  قداص  يرظن )  ) یهیدـب يایاضق  زا  هکلب  دروآ ،

زا اـم  رگا  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـینادیم ؟ یلک  ياـیاضق  زا  ار  هیلوا  تایهیدـب  هجیتن  رد  هداد و  میمعت  ار  نآ  هنوگچ  سپ  تسا ، یـصخش 
، تسا هتسباو  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا  نم  هدارا  هک  تهج  نآ  زا  هن  اما  مینکیم  عازتنا  ار  لولعم  دوخ  هدارا  لثم  یـصاخ  هدیدپ 

نآ يارب  یقادصم  اج  ره  ًاعبط  دراد . جایتحا  یگتسباو ) فرط   ) هب هتـسباو ) دوجوم   ) هک میاهتفایرد  ینورد  هبرجت  اب  عقاو  رد  رگید  نایب  هب 
ققحتم ّتیلولعم )  ) تیـصوصخ نیا  يدروم  ره  رد  سپ  تسا . يرورـض  تلع  لقتـسم و  دوجو  دشاب ، ياهتـسباو  دوجو  ینعی  دوش ، تفای 
جایتحا یلقع  ناهرب  هب  ّتیلولعم  تابثا  میباییم  ار  لولعم  قادصم  يروضح  ملع  اب  هک  يدراوم  رد  زج  هتبلا  تسا . دنمزاین  تلع  هب  دشاب ،
ناوتیم ناسنیدب  تسا . يروضح  مولع  رب  اهنآ  يانتبا  هیلوا  تایهیدب  يریذپاناطخ  زار  روکذم ، لح  هار  ساسا  رب  هک  نآ  لصاح  دراد .

، دمحم هداز ، نیسح  یسانشتفرعم ، (ر.ك : درک راوتـسا  ریذپاناطخ  ینیقی و  مکحم و  ییاههیاپ  رب  ار  يرـشب  ياهتفرعم  میظع  هعومجم 
یتفرعم مزیلارولپ  هب  داقتعا  بجوم  تقیقح  ندوب  یبسن  ههبش  نخـس : هصالخ  ص 112 .) هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم 

قح نید  اـهنت  ناونع  هب  ناوتیمن  زین  ار  یـصاخ  نید  هکلب  تسناد . قلطم  قح  ار  ياهدـیقع  ناوتیمن  هجیتـن  رد  هدـش و  ینید  مزیلاروـلپ  و 
. دوشیم ینوریب  تقیقح  تیعقاو و  راکنا  هب  رجنم  هکلب  تسا و  اهتحاس  يهمه  رد  ییارگکـش  یعون  یهاـگ  نینچ  هجیتن  درک . یفرعم 

لامجا روط  هب  اهنت  ام  تسا . نوریب  خـساپ  نیا  دـح  زا  هک  دراد  ياهبناج  دـنچ  ياـهثحب  هب  زاـین  تقیقح  رد  ییارگیبسن  هیرظن  یـسررب 
، نزواـهنگل دـمحم  رتکد  ینید ، ییارگترثک  مالـسا و  . 1 دـینک : عوجر  رتشیب  هعلاـطم  يارب  میدومن . هراـشا  ار  تفرعم  تیناـقح  كـالم 

نوناـک یکلمارق ، نادردـق  نسح  دـمحم  مزیلارولپ ، ياـههیوس  رد  يواکودـنک  مق 2 . هـط ، یگنهرف  هسـسؤم  لد ، ناوـج  سجرن  هـمجرت 
. نارهت رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  تاراشتنا  ناوج ، هشیدنا 

« ینید مسیلارولپ   » دنشاب و قح  نایدا  همه  هک  دراد  یلاکشا  هچ  درک ؟ تابثا  تیدوهی  تیحیسم و  هب  تبسن  ار  مالـسا  تیناقح  اهنت  ناوتیم  هنوگچ 
؟ دشاب حیحص 

شسرپ

دنـشاب و قح  ناـیدا  همه  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  درک ؟ تاـبثا  تیدوـهی  تیحیـسم و  هب  تبـسن  ار  مالـسا  تیناـقح  اـهنت  ناوـتیم  هنوـگچ 
؟ دشاب حیحص  ینید » مسیلارولپ  »

خساپ

دروم رد  يرواد  يارب  لـقع  هار  کـی . میریگیم . یپ  ار  هلأـسم  میرک ،) نآرق  تاـیآ  لـقع و   ) یلک هار  ود  زا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  - 
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لقع هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ  دش و  انـشآ  نایدا  ياههزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح 
نقتم نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالسا  نید  فراعم  دیاقع و  لوصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  ام  دز . کحم  تسا _ ناسنا  ینورد  تجح  هک  _

لـصا هرابرد  هک  ینیهارب  دوجو  اـب  ددرگیم . تاـبثا  ینیقی  ددـعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوصا  نیا  کـیاکی  ینعی ، میباـییم ؛ یلقع  ینیقی  و 
ناکرا زا  ییادـخ  دـنچ  ای  ییادـخ ) هس   ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک   _ يدـیحوتریغ بتاکم  نایدا و  دوشیم ، هماقا  دـیحوت 

هماقا دنوادخ  تیؤر  ای  تیمسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاطبا  دوشیم _ بوسحم  اهنآ  يداقتعا 
اب زین  تیحیـسم ، تیدوهی و  گرزب  نید  ود  صوصخ  رد  دنکیم . در  دنتـسه ، يدیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذم  بتاکم و  دوشیم ،

بتاکم ریاس  هباشم  هجیتن  هب  مینیـشنب ، نید  ود  نیا  ياههزومآ  یـسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب  ماـکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه 
دنوادخ ربارب  رد  میلست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دیاب  ینامسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  دیسر . میهاوخ 

دای تعیرش »  » هب نآ  زا  حالطصا  رد  هک  ناسنا ، يورخا  يویند و  تداعس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياهلمعلا  روتسد  نکل  تسا ، لاعتم 
بسانتم هدنارذگ و  ار  یفلتخم  لحارم  اهلمعلاروتـسد ، نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فالتخا  هب  هجوت  اب  ینعی ، تسا ؛ توافتم  دوشیم ،

رادروخرب يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماقم  رد  زین  نایدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب 
هب .» هیآ 19 (، 3  ) نارمع لآ  مالـسالا » هللا  دنع  نیدلا  نا  : » تسا ددـعتم  عیارـش  تسا و  دـحاو  يدـیحوت  نید  تقیقح ، رد  تسا . هدـیدرگ 

يرتلماک لکش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ  ره  روهظ  اب  تسا .» قح ) ربارب  رد  میلـست   ) مالـسا ادخ  دزن  رد  نید  هک  یتسرد 
ار دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دـندوب ، دـحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هضرع 

يوریپ نیاربانب  یبن 9:5ـ10 .. عیشوه  باتک  تاروت ، . تسا هدش  حیرصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دندادیم و 
، مالسا ربمایپ  روهظ  اب  حیـسم  نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یـسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحص 

تقیقح کی  هار و  کی  زا  لماکتم  تاجرد  ياـنعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  تواـفت  هجیتن ، رد  دوب . دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد 
مایپ و نیرتلماک  نیرتعماج و  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح  هتشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .

طـسوت هک  ییاـههزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، نینچمه  دـیامنیم . تسا ، هدـش  یلجتم  مالـسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد 
نایتنرق 8:6 و هب  لوا  هلاسر  ، ثیلثت هب  داقتعا  دـباییم . دوخ  ینیقی  نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوشیم ، نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و 

یبهذم بتکم و  چیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروما  (... 30 32:24 ـ  شیادیپ ، رفس  نامه و  ، تیؤر مسجت و   5/20 انحوی : لیجنا 
ود نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  ياهراپ  هب  دـنادیم . اـهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناـقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب  دریذـپیمن ؛
هب اوران  تاـماهتا  دوـهی 1 . تیحیـسم و  تاـفیرحت  دـینک : يرواد  دوـخ  لـقع ، مکح  ساـسا  رب  اـت  مینکیم  ارذـگ  ياهراـشا  گرزب  نید 

تبسن ناربمایپ  زا  یضعب  هب  یقالخاریغ  اوران و  تاماهتا  ياهراپ  سدقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ ؛
رتشیب ر.ك: ییانـشآ  يارب  38 و  19:30 ـ  نیوکت ، رفـس  2:1ـ11 ، انحوی ، لـیجنا  ر.ك : دراد ، مرـش  نآ  ناـیب  زا  ملق  هک  تسا  هدـش  هداد 

تابثا ار  ناربماـیپ  تمـصع  موزل  یلقع  نیهارب  هک  یلاـح  رد  و 177 ؛ ص 73  یقداص ، دـمحم  نیدـهع ، تاراشب  ج 3 و  مـالعالا ، سینا 
هب ناوتیم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياههبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باتک  رد  هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اههناسفا ؛ دوجو  . 2 دنکیم .
مدآ دندقتعم ، نایحیسم  يرطف ؛ هانگ  32:34ـ30 3 . شیادیپ ، رفس  . درک هراشا  ادخ ، رب  وا  ياهبلغ  ادخ و  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک 

شالت و هنوگره  تسا و  راکهانگ  ةرطفلاب  ناسنا  ینعی ، دوشیم ؛ لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد 
ناسنا يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یسیع ترضح  ندش  هدیشک  راد  هب  بیلصت و  دیشخب و  دهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع 

، ملاظ نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياههزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4 تسا .
هنوگ نیا  دوجو  ناـیمور . هب  سلوـپ  ياـههمان  رثـکا  5:38 و  یتم ، لـیجنا  . دـنانیمز رد  ادـخ  هیاـس  مکاـح و  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هناـهب  هب 

«، مالعالا سینا   » باتک رد  سدقم ، باتک  نتم  رد  ددعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياههزومآ 
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يزورما تیدوهی  تیحیـسم و  تیناقح  مدع  رب  لیلد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ،
يرواد اهنآ و  ياههزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ  تسا .

اهنت هن  یعامتجا ،» يدرف و  ماکحا   » و لیاضف » قالخا و  «، » دیاقع  » يداو هس  رد  مالـسا  هک  تفای  دـهاوخ  دـنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا .
تیعماج و نیا  هب  یتعیرش  دیاقع و  رـشب ، یگدنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رتلماک 

تیناقح تابثا  : » دسیونیم ثیدح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  درادـن . دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتـسا  ناقتا و  قمع و 
، ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ  «. عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن  همدقم  چیه  هب  جایتحا  مالسا ، نید 

تیناقح هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  ناـیاپ  رد  ص 201 . مهدزاود ، ثیدح  حرش 
نید راصحنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ینآرق  تایآ  تایآ  هار  ود . تسا . مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس  تیناقح  مدـع  مالـسا و  نید 

ار نآ  تسا و  فلاخم  مسیلارولپ  ینابم  لوصا و  زا  یخرب  اـب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح 
طارص قح و  نید  ار  مالـسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتایآ  . 1 میهدیم : رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  دـنکیم . لاـطبا 

غتبی نم  و  ( ـ . دـنکیم توعد  مالـسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  لطاب  ار  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  دـیاقع  دـنکیم و  یفرعم  میقتـسم 
یتح يراصنلا  دوهیلا و ال  کـنع  یـضرت  نل  و  ( ـ . 85 هیآ (، 3  ) نارمعلآ نیرـسخلا ) نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  اـنید  مالـسالاریغ 

هیآ (، 2  ) هرقب ریصن ) یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج  يذلا  دعب  مهئاوها  تعّبتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يده  نا  لق  مهتّلم ، عبّتت 
مهلتاق لبق  نم  اورفک  نیذـّلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  و  ( ـ . 120

هیآ 61 (، 3) نارمعلآ هروـس  میهدیم : عاـجرا  میرک  نآرق  هـب  ار  امـش  هـک  رگید  ناوارف  تاـیآ  و  هیآ 30 . (، 9  ) هبوـت نوـکفؤی ) ینا  هللا 
(، 48 حتف (  هروس  هیآ 72 و 73 ؛ (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛ (، 4) ءاسن هروس  هیآ 32 و 31 ؛ (، 9  ) هبوت هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهابم  )

تیکاکـش و يانبم  اب  هک  یتاـیآ  . 2 هیآ 79 . (، 2  ) هرقب هروـس  88 ؛ تایآ 91 ـ  (، 19 میرم ( هروـس  هیآ 9 ؛ (، 61 فص (  هروـس  هیآ 28 ؛
ناشن تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا _ ینید  مزیلارولپ  ياهضرفشیپ  ینابم و  زا  هک   _ تقیقح هب  یبایتسد  ناـکما  مدـع  ییارگتیبسن و 
تایآ نیا  تسا . ریذپناکما  تقیقح  هب  ندیـسر  تسین و  شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکـش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدـید  زا  هک  دـهدیم 

ار اـیبنا  هلدا  هک  یتاـیآ  ب . . 32 هیثاـج /  66 ؛ لـمن /  هروس  دـهدیم . رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناکاکـش  هک  یتاـیآ  فلا . زا : تسا  تراـبع 
نیقی و ملع و  زا  تیعبت  هـب  رما  هـک  یتاـیآ  ج . . 9 10 ـ  میهاربا /  هروس  دـنکیم . یفرعم  هجویب  ار  ناکاکـش  ّکـش  و  راکـشآ ، نشور و 

ساسا رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3 . 28 مجن /  هروس  36 و  سنوی /  هروس  36 و  ءارـسا /  هروس  . دراد کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  باـنتجا 
عون ره  ارهق  دـنایناعم و  زا  یلاخ  ینعی ، تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپیم ، هک  تسا  راوتـسا  کیتونمره  دـیدج  یناـبم  زا  یخرب 

باتکلا و مهعم  انلزنا  و  ( ـ : دـنراد تفلاخم  تحارـص  هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  دـشابیم . یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانش 
رب یـسک  ره  رگا  . 25 دیدح /  ، M «} دـننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باـتک و  ( » طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا 

هماقا عبت  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  رایعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماـص  ساـسا 
وت رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ( » ءیـش لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  و  ( ـ . دش دـهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دـحاو  رایعم  نآ  ساسا  رب  لدـع 

نایب ادخ ، ماکحا  تسا  نیا  ( » نوملعی موقل  اهنیبی  هللا  دودـح  کلت  و  ( ـ . 89 لحن /  هروس   M «.} دنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتـسرف 
نید رد  یهارکا  چیه  ( » یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  ( ـ . 230 هرقب /  هروس  M «.} دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنکیم 

زا تسار  هار  هدننک  نایب  ار  میرک  نآرق  الاب ، تایآ  . 256 هرقب /  هروس  M «.} دیدرگ نشور  یهارمگ ، زا  تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین 
نوتم تارابع و  ندوب  یلاخ  ینعی ، دـیدج ، کیتونمره  يانبم  اب  نیا  دـنکیم و  یفرعم  زیچ ، ره  رگنایب  یهلا و  دودـح  رگناشن  یهارمگ و 

( اهتشادرب نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اهتشادرب  ندوب  یـصخش  هجیتن  رد  يرـشب و  ياهشناد  زا  يریذـپریثأت  ییاـنعم و  راـب  زا 
مسیلاروـلپ و هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب  نخـس  لـصاح  تـسا . لـباقم  هـطقن  رد  تـسرد  راـگزاسان و 
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طارـص قح و  نید  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نکل  تسین ؛ شریذـپ  لباق  ناـیدا ، همه  تیناـقح  ياـنعم  هب  ینید ، ییارگترثک 
جراخ نایدا ، ریاس  ناوریپ  درک . ادج  تجح  تیرّذعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دیاب  تسا . ددعتم  تجح  رّذعم و  یلو  تسا ؛ دحاو  میقتـسم 

تجح و ياراد  دوخ ) نییآ  هب  يدنبياپ  مالسا 2 ـ هب  لهج  1 ـ : ) طرش ود  دوجو  تروص  رد  اما  دنتـسه ؛ یهلا  بولطم  قح و  تعیرـش  زا 
دنوادـخ دزن  تمایق  زور  رد  تسا و  راذـتعا  لباق  اـما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتـسم » طارـص   » دـنچ ره  ناـشهار  دوب و  دـنهاوخ  کسمتـسم 

زا ياهرهب  اهشور ، نآ  ققحت  تروص  رد  ندوب ، روذعم  نمـض  هورگ  نیا  تسا . هدرک  دای  فعـضتسم »  » هب هورگ  نیا  زا  نآرق  دناروذعم .
، نآ تدحو  یلو  تسین ؛ شیب  زیچ  کی  نید  تقیقح  هکنآ  رگید  هتکن  دش . دنهاوخ  لیان  تداعـس  زا  ياهجرد  هب  درب و  دنهاوخ  تداعس 

ریبعت لبـس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکـشت  تدحو  لیبق  زا  هکلب  تسین ، يددع  تدحو  خنـس  زا 
مهّنیدهنل انیف  اودهاج  نیذلاو  : ) تسا ددعتم  نادـبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددـعت و  هب  لبـس  اما  تسا ؛ دـحاو  میقتـسم  طارـص  تسا . هدرک 

نامه هب  سک  ره  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبس  هک  تسا  تیاده  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارـص  . 69 توبکنع /  يهروس  انلبس )
زا دنک ، یط  ار  یهلا  نما  لبـس  همه  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  دـنمهرهب  زین  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ، يوریپ  یهلا  نما  لبـس  زا  هک  رادـقم 

مالـسلا و لبـس  هناوضر  عّبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  : ) دش دـنهاوخ  دـنمهرهب  لماک  روط  هب  میقتـسم  طارص 
هروس هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دینک  عوجر  18 و  هدئام /  هروس  میقتسم . ) طارص  یلا  مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی 

یهاگن  » يهلاقم ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک  هلجم  - 1 ددرگیم : یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  یئانـشآ  يارب  لیبس . طارـص و  ثحب  دمح ،
ـ  ناوج 3 هشیدنا  نوناک  یکلمارق ، نادردق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، ياههیوس  2 ـ  هانپورسخ » نیـسحلادبع  ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد 

ناوج هشیدنا  نوناک  یکلمارق ، نادردق  نسحدمحم  مزیلارولپ ، نآرق و 

؟  دومن تابثا  ناوتیم  ییاههار  هچ  زا  ار  نید  کی  تیناقح 

شسرپ

؟  دومن تابثا  ناوتیم  ییاههار  هچ  زا  ار  نید  کی  تیناقح 

خساپ

دروـم رد  يرواد  يارب  لـقع  هار  کـی . میریگیم . یپ  ار  هلأـسم  میرک ،) نآرق  تاـیآ  لـقع و   ) یلک هار  ود  زا  لاؤـس  نیا  هـب  خـساپ  يارب 
لقع هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ  دش و  انـشآ  نایدا  ياههزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح 
نقتم نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالسا  نید  فراعم  دیاقع و  لوصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  ام  دز . کحم  تسا _ ناسنا  ینورد  تجح  هک  _

لـصا هرابرد  هک  ینیهارب  دوجو  اـب  ددرگیم . تاـبثا  ینیقی  ددـعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوصا  نیا  کـیاکی  ینعی ، میباـییم ؛ یلقع  ینیقی  و 
ناکرا زا  ییادـخ  دـنچ  ای  ییادـخ ) هس   ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک   _ يدـیحوتریغ بتاکم  نایدا و  دوشیم ، هماقا  دـیحوت 

هماقا دنوادخ  تیؤر  ای  تیمسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاطبا  دوشیم _ بوسحم  اهنآ  يداقتعا 
اب زین  تیحیـسم ، تیدوهی و  گرزب  نید  ود  صوصخ  رد  دنکیم . در  دنتـسه ، يدیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذم  بتاکم و  دوشیم ،

بتاکم ریاس  هباشم  هجیتن  هب  مینیـشنب ، نید  ود  نیا  ياههزومآ  یـسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب  ماـکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه 
دنوادخ ربارب  رد  میلست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دیاب  ینامسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  دیسر . میهاوخ 

دای تعیرش »  » هب نآ  زا  حالطصا  رد  هک  ناسنا ، يورخا  يویند و  تداعس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياهلمعلا  روتسد  نکل  تسا ، لاعتم 
بـسانتم هدنارذگ و  ار  یلتخم  لحارم  اهلمعلاروتـسد ، نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فالتخا  هب  هجوت  اب  ینعی ، تسا ؛ توافتم  دوشیم ،
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رادروخرب يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماقم  رد  زین  نایدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب 
هب .» هیآ 19 (، 3  ) نارمع لآ  مالـسالا » هللا  دنع  نیدلا  نا  : » تسا ددـعتم  عیارـش  تسا و  دـحاو  يدـیحوت  نید  تقیقح ، رد  تسا . هدـیدرگ 

يرتلماک لکش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ  ره  روهظ  اب  تسا .» قح ) ربارب  رد  میلـست   ) مالـسا ادخ  دزن  رد  نید  هک  یتسرد 
ار دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دـندوب ، دـحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هضرع 

يوریپ نیاربانب  یبن 9:5ـ10 .. عیشوه  باتک  تاروت ، . تسا هدش  حیرصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دندادیم و 
، مالسا ربمایپ  روهظ  اب  حیـسم  نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یـسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحص 

تقیقح کی  هار و  کی  زا  لماکتم  تاجرد  ياـنعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  تواـفت  هجیتن ، رد  دوب . دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد 
مایپ و نیرتلماک  نیرتعماج و  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح  هتشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .

طـسوت هک  ییاـههزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، نینچمه  دـیامنیم . تسا ، هدـش  یلجتم  مالـسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد 
نایتنرق 8:6 و هب  لوا  هلاسر  ، ثیلثت هب  داقتعا  دـباییم . دوخ  ینیقی  نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوشیم ، نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و 

یبهذم بتکم و  چیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروما  (... 30 32:24 ـ  شیادیپ ، رفس  نامه و  ، تیؤر مسجت و   5/20 انحوی : لیجنا 
ود نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  ياهراپ  هب  دـنادیم . اـهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناـقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب  دریذـپیمن ؛
هب اوران  تاـماهتا  دوـهی 1 . تیحیـسم و  تاـفیرحت  دـینک : يرواد  دوـخ  لـقع ، مکح  ساـسا  رب  اـت  مینکیم  ارذـگ  ياهراـشا  گرزب  نید 

تبسن ناربمایپ  زا  یضعب  هب  یقالخاریغ  اوران و  تاماهتا  ياهراپ  سدقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ ؛
رتشیب ر.ك: ییانـشآ  يارب  38 و  19:30 ـ  نیوکت ، رفـس  2:1ـ11 ، انحوی ، لـیجنا  ر.ك : دراد ، مرـش  نآ  ناـیب  زا  ملق  هک  تسا  هدـش  هداد 

تابثا ار  ناربماـیپ  تمـصع  موزل  یلقع  نیهارب  هک  یلاـح  رد  و 177 ؛ ص 73  یقداص ، دـمحم  نیدـهع ، تاراشب  ج 3 و  مـالعالا ، سینا 
هب ناوتیم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياههبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باتک  رد  هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اههناسفا ؛ دوجو  . 2 دنکیم .
مدآ دندقتعم ، نایحیسم  يرطف ؛ هانگ  32:34ـ30 3 . شیادیپ ، رفس  . درک هراشا  ادخ ، رب  وا  ياهبلغ  ادخ و  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک 

شالت و هنوگره  تسا و  راکهانگ  ةرطفلاب  ناسنا  ینعی ، دوشیم ؛ لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد 
ناسنا يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یسیع ترضح  ندش  هدیشک  راد  هب  بیلصت و  دیشخب و  دهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع 

، ملاظ نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياههزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4 تسا .
هنوگ نیا  دوجو  ناـیمور . هب  سلوـپ  ياـههمان  رثـکا  5:38 و  یتم ، لـیجنا  . دـنانیمز رد  ادـخ  هیاـس  مکاـح و  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هناـهب  هب 

«، مالعالا سینا   » باتک رد  سدقم ، باتک  نتم  رد  ددعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياههزومآ 
يزورما تیدوهی  تیحیـسم و  تیناقح  مدع  رب  لیلد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ،

يرواد اهنآ و  ياههزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ  تسا .
اهنت هن  یعامتجا ،» يدرف و  ماکحا   » و لیاضف » قالخا و  «، » دیاقع  » يداو هس  رد  مالـسا  هک  تفای  دـهاوخ  دـنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا .

تیعماج و نیا  هب  یتعیرش  دیاقع و  رـشب ، یگدنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رتلماک 
تیناقح تابثا  : » دسیونیم ثیدح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  درادـن . دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتـسا  ناقتا و  قمع و 

، ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ  «. عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن  همدقم  چیه  هب  جایتحا  مالسا ، نید 
تیناقح هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  ناـیاپ  رد  ص 201 . مهدزاود ، ثیدح  حرش 

نید راصحنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ینآرق  تایآ  تایآ  هار  ود . تسا . مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس  تیناقح  مدـع  مالـسا و  نید 
ار نآ  تسا و  فلاخم  مسیلارولپ  ینابم  لوصا و  زا  یخرب  اـب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح 

طارص قح و  نید  ار  مالـسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتایآ  . 1 میهدیم : رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  دـنکیم . لاـطبا 
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غتبی نم  و  ( ـ . دـنکیم توعد  مالـسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  لطاب  ار  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  دـیاقع  دـنکیم و  یفرعم  میقتـسم 
یتح يراصنلا  دوهیلا و ال  کـنع  یـضرت  نل  و  ( ـ . 85 هیآ (، 3  ) نارمعلآ نیرـسخلا ) نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  اـنید  مالـسالاریغ 

هیآ (، 2  ) هرقب ریصن ) یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج  يذلا  دعب  مهئاوها  تعّبتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يده  نا  لق  مهتّلم ، عبّتت 
مهلتاق لبق  نم  اورفک  نیذـّلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  و  ( ـ . 120

هیآ 61 (، 3) نارمعلآ هروـس  میهدیم : عاـجرا  میرک  نآرق  هـب  ار  امـش  هـک  رگید  ناوارف  تاـیآ  و  هیآ 30 . (، 9  ) هبوـت نوـکفؤی ) ینا  هللا 
(، 48 حتف (  هروس  هیآ 72 و 73 ؛ (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛ (، 4) ءاسن هروس  هیآ 32 و 31 ؛ (، 9  ) هبوت هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهابم  )

تیکاکـش و يانبم  اب  هک  یتاـیآ  . 2 هیآ 79 . (، 2  ) هرقب هروـس  88 ؛ تایآ 91 ـ  (، 19 میرم ( هروـس  هیآ 9 ؛ (، 61 فص (  هروـس  هیآ 28 ؛
ناشن تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا _ ینید  مزیلارولپ  ياهضرفشیپ  ینابم و  زا  هک   _ تقیقح هب  یبایتسد  ناـکما  مدـع  ییارگتیبسن و 
تایآ نیا  تسا . ریذپناکما  تقیقح  هب  ندیـسر  تسین و  شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکـش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدـید  زا  هک  دـهدیم 

ار اـیبنا  هلدا  هک  یتاـیآ  ب . . 32 هیثاـج /  66 ؛ لحن /  هروس  دـهدیم . رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناکاکـش  هک  یتاـیآ  فلا . زا : تسا  تراـبع 
نیقی و ملع و  زا  تیعبت  هـب  رما  هـک  یتاـیآ  ج . . 9 10 ـ  میهاربا /  هروس  دـنکیم . یفرعم  هجویب  ار  ناکاکـش  ّکـش  و  راکـشآ ، نشور و 

ساسا رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3 . 28 مجن /  هروس  36 و  سنوی /  هروس  36 و  ءارـسا /  هروس  . دراد کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  باـنتجا 
عون ره  ارهق  دـنایناعم و  زا  یلاخ  ینعی ، تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپیم ، هک  تسا  راوتـسا  کیتونمره  دـیدج  یناـبم  زا  یخرب 

باتکلا و مهعم  انلزنا  و  ( ـ : دـنراد تفلاخم  تحارـص  هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  دـشابیم . یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانش 
رب یـسک  ره  رگا  . 25 دیدح /  ، M «} دـننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باـتک و  ( » طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا 

هماقا عبت  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  رایعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماـص  ساـسا 
وت رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ( » ءیـش لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  و  ( ـ . دش دـهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دـحاو  رایعم  نآ  ساسا  رب  لدـع 

نایب ادخ ، ماکحا  تسا  نیا  ( » نوملعی موقل  اهنیبی  هللا  دودـح  کلت  و  ( ـ . 89 لحن /  هروس   M «.} دنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتـسرف 
نید رد  یهارکا  چیه  ( » یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  ( ـ . 230 هرقب /  هروس  M «.} دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنکیم 

زا تسار  هار  هدننک  نایب  ار  میرک  نآرق  الاب ، تایآ  . 256 هرقب /  هروس  M «.} دیدرگ نشور  یهارمگ ، زا  تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین 
نوتم تارابع و  ندوب  یلاخ  ینعی ، دـیدج ، کیتونمره  يانبم  اب  نیا  دـنکیم و  یفرعم  زیچ ، ره  رگنایب  یهلا و  دودـح  رگناشن  یهارمگ و 

( اهتشادرب نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اهتشادرب  ندوب  یـصخش  هجیتن  رد  يرـشب و  ياهشناد  زا  يریذـپریثأت  ییاـنعم و  راـب  زا 
مسیلاروـلپ و هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب  نخـس  لـصاح  تـسا . لـباقم  هـطقن  رد  تـسرد  راـگزاسان و 

طارـص قح و  نید  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نکل  تسین ؛ شریذـپ  لباق  ناـیدا ، همه  تیناـقح  ياـنعم  هب  ینید ، ییارگترثک 
جراخ نایدا ، ریاس  ناوریپ  درک . ادج  تجح  تیرّذعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دیاب  تسا . ددعتم  تجح  رّذعم و  یلو  تسا ؛ دحاو  میقتـسم 

تجح و ياراد  دوخ ) نییآ  هب  يدنبياپ  مالسا 2 ـ هب  لهج  1 ـ : ) طرش ود  دوجو  تروص  رد  اما  دنتـسه ؛ یهلا  بولطم  قح و  تعیرـش  زا 
دنوادـخ دزن  تمایق  زور  رد  تسا و  راذـتعا  لباق  اـما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتـسم » طارـص   » دـنچ ره  ناـشهار  دوب و  دـنهاوخ  کسمتـسم 

زا ياهرهب  اهشور ، نآ  ققحت  تروص  رد  ندوب ، روذعم  نمـض  هورگ  نیا  تسا . هدرک  دای  فعـضتسم »  » هب هورگ  نیا  زا  نآرق  دناروذعم .
، نآ تدحو  یلو  تسین ؛ شیب  زیچ  کی  نید  تقیقح  هکنآ  رگید  هتکن  دش . دنهاوخ  لیان  تداعـس  زا  ياهجرد  هب  درب و  دنهاوخ  تداعس 

ریبعت لبـس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکـشت  تدحو  لیبق  زا  هکلب  تسین ، يددع  تدحو  خنـس  زا 
مهّنیدهنل انیف  اودهاج  نیذلاو  : ) تسا ددعتم  نادـبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددـعت و  هب  لبـس  اما  تسا ؛ دـحاو  میقتـسم  طارـص  تسا . هدرک 

نامه هب  سک  ره  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبس  هک  تسا  تیاده  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارـص  . 69 توبکنع /  يهروس  انلبس )
زا دنک ، یط  ار  یهلا  نما  لبـس  همه  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  دـنمهرهب  زین  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ، يوریپ  یهلا  نما  لبـس  زا  هک  رادـقم 
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مالـسلا و لبـس  هناوضر  عّبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  : » دش دـنهاوخ  دـنمهرهب  لماک  روط  هب  میقتـسم  طارص 
هروس هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دینک  عوجر  18 و  هدئام /  هروس  میقتسم » طارـص  یلا  مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی 

یهاگن  » يهلاقم ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک  رصتخم : ددرگیم : یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  یئانـشآ  يارب  لیبس .) طارـص و  ثحب  دمح ،
نوناک یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، ياههیوس  باـتک  . 1 لـصفم : هانپورـسخ » نیـسحلادبع  ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد 
نوناک یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، نآرق و  باـتک  . 2 تـسا » ینید  مزیلاروـلپ  زا  ینید  نورب  یلقع و  دـقن   » ناوـج هشیدـنا 

«. تسا ینید  مزیلارولپ  زا  نآرق ، تایآ  هب  دانتسا  اب  ینید و  نورد  دقن   » ناوج هشیدنا 

؟ دوش یم  هچ  رگید  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  فیلکت  سپ  دنور  یم  تشهب  هب  مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  نیبحم  نایعیش و  اهنت  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  هچ  رگید  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  فیلکت  سپ  دنور  یم  تشهب  هب  مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  نیبحم  نایعیش و  اهنت  ایآ 

خساپ

نیا دوشیم و  هتفریذپ  دارفا  زا  تسا  بان  مالسا  تقیقح  نامه  هک  عیشت  مالـسا و  اهنت  هک  درادیم  مالعا  حیرـص  روط  هب  تایاور  نآرق و 
هتسد هس  هب  نانآ  تفگ : دیاب  بهاذم  نایدا و  رگید  دارفا  دروم  رد  اما  دنوشیم ؛ تشهب  دراو  یمسا  نایعیـش  همه  هک  تسین  نآ  يانعم  هب 

زا تجاجل  دانع و  ای  بّصعت  لیلد  هب  یلو  هدـش ؛ انـشآ  عیـشت  مالـسا و  اب  کـی . دـنراد : هناگادـج  یمکح  کـی  ره  هک  دـنوشیم  میـسقت 
دوخ تلاهج  رد  یلو  دنتسین ؛ انشآ  عیشت  مالـسا و  اب  ود . دنامنهج . لها  میرک  نآرق  هدومرف  هب  يدارفا  نینچ  دننزیم . زابرـس  نآ  نتفریذپ 
يارب مزـال  طیارـش  تاـناکما و  همه  دوـجو  اـب  یلو  دـناعلطم ؛ عیـشت  ماـن  هـب  یبهذـم  اـی  مالـسا  ماـن  هـب  ینید  دوـجو  زا  ینعی ، دنارـصقم ؛

دنتسین و انشآ  مالسا  اب  هس . دنوشیم . تازاجم  تمایق  زور  شیوخ  ریصقت  دح  رد  يدارفا  نینچ  دننکیمن . یمادقا  تقیقح  يوجوتسج 
هتـشادن دوجو  نانآ  يارب  شهوژپ  قیقحت و  ناکما  هکنآ  ای  هدروخن  ناششوگ  هب  ًالـصا  اـی  هکلب  دـنرادن ؛ يریـصقت  زین  دوخ  تلاـهج  رد 

دنتـسین و منهج  لـها  يدارفا  نینچ  دـناهدومن . لـمع  نآ  هب  هدرک و  لوـبق  (... تیحیـسم و لـثم   ) هدیـسر اـهنآ  هب  ار  هچنآ  ره  اـهنت  تسا و 
قح دـندومنیم  رکف  هچنآ  نانآ و  یهاوختقیقح  نازیم  اب  ار  اهنآ  لامعا  دـهدیم و  رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومـشم  ار  ناـنآ  دـنوادخ 

بـسح رب  مدرم  مکی . میهدیم : يرـصتخم  حیـضوت  نآ  هرابرد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  ـالاب  بلاـطم  دجنـسیم . تسا ،
. هللا رمال  نوجرم  نافعـضتسم ، نارفاک ، نانمؤم ، دنوشیم : میـسقت  هتـسد  شـش  هب  لاعتم ، دنوادخ  ياهدـیعو  هدـعو و  ربارب  رد  ناشعضو 
هب اهنآ  رد  هک  دنتـسه  تاجرد »  » ياراد هورگ  نیا  هتبلا  تسا . تشهب  ناشهاگیاج  دـناهدروآ و  ناـمیا  دـنوادخ  هب  هک  دـنايدارفا  ناـنمؤم 

داـنع و تلع  هب  یلو  دناهتخانـش ؛ ار  قـح  ملع  يور  زا  هک  دـنایناسک  نارفاـک  دوـش . یم  داـی  نیمی » باحـصا   » و نوقباـس » «، » نیـصلخم »
دنتـسه و تاکرد »  » ياراد زین  هورگ  نیا  هک  تسا . منهج  متح  روط  هب  ناشهاگیاج  دنارـصقم و  هورگ  نیا  دناهتفات . رب  رـس  نآ  زا  تجاجل 
؛ دـنارذع ياراد  هک  دـنایناسک  زین  هللا  یلا  نوجرم  فعـضتسم و  هورگ  دـنریگ . یم  رارق  منهج  تاـقبط  رد  ییوج  هزیتس  تدـش  ساـسارب 

کی تهج  زا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  نانآ  ندرک  یهاتوک  ای  ریصقت  ظاحل  هب  دننکب ، لمع  نادب  دندنویپب و  قح  نید  هب  دناهتسناوتن  رگا  ینعی ،
نید تاروتـسد  هب  نانآ  ندرکن  لمع  ای  تلفغ  ای  لهج  بجوم  لماوع  نیمه  تسا . هدوب  جراـخ  اـهنآ  راـیتخا  زا  هک  هدوب  یلماوع  هلـسلس 

، تسا وا  رایتخا  زا  جراـخ  لـماوع  لولعم  هدوبن و  دنتـسم  یمدآ  راـیتخا  هب  كرت  تروص ، نیا  نوچ  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـش  مالـسا 
تمکح هک  يوحن  هب  شدوخ  دنوادخ  دوب . دهاوخ  دنوادخ  یناسک  نینچ  راک  عجرم  يررـض . هن  تشاد و  دـنهاوخ  یعفن  هن  یمدآ  يارب 

رذع تایآ  نآ  رد  دنوادخ  دنکیم . تلالد  هدـش ، دای  بلطم  رب  ءاسن »  » هروس تایآ 98-96  مود . درک . دـهاوخ  لمع  باجیا  شتمحر  و 
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دنوادـخ دوخ  هب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  راک  مه  هبوت »  » هروس زا  هیآ 106  رد  تسا . هدرک  لوبق  یطیارـش  اب  ندوب  فعـضتسم  لیلد  هب  ار  دارفا 
تیاده عبنم  هب  یسرتسد  تهج  زا  ندش  هداد  رارق  فعض  رد  هکلب  تسین ؛ يداصتقا  رقف  اجنیا  رد  فعـضتسم »  » زا دارم  تسا . هدرک  هلاحا 

نافعـضتسم يارب  رذع  تلع  طرـش و  ناونع  هب  الیبس » نودتهی  ۀلیح و ال  نوعیطتـسی  ال   ) هلمج ءاسن »  » هروس تایآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا .
لماـش هک  تسا  نتـشادن  هراـچ  هار و  مومع  روط  هب  اـج و  همه  ندوب  روذـعم  تلع  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تفـص  نیا  زا  تسا ، هدـش  رکذ 
بلطم نیا  قوف  هیآ  لیذ  رد  اریز  دراد ؛ تلـالد  هتفگ  نیمه  رب  هرقب »  » هروس هیآ 286  اهنیا ، رب  نوزفا  دوشیم . مه  دـناعم  ریغ  لفاغ  لهاج 

دوب دهاوخ  نیا  قوف  نخـس  موهفم  نشور  روط  هب  تسا . وا  ررـض  رب  هدرک  يدب  هچ  ره  وا و  عفن  هب  هدرک ، یبوخ  هچ  ره  ناسنا ، هک  هدمآ 
دهاوخن ناسنا  يارب  تیلوؤسم  هانگ و  دـشابن ، دنتـسم  تسا ، صخـش  دوخ  هدـهع  هب  شتیلوؤسم  هچنآ  ینعی ، باـستکا ، هب  يزیچ  رگا  هک 

یهار دنمشناد ، ندوبن  رثا  رب  هک  ار  ینیمزرس  رد  نکاس  دارفا  هکنیا  رب  هوالع  فعضتسم »  » يانعم ییابطابط ، همالع  هدیقع  هب  موس . تشاد .
شرکف هدشن و  لقتنم  قح  بلطم  کی  هب  شنهذ  هک  مه  يدرف  هب  نینچمه  دوشیم .؛ لماش  تسین ، اجنآ  رد  مالسا  نید  نتفرگ  رارق  يارب 

هکلب درادـن ؛ دانع  قح  اب  هک  تسا  یناسک  زا  لاح  نیع  رد  هدـشن و  يربهر  قح  هب  هک  یـصخش  ینعی ، ددرگیم ؛ لماش  هتفاین ، هار  قح  هب 
نینچ تسا . هدنام  یفخم  وا  يارب  قح  فلتخم  لماوع  هب  یلو  درک ؛ دهاوخ  يوریپ  نآ  زا  ددرگ ، حضاو  شیارب  قح  رگا  هک  تسا  يروط 

. تفای تقیقح  هب  یهار  دوشیمن  هک  مه  یتلاهج  نانچ  اب  درادـن و  تردـق  لفاغ  مدآ  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  فعـضتسم  دارفا  ءزج  یـسک 
ص یهلا ، لدع  یضترم ، يرهطم ، نامیا . رفک و  باب  ج 3 ، یفاک ، لوصا  ص 80  ج 5 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  رتشیب ر.ك : عالطا  يارب 

لئاسو باتک  هب  دـیناوت  یم  هنومن  يارب  هک  هدـش  دراو  یتایاور  (ع :) یلع ماما  تبحم  هراـب  رد  اـما  و   ===================== 352
دراو دـشابن  (ع ) یلع بحم  سک  ره  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  رهاـظ  هک  دیـشاب . هتـشاد  يا  هعجارم  لوا  دـلج  یلماـع  رح  خیـش  هعیـشلا ،

: هدش لقن  راونالا  راحب  رد  هچنانچ  دـنز . یمن  ررـض  ناسنا  هب  یهانگ  چـیه  یلع  تبحم  اب  هک  هدـش  دراو  مه  لباقم  ردو  دوش  یمن  تشهب 
ررـض یمدآ  هب  یهانگ  چیه  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  يا  هنـسح  (ع ) یلع تبحم  ینعی  هئیـس » اهعم  رـضت  هنـسح ال  بلاط  یبا  نبا  یلع  بح  »

تاـیاور نیا  زا  یعقاو  دوـصقم  هب  ندرب  یپ  تاـیاور و  نیا  مهف  مهم  هتکن  نکل  ص 401 ) ج 9 ، یناهیک ، پاچ  راونالاراحب ، . ) دـنز یمن 
رد تشاد و  میلس  یبلق  دوب و  کین  لامعا  میلست و  لها  ناملسم و  یـصخش  رگا  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  رهاظ  هب  ذخا  همزال  الا  تسا و 

کی لباقم  رد  دوشن و  تشهب  لخاد  درادـن  هنیمز  نیا  رد  مه  يریـصقت  چـیه  هدیـسرن و  وا  هب  (ع ) یلع زا  يربخ  چـیه  اقیرفآ  هراـق  هشوگ 
زا یعقاو  دوصقم  دـید  دـیاب  سپ  دوش . تشهب  دراو  دروخب و  شتآ  زا  تئارب  رهم  دوـش  یم  یـصاعم  بکترم  هک  (ع ) یلع تبحم  یعدـم 

میرک نآرق  تایآ  یتح  تایاور و  رد  هکنیا  فلا . تسا . مزال  هتکن  دـنچ  رکذـت  تایاور  دافم  ندـش  نشور  يارب  هک  تسیچ  تایاور  نیا 
هک تسا  اهنیا  تیـصخش  مهم  هک  تسا  نشور  تسیچ . دیکأت  نیا  تهج  دید  دـیاب  هدـش  (ع ]) تیبلا لها   ] شدالوا یلع و  بح  رب  دـیکات 

مامت هنیآ  ضحم و  لدع  لماک و  ناسنا  لماک  هنومن  یلع  نوچ  میتسه  (ع ) یلع بح  هب  رومأم  ام  هکنیا  ینعی  هتفای . یلجت  اهنآ  صخش  رد 
اهنآ نیرتمهم  زا  هک  دراد  ییاه  هناشن  یعقاو  تبحم  ب . تسا . بلاطوبا  دـنزرف  یلع و  شمان  هک  تهج  نآ  زا  هن  تساهیبوخ . مامت  يامن 
ادخ رگا  وگب  اهنیا  هب  ربمایپ  يا  « » ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . بوبحم  زا  بحم  قلطم  تیعبت  میلست و 

بوبحم وریپ  لمع  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  تبحم  ءاـعدا  صخـش  رگا  سپ  هیآ 31 ) نارمع ، لآ  «. ) دـینک يوریپ  ارم  دـیراد  یم  تـسود  ار 
عـسوی لاعنلا  یف  يرمعل  اذه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  (ع :) قداص ماما  هدومرفب  دیوگ . یم  غورد  تسین و  بحم  تقیقح  رد  دـشابن 

مـسق مناج  هب  یتسه  وا  تبحم  یعدـم  هک  یلاح  رد  ینک  یم  تیـصعم  ار  ادـخ  عیطم  بحی  نمل  بحملا  نا  هنعطال  اقداص  کبح  ناک  ول 
تسود عیطم  یتسود  ره  هک  اریز  يدرک  یم  تعاطا  ار  وا  دوب  یم  نیتسار  وت  تبحم  رگا  تسا . روآ  تفگش  ام  راک  نایم  رد  راک  نیا  هک 

ره مکح  هک  دنتـسه . هنوگ  هس  دـنرادن  ار  (ع ) یلع بح  هک  یناسک  ج . هیمالـسا ) پاچ  ص 60 ، دـلج 2 ، یفاک ،  لوصا  . ) تسا شیوخ 
ار رتاوتم  تایاور  تایآ و  نومـضم  دـنا و  هتخانـش  ار  (ع ) یلع تیـصخش  هکنیا  اـب  هک  یناـسک  ینعی  نیدـحاج ، . 1 تسا . توافتم  مادـک 

بحم دوخ  نیمدقتم  دیلقت  هب  ای  جاجل و  دانع و  بصعت و  يور  زا  یلو  دـنراد  ییانـشآ  (ع ) یلع دـنلب  تاملک  اب  دـنا و  هدـید  یلع  هرابرد 
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راـکنا رفک و  هب  تخانـش  زا  دـعب  هـب » اورفک  اوـفرع  اـم  مهئاـج  اـملف  : » مـیرک نآرق  هدوـمرفب  دـننک . یم  راـکنا  ار  وا  ماـقم  دنتـسین و  یلع 
تخانـش يارب  ییاناوت  ناکما و  هکنیا  اب  دـنا و  هدرک  یهاتوک  (ع ) یلع تخانـش  رد  هک  یناسک  نیرـصقم ؛ . 2 هیآ 89 ) هرقب ، . ) دنتـساخرب

مه یتبحم  دنا  هتخانشن  ار  (ع ) یلع تیصخش  نوچ  عبت  هب  دنا و  هدرک  یهاتوک  دنا  هتشاد  (ع )) یلع  ) تیناسنا لماک  هنومن  عیـشت و  بهذم 
هب لاؤس  نیا  اساسا  هدوبن و  اهنآ  يارب  تخانـش  ییاناوت  ناکما و  هک  یناـسک  نیرـصاق ؛ . 3 تسا . تخانـش  عرف  تبحم  نوچ  دـنرادن  وا  زا 

نابحم زا  دندرک  یم  كرد  ار  (ع ) یلع یعقاو  تیـصخش  دندرک و  یم  قیقحت  دـمآ و  یم  شیپ  لاؤس  رگا  نکل  هدرکن . روطخ  اهنآ  نهذ 
هدافتـسا اب  طقف  ام  تسا و  دنوادخ  تردق  هدارا و  تحت  دوش ، یمن  ای  دوش  یم  تشهب  دراو  یـسک  هچ  هکنیا  رخآ  هتکن  د . دـندش . یم  وا 

ار همه  شمرک  لضف و  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  الا  میامن و  یم  ار  هنیمز  نیا  رد  تایـضتقم  یلک و  دـعاوق  نایب  تایاور  تایآ و  زا 
نوعظم نبا  نامثع  (ص ) مرکا ربمایپ  یتقو  هدش  لقن  هچنانچ  درک  رداص  ناوت  یمن  هنیمز  نیا  رد  یعطق  مکح  چـیه  دـیامن و  تشهب  لخاد 

کل ائینه  تفگ  ءالع  ما  مانب  راصنا  زا  ینز  دندیـسوب  دنتخادنا و  وا  هزانج  يور  ار  دوخ  درک  یم  نفد  دوب  شنارای  نیرتهب  زا  یکی  هک  ار 
باسح زا  وت  رگم  تسا  هدـش  یحو  وتب  رگم  یناد ؟ یم  اجک  زا  دـندومرف  دولآ  بضغ  یهاگن  اب  ترـضح  داب . اراوگ  وت  رب  تشهب  هنجلا ،
مولعم تاکن  نیا  زا  دعب  نوعظم ) نب  نامثع  هباقلا ، دسا  زا  لقن  ص 273 ، دلج 1 ، يرهطم ، داتسا  راثآ ، هعومجم   ... ) یهاگآ و ادخ  قلخ 
تـسا یلع  بحم  سک  ره  هن  دوش و  یمن  تشهب  دراو  تسین  (ع ) یلع بحم  یـسک  ره  تفگ  ناوـت  یم  قـلطم  تروـص  هب  هک  دوـش  یم 

زا رگا  تسا . هناگ  هس  ماـسقا  زا  کیمادـک  زا  درادـن  ار  (ع ) یلع تبحم  هک  یـصخش  هک  درک  هظحـالم  دـیاب  هکلب  دوش . یم  تشهب  دراو 
نوچ دوش و  یمن  تشهب  دراو  صخش  نیا  هدعاق  قبط  هتخادرپ  راکنا  هب  هدرب  یپ  (ع ) یلع تیصخش  ماقم و  هب  هکنیا  اب  هک  تسا  لوا  مسق 

« نیرفاکلا یلع  هللا  هنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهئاج  اـملف   » نآرق هدومرفب  دراد و  لاـمک  فاـصوا  تلادـع و  قح و  اـب  تموصخ  تقیقح  زا 
نیا زا  دـنریگ و  یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  ناشریـصقت  یهاتوک و  هک  نیا  رطاخب  اـهنیا  دنـشاب  نیرـصقم  هک  مود  هورگ  اـما  هیآ 89 ) هرقب ، )

تشهب و نیرـصاق ، ینعی  موس  هورگ  اما  دنوش . تشهب  دراو  تسا  نکمم  باذع  نیا  ندید  زا  دـعب  دـنوش و  یم  عقاو  باذـع  دروم  تهج 
دراو قلطم  تروصب  تفگ  ناوـت  یمن  دنتـسه  (ع ) یلع تبحم  ياراد  هک  مه  یناـسک  اـما  تسا . اـهنآ  لاـمعا  هیقب  عباـت  اـهنیا  نتفر  منهج 
هکلب دوش . تشهب  دراو  متسه  (ع ) یلع بحم  نم  تفگ  یـسک  ره  هک  تسین  نیا  مه  راحب  زا  هدش  لقن  تیاور  يانعم  دنوش و  یم  تشهب 
داتـسا هچنانچ  تسا . بوبحم  زا  قلطم  تیعبت  تبحم  رد  قدـص  ياـه  هناـشن  زا  میتفگ  هک  دـشاب  تبحم  رد  قداـص  هک  تسا  یتروص  رد 

تیناسنا و لماک  هنومن  هک  (ع ) یلع تبحم  رگا  هک  دـنیامرف : یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدـح  نیا  ياـنعم  یناـهبهب  دـیحو  هللا  تیآ  زا  يرهطم 
لمع و همـسجم  هک  یلع  دـننام  ییاوشیپ  تبحم  ددرگ و  یم  هانگ  باکترا  عنام  دـشاب  قدـص  يور  زا  تسا  قالخا  تیدوبع و  تعاـط و 

هناقداص شتبحم  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـنک  یم  ردـب  وا  رـس  زا  ار  هانگ  رکف  دـنک  یم  یلع  راتفر  هتفیـش  ار  یمدآ  تسا  يراـگزیهرپ  اوقت و 
ینعی موصعم  زا  قلطم  يرادربنامرف  همزـال  و  ص 331 ) ج 1 ، راثآ ، هعومجم  . ) تسا قداص  تبحم  همزال  بوبحم  زا  يرادربناـمرف  دـشاب .
تـسا یناوارف  راثآ  هنیمز  نیا  رد  دیامرف . تیانع  (ع ) تیب لها  هناقداص  تبحم  تفرعم و  ام  همه  هب  دنوادخ  هللا  ءاشنا  ندش . تشهب  لخاد 

. دشاب یم  یهلا  لدع  باتک  ای  و  دلج 1 ، يرهطم ، داتسا  راثآ  هعومجم  یمارگ ، يوجشناد  امش  يارب  رتبسانم  همه  زا  نکل 

همه ایآ  دوریم ؟ تشهب  هب  یـسک  زین  يدوهی  یحیـسم و  دننام  رگید  نایدا  زا  ایآ  تسا ، دنوادخ  دزن  نید  نیرتهب  مالـسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنوریم تشهب  هب  ترخآ  رد  هانگ -  یب  هچ  راکهنگ و  هچ  نایعیش - 

شسرپ

ایآ دوریم ؟ تشهب  هب  یسک  زین  يدوهی  یحیسم و  دننام  رگید  نایدا  زا  ایآ  تسا ، دنوادخ  دزن  نید  نیرتهب  مالـسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنوریم تشهب  هب  ترخآ  رد  هانگ -  یب  هچ  راکهنگ و  هچ  نایعیش -  همه 
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خساپ

نیا دوشیم و  هتفریذپ  دارفا  زا  تسا  بان  مالسا  تقیقح  نامه  هک  عیشت  مالـسا و  اهنت  هک  درادیم  مالعا  حیرـص  روط  هب  تایاور  نآرق و 
هتسد هس  هب  نانآ  تفگ : دیاب  بهاذم  نایدا و  رگید  دارفا  دروم  رد  اما  دنوشیم ؛ تشهب  دراو  یمسا  نایعیـش  همه  هک  تسین  نآ  يانعم  هب 

زا تجاجل  دانع و  ای  بّصعت  لیلد  هب  یلو  هدـش ؛ انـشآ  عیـشت  مالـسا و  اب  کـی . دـنراد : هناگادـج  یمکح  کـی  ره  هک  دـنوشیم  میـسقت 
دوخ تلاهج  رد  یلو  دنتسین ؛ انشآ  عیشت  مالـسا و  اب  ود . دنامنهج . لها  میرک  نآرق  هدومرف  هب  يدارفا  نینچ  دننزیم . زابرـس  نآ  نتفریذپ 
يارب مزـال  طیارـش  تاـناکما و  همه  دوـجو  اـب  یلو  دـناعلطم ؛ عیـشت  ماـن  هـب  یبهذـم  اـی  مالـسا  ماـن  هـب  ینید  دوـجو  زا  ینعی ، دنارـصقم ؛

دنتسین و انشآ  مالسا  اب  هس . دنوشیم . تازاجم  تمایق  زور  شیوخ  ریصقت  دح  رد  يدارفا  نینچ  دننکیمن . یمادقا  تقیقح  يوجوتسج 
هتـشادن دوجو  نانآ  يارب  شهوژپ  قیقحت و  ناکما  هکنآ  ای  هدروخن  ناششوگ  هب  ًالـصا  اـی  هکلب  دـنرادن ؛ يریـصقت  زین  دوخ  تلاـهج  رد 

دنتـسین و منهج  لـها  يدارفا  نینچ  دـناهدومن . لـمع  نآ  هب  هدرک و  لوـبق  (... تیحیـسم و لـثم   ) هدیـسر اـهنآ  هب  ار  هچنآ  ره  اـهنت  تسا و 
قح دـندومنیم  رکف  هچنآ  نانآ و  یهاوختقیقح  نازیم  اب  ار  اهنآ  لامعا  دـهدیم و  رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومـشم  ار  ناـنآ  دـنوادخ 

بـسح رب  مدرم  مکی . میهدیم : يرـصتخم  حیـضوت  نآ  هرابرد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  ـالاب  بلاـطم  دجنـسیم . تسا ،
، هللا رمال  نوجرم  نافعـضتسم ، نارفاک ، نانمؤم ، دنوشیم : میـسقت  هتـسد  شـش  هب  لاعتم ، دنوادخ  ياهدـیعو  هدـعو و  ربارب  رد  ناشعضو 
دـناهدروآ و نامیا  دـنوادخ  هب  هک  دـنايدارفا  نانمؤم  فارعا . لـها  دـناهدرک و  طولخم  ار  حـلاصان  حـلاص و  لـمع  هک  هاـنگ  هب  ناـفرتعم 

نیا دناهتفات . رب  رـس  نآ  زا  تجاجل  دانع و  تلع  هب  یلو  دناهتخانـش ؛ ار  قح  ملع  يور  زا  هک  دنایناسک  نارفاک  تسا . تشهب  ناشهاگیاج 
رگا ینعی ، دنارذع ؛ ياراد  هک  دنایناسک  زین  هللا  یلا  نوجرم  فعضتسم و  هورگ  تسا . منهج  متح  روط  هب  ناشهاگیاج  دنارـصقم و  هورگ 

هلـسلس کی  تهج  زا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  نانآ  ندرک  یهاتوک  ای  ریـصقت  ظاحل  هب  دننکب ، لمع  نادـب  دـندنویپب و  قح  نید  هب  دناهتـسناوتن 
مالـسا نید  تاروتـسد  هب  نانآ  ندرکن  لمع  ای  تلفغ  ای  لهج  بجوم  لـماوع  نیمه  تسا . هدوب  جراـخ  اـهنآ  راـیتخا  زا  هک  هدوب  یلماوع 

يارب تسا ، وا  راـیتخا  زا  جراـخ  لـماوع  لولعم  هدوبن و  دنتـسم  یمدآ  راـیتخا  هب  كرت  تروص ، نیا  نوـچ  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـش 
تمکح و هک  يوحن  هب  شدوخ  دـنوادخ  دوب . دـهاوخ  دـنوادخ  یناـسک  نینچ  راـک  عجرم  يررـض . هن  تشاد و  دـنهاوخ  یعفن  هن  یمدآ 

رذع تایآ  نآ  رد  دـنوادخ  دـنکیم . تلالد  هدـش ، دای  بلطم  رب  ءاسن »  » هروس تایآ 98-96  مود . درک . دـهاوخ  لمع  باـجیا  شتمحر 
دنوادـخ دوخ  هب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  راک  مه  هبوت »  » هروس زا  هیآ 106  رد  تسا . هدرک  لوبق  یطیارـش  اب  ندوب  فعـضتسم  لیلد  هب  ار  دارفا 

تیاده عبنم  هب  یسرتسد  تهج  زا  ندش  هداد  رارق  فعض  رد  هکلب  تسین ؛ يداصتقا  رقف  اجنیا  رد  فعـضتسم »  » زا دارم  تسا . هدرک  هلاحا 
نافعـضتسم يارب  رذع  تلع  طرـش و  ناونع  هب  الیبس ) نودتهی  ۀلیح و ال  نوعیطتـسی  ال   ) هلمج ءاسن »  » هروس تایآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا .

لماـش هک  تسا  نتـشادن  هراـچ  هار و  مومع  روط  هب  اـج و  همه  ندوب  روذـعم  تلع  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تفـص  نیا  زا  تسا ، هدـش  رکذ 
بلطم نیا  قوف  هیآ  لیذ  رد  اریز  دراد ؛ تلـالد  هتفگ  نیمه  رب  هرقب »  » هروس هیآ 286  اهنیا ، رب  نوزفا  دوشیم . مه  دـناعم  ریغ  لفاغ  لهاج 

دوب دهاوخ  نیا  قوف  نخـس  موهفم  نشور  روط  هب  تسا . وا  ررـض  رب  هدرک  يدب  هچ  ره  وا و  عفن  هب  هدرک ، یبوخ  هچ  ره  ناسنا ، هک  هدمآ 
دهاوخن ناسنا  يارب  تیلوؤسم  هانگ و  دـشابن ، دنتـسم  تسا ، صخـش  دوخ  هدـهع  هب  شتیلوؤسم  هچنآ  ینعی ، باـستکا ، هب  يزیچ  رگا  هک 

یهار دنمشناد ، ندوبن  رثا  رب  هک  ار  ینیمزرس  رد  نکاس  دارفا  هکنیا  رب  هوالع  فعضتسم »  » يانعم ییابطابط ، همالع  هدیقع  هب  موس . تشاد .
شرکف هدشن و  لقتنم  قح  بلطم  کی  هب  شنهذ  هک  مه  يدرف  هب  نینچمه  دوشیم .؛ لماش  تسین ، اجنآ  رد  مالسا  نید  نتفرگ  رارق  يارب 

هکلب درادـن ؛ دانع  قح  اب  هک  تسا  یناسک  زا  لاح  نیع  رد  هدـشن و  يربهر  قح  هب  هک  یـصخش  ینعی ، ددرگیم ؛ لماش  هتفاین ، هار  قح  هب 
نینچ تسا . هدنام  یفخم  وا  يارب  قح  فلتخم  لماوع  هب  یلو  درک ؛ دهاوخ  يوریپ  نآ  زا  ددرگ ، حضاو  شیارب  قح  رگا  هک  تسا  يروط 

. تفای تقیقح  هب  یهار  دوشیمن  هک  مه  یتلاهج  نانچ  اب  درادـن و  تردـق  لفاغ  مدآ  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  فعـضتسم  دارفا  ءزج  یـسک 
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، یـضترم يرهطم ، پ . نامیا . رفک و  باب  ج 3 ، یفاـک ، لوصا  ص 80 ب . ج 5 ، نازیملا ، ریـسفت  همجرت  فلا . رتشیب ر.ك : عـالطا  يارب 
ص 352. یهلا ، لدع 

يدوهی دننکن و  لوبق  ار  مالسا  ناشرمع  لوط  رد  ولو  دننک ،  یم  ادیپ  هار  تشهب  هب  مه  يراصن  دوهی و  هکنیا  ای  دراد  نیملسم  هب  صاصتخا  تشهب  ایآ 
؟  دنریمب یحیسم  ای 

شسرپ

لوبق ار  مالـسا  ناشرمع  لوط  رد  ولو  دـننک ،  یم  ادـیپ  هار  تشهب  هب  مه  يراصن  دوهی و  هکنیا  ای  دراد  نیملـسم  هب  صاصتخا  تشهب  اـیآ 
؟  دنریمب یحیسم  ای  يدوهی  دننکن و 

خساپ

مالـسا زا  ریغ  سک  ره  دیامرف " :  یم  میرک  نارق  مالـسا  دروم  رد  تسا .  صالخا  ادخ و  هب  نامیا  میرک  نارق  قبط  تشهب  هب  دورو  طرش 
رد هک  تسا  نیا  نامیا  رگید  طرش  و  ( 1 "  ) دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  رگید  ناهج  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دریذـپب  ینید 
ریز زا  اهرهن  هک  دنوش  یم  ییاهتـشهب  دراو  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هکیناسک  هدـش  نایب  میرک  نارق  تایآ  زا  يرایـسب 

و ص )  ) مرکا ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  هکیناسک  هک  دـنراد  یم  نایب  مه  تایآ  زا  مسق  نیا  اذـل  دنتـسه و  هشیمه  نآ  رد  تسا و  يراـج  نآ 
نیب میرک  نارق  هک  تساـج  نـیمه  زا  و  ( 2  . ) دنراد ار  تشهب  هب  دورو  قح  دنهد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دنـشاب و  هتـشاد  داعم  يدـه و  همئا 

نامیالا لخدـی  امل  انملـسا و  اولوق  نکلو  ونمؤت  مل  لق  انماء  بارعالا  تلاق  دـیامرف " :  یم  هک  اجنآ  رد  تسا  لئاق  توافت  نامیا  مالـسا و 
هدرواین نامیا  وگب  اهنآ  هب  دومرف  ربمایپ  هب  دنوادخ  میدروآ و  نامیا  ام  دـنتفگ  دـندمآ و  ربمایپ  دزن  بارعا  زا  یهورگ  ینعی  مکبولق "  یف 

یلوبق طرش  نآ  هک  تسا  صالخا  موس  طرش  و  ( 3  .) تسا هدشن  لخاد  ناشیاهبلق  رد  نامیا  زونه  اریز  میا  هدروآ  مالسا  دنیوگب  هکلب  دیا 
يارـس نوچمه  ار  نارفاک  لامعا  میرک  نآرق  تهج  نیا  زا  تیمک و  هن  تسا  تیفیک  لامعا  شزرا  هیام  ادـخ  باـسح  رد  تسا و  لاـمعا 

یم یتخس  داب  شوختسد  ینافوط  زور  کی  رد  هک  دناد  یم  يرتسکاخ  هدوت  دننام  ار  نانآ  لامعا  ای  و  ( 4  . "  ) دناد یم  تقیقح  یب  چوپ و 
یناسک ناگراچیب و  ینعی  دنتسه  نیفعضتسم  ءزج  نارق  قبط  هک  یهورگ  دنتـسه :  هورگ  دنچ  اهنیا  ناناملـسم :  ریغ  هلئـسم  اما  ( 5  .) ددرگ

دنک یم  باجیا  شتمحر  تمکح و  هک  يوحن  هب  شدوخ  دـنوادخ  تسادـخ و  تسد  هب  نانیا  مکح  دـنرادن ،  قح  نید  هب  یـسرتسد  هک 
دنرادن طیحم  رییغت  لاقتنا و  رب  تردق  هک  نیفعـضتسم  زا  ار  دوخ  باذع  دنوادخ  دـیامرف :  یم  ییابطابط  همالع  و  ( 6  .) درک دهاوخ  لمع 

ریغ رگید  هورگو  دنوش .  یم  یهلا  باذع  راچد  دنتشاد  دانع  دندوبن و  فعضتسم  هک  یناسک  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا .  هدرک  ءانثتـسا 
تـسا نکمم  ای  نیا  دـشاب و  هدرک  تمدـخ  تیرـشب  هب  ای  دـنهد و  ماـجنا  یکین  لـمع  يرگید  نید  ره  زا  يراـصن و  دوهی و  زا  یناملـسم 

دشاب و هتـشادن  يدام  فده  تسا  نکمم  ای  و  تسا .  شرظن  دروم  يدام  فده  نامه  شاداپ  تروصنیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  يدام  فادـها 
دهاوخن بذعم  ار  اهنآ  ای  دوش و  یم  لئاق  فیفخت  اهنآ  باذع  رد  دنوادخ  تایاور  یخرب  قبط  تروصنیارد  دـشاب  هناهاوخ  ریخ  شفدـه 

رارق نیملـسم  صوصخم  ار  تشهب  دنوادخ  دـنچ  ره  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  نایاپ  رد  ( 7  .) دش دـنهاوخن  مه  تشهب  لخاد  یلو  درک 
هکلب هدشن  لئاق  اهناسنا  نیب  یقرف  سپ  تسا .  هدومن  توعد  مالـسا  هب  ار  همه  هکلب  تسا  هتـسبن  يدـحا  هب  ار  مالـسا  هب  دورو  هار  اما  هداد 
هروس هیآ 85 2 - نارمع  لآ  هروس  ذخأم 1 - تسا .  مالـسا  دنوادخ  دزن  نید  انامه  مالـسالا "  هللادنع  نیدلا  نا  تسا "  هداد  ناشن  ار  هار 

ـ  دوش 7 هعجارم  ءاسن  هروس  تایآ 97-99  هب  هیآ 18 6 - میهاربا  هروس  هیآ 39 5 - رون  هروس  هیآ 14 4 - تارجحهروس  هیآ 25 3 - هرقب 
245 يرهطم ص318 - دیهش  یهلا  لدع 
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؟ دیهد حیضوت  دوخ " نید  هب  یسیع  دوخ ، نید  هب  یسوم   " تسا لقن  هشیمه  ارچ 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  دوخ " نید  هب  یسیع  دوخ ، نید  هب  یسوم   " تسا لقن  هشیمه  ارچ 

خساپ

دنوادخ دزن  رد  نید  نارمعلآ 19 ) ") ُمالْـسالا ِهَّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ   " تسا مالـسا  نآ  تسین و  رتشیب  یکی  قح  نید  میرک  نآرق  هاگدید  زا 
هداتـسرف ناربمایپ  رب  هک  ییاهباتک  مامت  رد  تسا و  هتخاسن  رومأم  نید  نآ  هب  زج  ار  ناگدـنب  تسین و  نآ  رد  یفـالتخا  هدوبن  شیب  یکی 

نایب هب  لمع  داقتعا و  ماقم  رد  قح  زا  معا   ) قح ربارب  رد  ندـش  میلـست  زا  تسا  ترابع  هک  یمالـسا  تسا  هدرک  نایب  ار  مالـسا  نید  نامه 
هب طوبرم  ای  تسا  فراعم  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  هدش  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  هچنآ  ربارب  رد  هدـنب  هک  تسا  یمیلـست  نآ  مالـسا  ; " رگید

نییآ و امـش  زا  کـی  ره  يارب  هدـئام 48 ) ;  ) اًجاَْهنِمَو ًۀَعْرِـش  ْمُکنِم  اَْنلَعَج  ٍّلُِکل   " تسا تعیرـش  رد  ناربمایپ  توافت  دـشاب . هتـشاد  ماـکحا 
هک تسا  یتوافت  رثا  رد  مه  فالتخا  نیا  یفانت  داضت و  وحن  هب  هن  تسا  صقن  لامک و  هب  عیارش  رد  فالتخا  میداد "  رارق  ینشور  ۀقیرط 

نیـسردم ۀعماج  تاراشتنا  ص 121 ، ج 3 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت   ) تسا هدوب  ینونک  هتـشذگ و  ياـهتما  ياهدادعتـسا  رد 
يدعب عیارش  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  شنیب  یهاگآ و  حطس  زا  لبق  ةرود  ياهناسنا  هب  تبـسن  ياهرود  ره  ياهناسنا  مق )  هیملع  هزوح 

یلبق عیارش  زا  هشیمه  يدعب  عیارش  سپ  دناهتشاد ; دوخ  یلبق  نایدا  هب  تبسن  يرتشیب  تیعماج  رشب ، ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  تهج  زا  زین 
زا رتالاب  لحارم  ياهسالک  هک  یـشزومآ  یتیبرت و  ياهسالک  لثم  تسا  ییاهن  ۀـمانرب  هک  دیـسر  اهنآ  نیرخآ  هب  اـت  دـناهدوب  رتلـماک 

یتمسق مادک  ره  دور ، شیپ  لماکت  زارف  بیشنرپ و  هار  رد  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  زین  ناربمایپ  دنتـسه . رتلماک  دوخ  یلبق  ياهسالک 
يوس زا  ربمایپ  نیرخآ  ۀلیسو  هب  هار  مامت  عماج  یلک و  ۀشقن  درک  ادیپ  یگتسیاش  هک  نیا  ات  دناهدراذگ  وا  رایتخا  رد  ار  ریـسم  نیا  ۀشقن  زا 

تعیرـش قبط  تسا  فّظوم  دـیدج ، ربمایپ  تعیرـش و  ندـمآ  زا  لبق  ات  يربمایپ  تعیرـش و  ره  وریپ  دریگ . رارق  وا  رایتخا  رد  شراگدرورپ 
ًالثم دوشیم ; تساوخزاب  تعیرـش  نامه  نیزاوم  اب  ربارب  دورب ، ایند  زا  دـیدج  تعیرـش  عیرـشت  زا  شیپ  هچناـنچ  دـیامن و  لـمع  شیوخ 

ترضح ندمآ  زا  لبق  هک  یناسک  دننک و  راتفر  غیـسوم  ترـضح  نییآ  قبط  دنتـشاد  هفیظو  غیـسیع  ترـضح  ندمآ  زا  لبق  ات  نایدوهی 
دنتشاد هفیظو  مالسا  تعیرش  عیرشت  زا  لبق  ات  نایحیـسم  زین  دش و  دنهاوخ  تساوخزاب  دوهی  تعیرـش  نیزاوم  قبط  دنتفر ، ایند  زا  غحیـسم 

. دش دـنهاوخ  تساوخزاب  تیحیـسم  نییآ  ساسا  رب  دـنتفر ، ایند  زا  نآرق  لوزن  زا  لبق  هک  یناسک  دـننک و  راتفر  تیحیـسم  نییآ  ساسا  رب 
قبط دنورگب و  دیدج  تعیرش  هب  دنراد  هفیظو  یگدنب  تیدوبع و  هیحور  ساسا  رب   ) دیدج تعیرـش  ربمایپ و  ندمآ  اب  تعیرـش  ره  ناوریپ 

هب نید   " هک نیا  رگم  تشاد  دهاوخن  انعم  دوخ " نید  هب  یـسیع  دوخ ، نید  هب  یـسوم   " ۀلمج نیاربانب  دـننک ; راتفر  یهلا  روتـسد  نیرخآ 
ینعی دشابیم ، ماعنا 164 ) ;) َيَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو   " ۀیآ همزالملاب ـ  لثملا ـ  برـض  نیا  موهفم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، ازج "  " يانعم

رد یتوافت  یب  ماقم  رد  رگا  هلمج  نیا  هک  ناـنچ  دوشیمن ; لّـمحتم  ار  يرگید  هاـنگ  سک  چـیه  دـنیبیم و  ار  دوخ  راـک  يازج  سک  ره 
" رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " روتسد ساسا  رب  یناملسم  ره  اریز  دوب ; دهاوخن  یتسرد  نخـس  دوش ، لامعتـسا  نارگید  ياهراک  لباقم 
هک تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  نایاپ  رد  دـشابن . توافت  یب  نارگید  تسیاشان  ياهراک  ربارب  رد  تسا  فّظوم 

نیا  6 ربمایپ اما   "; مدوخ  يارب  نم  نییآ  ناتدوخ و  يارب  امـش  نییآ  نورفاک 6 )  ;) ِنیِد َِیلَو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  : " دومرف ناکرـشم  هبمرکا  ربمایپ 
ار قح  نخس  توعد و  اهنت  هن  ناکرـشم  یلو  داد ، ماجنا  قح  يوس  هب  نانآ  توعد  يارب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  هک  تفگ  ینامز  ار  هلمج 

نییآ زا  ایب  وت  دمحم ! يا  : " دنتفگ هدش  لقن  هروس  نیا  لوزن  نأش  رد  هک  نانچ  و  دندرک ، یلطاب  داهنشیپ  ترـضح  نآ  هب  هکلب  دنتفریذپن ;
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 .. " مینکیم تدابع  ار  وت  يادخ  ام  رگید  لاس  نک و  تدابع  ار  ام  نایادـخ  وت  لاس  کی  مینکیم  يوریپ  وت  نییآ  زا  زین  ام  نک  يوریپ  ام 
متـسرپیم نـم  ار  هـچنآ  امـش  هـن  متـسرپیمن و  دـیتسرپیم  امــش  ار  هـچ  نآ  زگره  نـم  : " وـگب نارفاـک  هـب  دوـمرف : ربماـیپ  هـب  دـنوادخ 

يزاریـش و مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  (" ر.ك  مدوخ يارب  نم  نییآ  ناتدوخ و  يارب  امـش  نییآ  تسا  نینچ  هک  لاح  ... "  ) دـیتسرپیم
 ( یبرعلا خیراتلا  ۀسسؤم  ص 340 ، يزیوحلا ج 8 ، نیلقثلارون  ریسفت  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ص 384 ، نارگید ج 27 ،

یم هتخانش  یبهذم  یـسک  رگید  نایدا  رد  هک  دیآ  یمن  رد  روج  قطنم  اب  نیا  نم  رظن  هب  دنرو ( ؟. یم  تشهب  هب  نایدوهی و .....  نایحیـسم و  ایآ 
 ( دوبن مالسا  شنید  هکنیا  رطاخ  هب  دورب  منهج  هب  دنک و  یم  کین  راک  ادخ  رطاخ  هب  دوش و 

شسرپ

یبهذـم یـسک  رگید  ناـیدا  رد  هک  دـیآ  یمن  رد  روج  قطنم  اـب  نیا  نم  رظن  هب  دـنرو ( ؟. یم  تشهب  هب  ناـیدوهی و .....  نایحیـسم و  اـیآ 
 ( دوبن مالسا  شنید  هکنیا  رطاخ  هب  دورب  منهج  هب  دنک و  یم  کین  راک  ادخ  رطاخ  هب  دوش و  یم  هتخانش 

خساپ

ناملسم و نیب  یقرف  چیه  دنیوگ  یم  تیعطاق  اب  دنراد  يرکفنشور  هیعاد ي  هک  یناسک  الومعم  دراد :  دوجو  رکفت  زرط  ود  هطبار  نیا  رد 
کی ای  هیریخ و  هسسؤم  کی  سیسأت  هار  زا  یتمدخ  دهد . ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  تسین . دحوم  ریغ  دحوم و  نایم  هکلب  ناملـسم  ریغ 

ادخ تسا و  لداع  دنوادخ  دنیوگ  یم  دراد .  دنوادخ  بناج  زا  شاداپ  باوث و  قاقحتسا  دهد , ماجنا  رگید  هار  زا  ای  عارتخا و  فاشتکا و 
هداشگ نا  رکفنـشور  نیا  لاقم  رد  دسانـشن  ای  , دسناشب ار  وا  شا  هدنب  هک  دنک  یمن  یقرف  وا  يارب  دراذگ  یمن  ضیعبت  دوخ  ناگدـنب  نایم 

سپ تسا  دورطم  شدوخ  هعیـش  ریغ  نوچ  دشاب .  هتفریذپ  هعیـش  ریغ  زا  یلمع  هک  تسا  لاحم  دـنا .  هتفرگ  رارق  ریگ  تخـس  ناسدـقم  زاب 
خیرات سیاقم  رد  یعامتجا و  رظن  زا  وا  لمع  هک  تسین  یکـش  دـهد  ماـجنا  يریخ  راـک  یـسک  یتقو   . تسا دودرم  یلوا  قیرط  هب  شلمع 
یفدـه ای  هدوب  رهاظت  يراک و  ایر  شفدـه  درف  هک  دـنک  یمن  یتوافت  باسح  نیا  هب  تسا و  يا  هدـنزاس  دـیفم و  راک  ینعی :  تسا .  ریخ 

شیپ يرـشب  یگدنز  خیرات و  دادتما  رد  دعب  کی  دراد .  دُعب  ود  شلمع  دشاب .  ریخ  شفدـه  صخـش  نآ  رگا  تسا . هتـشاد  یناسنا  یلاع 
يدُعب کی  شراک  دشاب  هداد  ماجنا  يدام  بلج  ای  ایر و  هزیگنا ي  اب  ار  نآ  رگا  یلو  یتوکلم  يونعم و  دادتما  رد  رگید  دعب   ُ تسا و هتفر 

اما دنک . یمن  قرف  ادخ  يارب  رگید :  ترابع  هب  هتفرن  شیپ  یتوکلم  يونعم و  دادتما  رد  یلو  هتفر  شیپ  خیرات  دادـتما  رد  اهنت  ینعی  تسا .
هدرم و دوشیم  یلمع  رگید  تروص  رد  اب ال و  هب  هدننک  دوعـص  هدـنز و  دوش  یم  یلمع  لمع , تروص  کی  رد  دـنک  یم  قرف  لمع  يارب 

يارب هچ  ره  اریز  مدرم ,  يارب  هن  دـیهد  رارق  ادـخ  يارب  ار  ناـتراک  دوـمرف :  مالـسلا »  هیلع  قداـص  ماـما  اتـسار  نیمه  رد  هدـننک .  طوـبه 
یمدآ نت  هک  يروط  ناـمه  تسا و  لـمع  ناـج  تین  دور . یمن  ـالاب  ادـخ  يوس  هب  تسا  مدرم  يارب  هچ  ره  تسادـخ و  يارب  تسادـخ , 

تسا و صـالخا  لـمع , ناـج  تسیچ ؟  لـمع  ناـج  دراد .  نآ  ناـج  هب  یگتـسب  زین  یمدآ  لـمع  تفارـش  تیمدآ  ناـج  هب  تسا  فـیرش 
شنید الـصا  اریز  تسین .  هتفریذـپ  وا  مه ا ز  زاب  دـشاب  هتـشاد  صالخا  دوخ  لـمع  رد  زین  هعیـش  ریغ  اـی  ناملـسم  ریغ  يدرف  هک  ضرفلاـب 

وه هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  و  دوش { ». یم  تابثا  نارمع  لآ  هروس ي  هیآ ي 85 ,  اب « عوضوم  نیا  دشاب .  یمن  هتفریذپ 
نایز هلمج  زا  رگید  ناهج  رد  وا  دوشن و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  و  ینعی « :  نیرـساخلا }  یم  هرخالا  یف 

تقیقح هک  مالـسا  نید  طقف  هن  تسادخ  ربارب  رد  ندوب  میلـست  نامه  مالـسا  دندقتعم  هک  تسا  یناسک  خساپ  نیا  و  دوب ».  دهاوخ  ناراک 
هتفای روهظ  ایبنالا ء  متاخ  ترضح  تسد  هب  هک  تسا  يا  هیامنارگ  نید  نامه  نآ  لکش  نامز  نیا  رد  هتشاد و  یلکش  ینامز  ره  رد  میلست 

تسوا و تاروتـسد  نتفریذـپ  ندـشادخ  میلـست  همزال ي  رگید  یتراـبع  هب  سب و  ددرگ و  یم  قبطنم  نآ  رب  مالـسا  هملک ي  ارهق  تسا و 
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هدروآ وا  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ادـخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لـمع  دـیاب  ادـخ  روتـسد  نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور 
هتفای عالطا  ینید  نینچ  دوجو  زا  ناگمه  دشاب . هدیسر  ناهج  کیدزن  رود و  طاقن  مامت  هب  مالسا  هزاوآ ي  هک  تسا  ییاجرد  نیا  تسا و 

نآ هیلع  ءوس  تاغیلبت  رثا  ای  دنتسین و  هاگآ  مالسا » مان «  هب  ینید  دوجو  زا  هک  یناسک  فیلکت  سپ  هک  دیآ  یم  شیپ  یلاؤس  لاح  دنشاب . 
: دیوگ یم  دهد و  یم  خساپ  لاؤس  هب  نآرق  مه  زاب  تسیچ ؟  درادـن  ربخ  مالـسا  ندوب  قحرب  زا  الـصا  نایدا و  رگید  عفن  هب  یتاغیلبت  زین  و 

رخالا مویلا  اب هللا و  نمآ  نم  نیئباصلا  يراصنلاو و  اوداه و  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا  دشاب { . یم  تاجن  لها  یطورش  هب  زین  ناسنا  نیا  هک  »
دوهی لها  زا  هکنانآ  دـنا و  هدروآ  نامیا  هکنانآ  انامه  ینعی «   { نونزحی مهال  مهیلع و  فوخال  مهبر و  دـنع  مهرجا  مهلفو  احلاص  لمع  و 

اهنآ يارب  دـننک , هشیپ  يراک  وکین  دـنروآ و  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  تقیقح  يور  زا  هدوب و  ءاـیرکز  ییحی و  ناوریپ  یحیـسم و  و 
ناوریپ يارب  یطورش  ساسا  نیا  رب  سپ   « 62 هرقب /   .« » دهاوخن نیگه  ودنا  كانمیب و  هاگ  چـیه  تسه و  ناش  راگدورپ  دزن  کین  شاداپ 

هب دنـشاب و  هدرواین  لمع  هب  یقیقحت  نآ  ناربمایپ  و  دنـشابن . ربخ  اب  مالـسا  دوجو  زا  دیاب  نانیا  هک  نیا  لوا : تسا .  هدش  رکذ  نایدا  رگید 
 , دـننامب رادـیاپ  دوخ  نید  رب  مه  زاب  اما  دـنربب ,  یپ  نآ  تیناقح  هب  دـننک و  قیقحت  مالـسا  هب  عجار  ناـیدوهی  نایحیـسم و  رگا  هک  يروط 
رد دنروایب و  اتکی  يادخ  هب  نامیا  اهنت  اهنت و  دنتسه  هک  ینید  ره  وریپ  دیاب  دارفا  نیا  هک  نیا  مود : طرش  دوب .  دنهاوخن  تاجن  لها  رگید 

ثیلثت هب  دقتعم  يراصن  دننامه  دنناوخن و  ادخ  رسپ  ار  حیسم  ترـضح  نایحیـسم ,  دننامه  لاثم  روط  هب  دنهدن . رارق  یکیرـش  وا  يارب  لد 
 » هروس رد  هک  نیا  رگید  بلطم  تسین . هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دنروآ  نامیا  عوضوم  نیا  هب  عقاو  هب  دیاب  يدارفا  نینچ  سپ  دنـشابن .
هب زین  نانیا  هک  ارچ  تسا . دنوادخ  تلادـع  نامه  همزال  نیا  دوب و  دـنهاوخ  تاجن  لها  نانیا  هک  هدـش  نایب  لامجا  روط  هب  هیآ 62 »  هرقب 
رد دراو  نانیا  هک  تسین  صخـشم  اما  دـنا .  هدرک  یط  ار  میلـست  بتارم  زا  یبتارم  حـلاص  لمع  ترخآ و  ادـخ و  هب  ناـمیا  ناـمه  هطـساو 

يرهطم و دیهش  داتسا  یهلا , » لدع  باتک «,  عبانم :  تفر .؟  دنهاوخ  تشهب  هب  دعب  هدیسر ,  منهج  هب  ادتبا  ای  تشهبرد ,  ای  دنتسه  منهج 
 . میرک نآرق  تایآ  زا  هتفرگ  رب  زین 

؟  تسا ینید  مزیلارولپ  نامه  روظنم  ایآ  دننک  مکح  ناشباتک  قبط  دوش  یم  هداد  نامرف  لیجنا  لها  هب  هک  هدئام  هروس  هیآ 27  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسا ینید  مزیلارولپ  نامه  روظنم  ایآ  دننک  مکح  ناشباتک  قبط  دوش  یم  هداد  نامرف  لیجنا  لها  هب  هک  هدئام  هروس  هیآ 27  هب  هجوت  اب 

خساپ

تایآ نیا  ریسفت  رد  نارسفم  مینکیم . نایب  لامجا  روط  هب  هک  تسا  یفسلف  یتحو  یمالک  ینالوط  ياهثحب  مزلتـسم  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
هدئام و هیآ 48  خسان  ار  هیآ 85 ) نارمع ، لآ   ، ) انید مالسالاریغ  غتبی  نم  هیآ و  مالسالا و  هّللادنع  نیدلا  نا  هیآ  یخرب  دنرادن . رظن  قافتا 
؛ دـنریگیم یمیهاربا  مالـسا  هکلب   ] مالـسا نیبم  نید   ] يدـمحم مالـسا  يانعم  هب  هن  اجنیا  رد  ار  مالـسا  رگید  یخرب  دـننادیم . هرقب  ای 62 

هبلغ زا  زین  یخرب  تسین . يدیدرت  ثحب و  ياج  تسا ، نیشیپ  نایدا  خسان  مالسا  هک  نیا  رد  هتبلا  دنوادخ . ربارب  رد  میلـستو  دیحوت  ینعی ،
تبـسن (ع ) یـسیع ترـضح  لوزن  و  جع ) ) دوعوم يدهم  مایق  ماگنه  هب  ار  هدعو  نیا  ققحت  رگید  یخرب  دنیوگیم و  نخـس  مالـسا  ییاهن 

و هرقب )  62 هدئام ،  48  ) تایآ نیا  میناوتیم  تیحیـسم ، مالـسا و  نیب  اصوصخ  ناـیدا و  نیب  ینخـسمه  رد  هزورما  لاـح  ره  هب  دـنهدیم .
هب توعد   ) مییامن توعد  لقادح  هب  ار  اهنآعقاو  رد  میهد و  رارق  لمع  همانرب  راک و  هحولرـس  ار  ( 64 نارمع ، لآ   ) هلهابم هب  طوبرم  تایآ 

مزیلارولپ رگا  لاح  دینک .) تقد  ، ) دوب دهاوخ  اهنآ ] يارب   ] رثکادح هب  توعد   ] ام يارب   ] لقادـح هب  توعد  نیا  هک  نیا  لاح  و  تاکرتشم )
حیحـص انعم  نیا  میریگب . رظن  رد  دنیامن  لمحت  مه  رانک  رد  ار  رگیدکی  دنناوتیم  دنراد و  یکرتشم  ردـق  نایدا  همه  هک  نیا  يانعم  هب  ار 
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هدارا یخرب  هزورما  هک  ییانعم  هب  رگا  اما  هیزج .  مکح  و  مکنیب ... اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  لق  تسا  نآ  دیؤم  زین  میرک  نآرق  تسا و 
اب انعم  نیا  انیقی  مینک . هجوت  دنراد  رایتخا  رد  ار  قح  زا  یتمسق  اهنت  نایدا  زا  مادک  ره  درادن و  دوجو  یقلطم  قح  هک  نیا  نآ  دنیامنیم و 

. دشابیمن راگزاس  نایدا  لماکت  اهتوبندیدجت و  هفسلف  یهلا و  تایآ 

نونکا دیدمآ  یم  ایند  هب  کیئال  ای  يدوهی  هداوناخ  کی  رد  امش  رگا  دیاش  قح ؟ هبان  نایدا  رگید  تسا و  قح  رب  نید  نیا  هک  دینک  یم  تابثا  هنوگچ 
رفن طقف 20  نآ  رد  هک  هریزج  کی  رد  امـش  رگا  دیاش  تسین ؟ روط  نیا  دیداد . یم  جرخ  هب  اهنآ  ندوب  قح  هب  هیجوت  تهج  رد  ار  نات  یعـس  مامت 

یگدنز

شسرپ

یم ایند  هب  کیئال  ای  يدوهی  هداوناخ  کی  رد  امـش  رگا  دـیاش  قح ؟ هبان  نایدا  رگید  تسا و  قح  رب  نید  نیا  هک  دـینک  یم  تابثا  هنوگچ 
هریزج کی  رد  امـش  رگا  دیاش  تسین ؟ روط  نیا  دیداد . یم  جرخ  هب  اهنآ  ندوب  قح  هب  هیجوت  تهج  رد  ار  نات  یعـس  مامت  نونکا  دـیدمآ 
تروص نیا  رد  دیدینـش . یمن  يزیچ  چیه  ینید ، چیه  زا  ناترمع  رخآ  ات  دیدش  یم  دـلوتم  دـندرک  یم  یگدـنز  رفن  طـقف 20  نآ  رد  هک 

نآ شیوخ و  نادجو  هب  انب  سک  ره  هک  میا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ام  نیاربانب  دراد . تیمها  رایسب  لاؤس  نیا  نم  رظن  هب  دوب ؟ هچ  امـش  نید 
تـسا نکمم  نیا  دنک و  شتـسرپ  دمهف  یم  شدوخ  هک  هنوگ  نآ  طقف  ار  ادخ  دناوت  یم  دنک  یم  مکح  شا  یحور  تایـضتقم  هک  هنوگ 

. دشابن ای  دشاب  مالسا  نید 

خساپ

 . تسین نآ  ندوب  قح  رب  لیلد  دنک ، مکح  نایدا  نآ  تاداقتعا  ساسارب  دـیایب و  ایند  هب  یحیـسم  ای  يدوهی  هداوناخ  رد  یـسک  هکنیا  ًالوا :
عقاو اب  قباطم  ایآ  هک  درک  هجوت  دـیاب  يا  هرازگ  بتکم و  ره  اب  هجاوم  رد  ًالوصا  تسا . عقاو  اب  نآ  تقباطم  نید  کـی  ندوب  قح  كـالم 

اب دـیاب  نید  شنیزگ  باختنا و  ًایناث ً: مینک . ییاسانـش  ار  فلتخم  نایدا  تیناقح  هک  میـشاب  اهکالم  لابند  هب  دـیاب  نیارباـنب  ریخ ؟ يا  تسا 
ناـیدا بهاذـم و  بتاـکم و  باـب  رد  رکفت  هعلاـطم و  رما ، نیا  همزـال  دـشاب و  لقتـسم  دازآ و  ًـالماک  ییاـضف  رد  ربدـت  لـمأت و  قیقحت و 

، درادن ار  نایدا  بهاذم و  بتاکم و  همه  یسررب  تصرف  هدوب و  يدج  مهم  نیا  رد  ناسنا  ینهذ  هلغشم  هک  اجنآ  زا  هتبلا  تسا . نوگانوگ 
هکنآ يارب  یلو  دزاس . دراو  دوخ  شهوژپ  هصرع  رد  ار  رتهتسجرب  بتاکم  نایدا و  هتخاس و  رتدودحم  ار  دوخ  قیقحت  هرئاد  دنکیم  یعس 

ای ندوب  ادـخ  يوس  زا  . 1 دـشاب : لیذ  صیاصخ  ياراد  مک  تسد  شیاههزومآ  دـیاب  حیحـص ، تسا و  قح  بهذـم  ای  نید  مادـک  میمهفب 
نم یساسا : شـسرپ  راهچ  هب  یهدخساپ  ناسنا و  یـساسا  ياهزاین  هب  نداد  هجوم  یقطنم و  لوقعم ، خساپ  . 2 ادخ ] هب  دانتسا   ] ندوب یحو 

ناسنا تداعس  تیاده و  ینعی  فده  نیا  ياتـسار  رد  ندوب و  دنمفده  . 3 ماهدمآ ؟ هچ  يارب  موریم ؟ اجک  هب  ماهدمآ ؟ اجک  زا  متـسیک ؟
ناوخمه عومجم  رد  ماظن و  هس  نیا  نایم  ماجـسنا  یگنهاـمه و  . 5 ندوب . يدابع  یـشزرا و  يداقتعا ، ماظن  هس  ياراد  . 4 ندرک . تکرح 

نآ يارب  اّما  ناسنا . يرهوج  ریس  تشرـس و  اب  نتـسناد  تقباطم  هعماج و  یعقاو  زاین  اب  یگنهامه  . 6 نید . یلـصا  تیاغ  فده و  اب  ندوب 
مادـقا ّمهم  نیا  هب  ناوتیم  نالک  شور  ود  اب  قداص  دوخ  ياعدا  رد  تسا و  نینچ  اعقاو  بهذـم  ای  بتکم  اـی  نید  کـی  میوش  هاـگآ  هک 

ای بتکم  ای  نید  ًالثم  اـیآ  هک  دـیمهف  ناوتیم  یخیراـت  یفاـک  ربتعم و  دنتـسم ، تاـشرازگ  هب  عوجر  اـب  ینعی  یخیراـت : شور  فلا . درک :
هعجارم اب  اههزومآ : ياوتحم  نیماضم و  رد  تقد  ب ) ریخ ؟ ای  دشابیم  دش ، شرامـش  قوف  رد  هک  یـصیاصخ  اهیگژیو و  ياراد  بهذم 

، ندوب هجوم  یقطنم  لوقعم ، صوصخ ، نیا  رد  هن ؟ اـی  تسا  قح  اـیآ  هک  درب  یپ  ناوتیم  دراد ، دوخ  يارب  یبتکم  ره  هک  ییاـههزومآ  هب 
تقباطم ندوب و  دنمفده  يدابع ، یـشزرا و  يداقتعا ، ماظن  دوجو  ناسنا ، یـساسا  يدبا و  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ماجـسنا ، یگنهامه و 
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ای بتکم  اـی  نید  نآ  ندوب  قح  رد  ار  اـم  دـناوتیم  هک  تسا  یـشور  نیرتهب  اـههزومآ  نیا  رد  ناـسنا  يرهوج  تشرـس  ریـس و  اـب  نتـشاد 
، دوجوم نایدا  نایم  زا  مینک . هاگن  عوضوم  هب  تسا  لمات  رـس  زا  قیقد و  یـشسرپ  هک  امـش ، شـسرپ  ساسارب  رگا  اما  دناسر . ددم  بهذـم 

هناتخبشوخ دنک ؟ یم  فرط  رب  لمع  تاداقتعا و  دعب  ود  رد  ناسنا  یساسا  ياهزاین  مادک  تسا ؟ عقاو  اب  قباطم  مادک  تسا ؟ قح  رب  مادک 
. میهد صیخـشت  هرـسان  زا  ار  هرـس  میزادرپب و  اهنآ  زا  کی  ره  یـسررب  هب  میناوت  یم  و  تسام ؛ سرتسد  رد  نایدا ، تاروتـسد  اه و  هزومآ 
نتفر و الاب  رگید  ترابع  هب  تسا . حیحص  نامیا  همدقم  كرد  مهف و  هک  دیوگ  یم  ام  هب  دنک و  یم  توعد  يرکفت  نینچ  هب  ار  ام  مالسا 

زین لقع  و  تسا .  رسیم  لقعت  هشیدنا و  نابدرن  اب  اهنت  درادن ؛ یصاخ  شزرا  تسا و  دیلقت  ساسارب  ًافرص  هک  هناماوع  نامیا  ندراذگ  رانک 
یـسررب اب  مود  شور  ساسارب  هنومن و  يارب  طقف  لاجم ، نیا  رد  ام  دـهد . صیخـشت  تسردان  زا  ار  تسرد  دـناوت  یم  هک  تسا  یمکاـح 

مالسا نیبم  نید  ینابم  یـسررب  دراد . تیمها  نید  رد  لقع  هب  هجوت  ردقچ  هک  میهد  ناشن  ات  میزادرپ  یم  تیحیـسم  ياه  هزومآ  دیاقع و 
حیسم  » و تیحیسم » یسانشادخ   » مهم یساسا و  روحم  هس  هاتوک  یسررب  نیا  رد  دبلط . یم  رگید  یلاجم  تصرف و  رگید  نایدا  نینچمه  و 

: تسا دوجوم  تیحـسم  هشیدـنا  ساـسا  هزومآ  هس  نیا  اریز  دریگ  یم  رارق  یباـیزرا  دـقن و  دروـم  تییحـسم  یـسانش » ناـسنا   » و یـسانش »
هب نآ  زا  هک  داقتعا  نیا  تسا . هناگ  هس  لاح  نیع  رد  هناگی و  دوجوم  دنوادخ  هک  دـقتعم  نایحیـسم  تیحیـسم  یـسانشادخ  لوا : عوضوم 
ای یگناگ  هس  حالطصا  هک  دننکیم  حیرصت  نانآ  دشابیم . نآ  ناوریپ  اسیلک و  یمـسر  شریذپ  دروم  دوشیم  ریبعت  یگناگ  هس  ای  ثیلثت 

تایهلا ص 73 ، یحیـسم ، مالک  ، ) تفای سدقم  باتک  رد  ناوتیم  نآ  رب  یتاراشا  یلو  تسا  هدـشن  دراو  سدـقم  باتک  رد  زگره  ثیلثت 
. دنتـسه دنوادخ  تاذ  یگناگهس  هب  دقتعم  لاح  نیع  رد  یلو  دننادیم  دّـحوم  ار  دوخ  تحارـص  هب  نایحیـسم  (. 97 صص 87 ـ  یحیسم ،

داقتعا نیا  ات  دندرک  يرایسب  شالت  خیرات  لوط  رد  نایحیسم  تسا . سدقلا  حور  رـسپ و  يادخ  ردپ ، يادخ  نامه  یگناگ  هس  زا  دوصقم 
هک دناهدرک  رارقا  تحارص  هب  تیاهن  رد  اما  ( 78 صص 75 ـ  یحیسم ، مالک  ، ) دنیامن یفسلف  هیجوت  یتح  هداد و  هولج  لوقعم  ار  ضقانتم 

یهلا هفـشاکم  قیرط  زا  اهنت  ار  ثیلثت )  ) ادـخ تاذ  یگناگ  هس  یلو  درب  یپ  ناوتیم  دـحاو  يادـخ  دوجو  هب  یقطنم  لالدتـسا  لـقع و  اـب 
هک درک  فارتعا  دیاب   » هک دناهتفگ  تحارص  هب  نانآ  ص 87 ) یحیسم ، تایهلا  ، ) درادن ثیلثت  كرد  هب  یهر  لقع  درک و  كرد  ناوتیم 

تاـیهلا «، ) دـننادب ضیقن  دـض و  یتح  اـی  يرکف  ياـمعم  کـی  ار  نآ  ياهدـع  تسا  نکمم  تسا  یهلا  مهم  رارـسا  زا  یکی  سدـقا  ثیلثت 
نیا لقع  هکلب  تسین  یلقع  كرد  لباق  اهنت  هن  ثیلثت  ینعی  یـسانشادخ  باب  رد  تیحیـسم  هدیقع  نیرتمهم  لاح  ره  هب  ص 88 ) یحیسم ،

، دننادیم درف  هب  رصحنم  میسقت و  لباق  ریغ  ار  وا  تاذ  دنتـسه و  ادخ  تاذ  تینادحو  هب  دقتعم  وس  کی  زا  اریز  دنیبیم . ضقانتم  ار  هدیقع 
رد هس  نیا  تسا  هدـش  لیکـشت  زیامتم  ادـج و  ًالماک  تیـصخش  هس  زا  تیهولا  هک  دـندقتعم  رگید  يوس  زا  و  ص 87 ) یحیـسم ، تایهلا  )

،3 صـص 2 ـ  حیـسم ، یـسیع  ام  دنوادخ  ، ) تسا رادروخرب  ار  یهلا  تافـص  همه  اهنآ  زا  کی  ره  دنربارب و  لالج  تردق و  ندوب و  یلزا 
نآ ياریذپ  میلس  لقع  هک  تسا  راکـشآ  یـضقانت  ادخ  تاذ  یگناگ  هس  ادخ و  تاذ  یگناگی  شریذپ  (. 97 صص 89 ـ  یحیسم ، تایهلا 

مالسا و رد  ینید  نامیا  ، ) دنهدیم رارق  لقعت  لباقم  رد  ار  نامیا  دننادیم و  ینامیا  روما  زا  نایحیـسم  ار  داقتعا  نیا  لیلد  نیمه  هب  تسین .
، یمالـسا دـیحوت  اب  نآ  هسیاقم  داـقتعا و  کـی  نیمه  نارهت .) ، 1378 ناوج ، هشیدـنا  نوناک  لوا ، پاچ  یلاـعف ، یقت  دـمحم  تیحیـسم ،
 ، مالـسا نیبم  نید  رد  دوش . یم  ریوصت  نید  ود  نیا  رد  هنوگچ  تسا ، ناـیدا  ساـسا  روحم و  هک  دـنوادخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـشن 
زا رانک  ادـج و  يدوجوم ، ادـخ  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  لقع  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش  هتفریذـپ  انعم  مامت  اب  دـیحوت 

_90 هرقب و ج:6 ص : هکرابم  هروس  هیآ 163  لیذ  1 ص 399 _ 401  ج : نازیملا .  ریـسفت  اگن : هنومن  يارب  . ) تسا هدش  روصت  شنیرفآ 
عاجرا یبرع  نتم  هب  ام  هکنیا  حیـضوت  هدئام . هکرابم  هروس  تایآ 68 _ 86  لیذ  نآرق  رد  دـیحوت  يانعم  رد  مالک  ناونع  تحت  یثحب   96

تیحیسم هاگدید  رد  یسانشحیسم  مود : عوضوم  دییامرف ). هعجارم  تایآ  لیذ  هب  یـسراف  همجرت  رد  ثحابم  نیا  نتفای  يارب  هک  میا  هداد 
اعقاو وا  یهلا ، تاذ  یناسنا و  تاذ  تسا  تاذ  ود  ياراد  حیسم  هک  دندقتعم  نانآ  تسادخ . دوخ  هکلب  تسین  ادخ  ربمایپ  (ع ) حیسم یسیع 
تاذ مه  ناسنا  اب  یناسنا  رظن  زا  تسا و  ربارب  تاذ و  مه  ردپ  يادـخ  اب  یهلا  ماقم  رظن  زا  وا  تسا ، ندـب  ياراد  لاح  نیع  رد  تسادـخ و 
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یسیع هدش  دلوتم  هرکاب  میرم  زا  یناسنا  رظن  زا  دیدرگ و  دولوم  ادخ  زا  اهنامز  زاغآ  زا  لبق  تیهولا  رظن  زا  درادن . یهانگ  چیه  یلو  تسا 
يدح هب  هدـیقع  نیا  (. 94 صص 91 ـ  روطنیمه  ص 199 ، یحیسم ، تایهلا  ، ) تسادخ رـسپ  صخـش و  کی  هکلب  دشابیمن  صخـش  ود 

نیا رب  یحیـسم  تایهلا  يانب  ور  یمامت  دشابیم  تیحیـسم  يزکرم  تقیقح  حیـسم ، یـسیع  دنوادخ  مسجت  : » هدـش هتفگ  هک  دراد  تیمها 
راکـشآ روط  هب  دوشیم  ریبـعت  دّـسجت »  » اـی مّسجت »  » هب نآ  زا  هک  هدـیقع  نیا  ص 71 .) حیـسم ، یـسیع  ام  دـنوادخ  .« ) دریگیم رارق  داینب 

تیـصخش ماغدا  ینعی  دشکیم  شیپ  ار  ناسنا  اب  ادخ  ندش  یکی  لکـشم  مسجت  هب  داقتعا  : » هک دـناهدومن  رارقا  دوخ  نانآ  تسا  ضقانتم 
هب قح  هب  حیـسم  تیهولا  هب  ياهلمح  ره  : » دـنیوگیم لاح  نیع  رد  یلو  تسا » یتقوم  یهانتم و  هک  يدوجو  اب  ادـخ  يدمرـس  یهانتمان و 
رد يدایز  شالت  ناـنآ  هتبلا  ص 80 .) حیـسم ، یـسیع  ام  دـنوادخ  «، ) تسا هدـش  یقلت  یحیـسم  نامیا  يزکرم  تقیقح  هب  ياهلمح  ناونع 

دروم رد  اهزیچ  يرایسب  اترورض  : » هک دناهدرک  رارقا  زاب  تیاهن  رد  یلو  ( 92 صص 87 ـ  نامه ، ، ) دناهدرک داقتعا  نیا  نداد  هولج  لوقعم 
هب ار  دّسجت  هب  داقتعا  نایحیـسم  ص 92 .) نامه ، «، ) دـننامیم یقاب  كرد ، مهف و  قوف  ام  یندـشان و  صحفت  ناک  امک  حیـسم  تیـصخش 

داقتعا تیحیـسم  یـسانشناسنا  موس : عوضوم  (. 214 و 209 ـ   94 صـص 90 ـ  یحیـسم ، تایهلا  ، ) دننکیم دنتـسم  سدـقم  باتک  صن 
، دوب دـب  کین و  تفرعم  تخرد  هویم  زا  ندروخ  نانآ  هاـنگ  دـندش  یگرزب  هاـنگ  بکترم  اوح  مدآ و  هک  تسا  نیا  رب  تیحیـسم  یمـسر 
دنروخب و زین  تایح  تخرد  هویم  زا  ادابم  ات  درک  نوریب  ندـع  غاب  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  13 و 14 ) سوئاتومیت 2 : لوا  ، 7 1 ـ  شیادیپ 3 : )

اهناسنا همه  دیدرگ و  لخاد  رـشب  لسن  رد  هانگ  هدش و  دولآ  هانگ  اتاذ  هانگ  نیا  هطـساو  هب  اوح  مدآ و  (. 22 شیادیپ 3 : ، ) دندرگ هنادواج 
يدـعب ياهلسن  دارفا  مامت  هانگ  اوح ، مدآ و  هانگ  تسا . ناسنا  هانگ  ياـهتازاجم  زا  یکی  ندـب  گرم  دـندیدرگ . دـساف  راـکهانگ و  اـتاذ 

، یحیسم تایهلا  هب  دینک  عوجر  سدقم  باتک  زا  نآ  تادنتـسم  تاداقتعا و  نیا  لیـصفت  يارب  (. ] 19 23 و 5 : نایمور 3 : ، ) دش بوسحم 
ملع و اب  ادـخ  راکـشآ  هلباـقم  تفرعم  تخرد  زا  عنم  . 1 تسا : یـسررب  دـقن و  لباق  فلتخم  تاـهج  زا  هاگدـید  نیا  [ 188 صص 163 ـ 

یگدـنز زا  تادوجوم  رگید  يروهرهب  عنام  هک  تسا ، هاوخ  دوخ  هللااب  ذوعن  ییادـخ  زا  یکاح  تایح ، تخرد  زا  عنم  . 2 دشابیم . تفرعم 
اهناسنا همه  دش و  اهناسنا  یمامت  ندـش  راکهانگ  ثعاب  اوح ، مدآ و  هانگ  . 3 دهاوخیم . دوخ  يارب  اهنت  ار  هنادواج  تایح  تسا و  يدـبا 
حوضو هب  دـئاقع  نیا  دـنروخیم . ار  اوح  مدآ و  هانگ  بوچ  تیرـشب  همه  ینعی  دنتـشگ  راکهانگ  دـیلپ و  اـتاذ  اوح  مدآ و  هاـنگ  هطـساوب 

ار يرگید  هاـنگ  هطـساو  هب  تازاـجم  ناـسنا و  لاـمک  عناـم  هاوـخ  دوـخ  يادـخ  ملع ، فلاـخم  نید  لـقع ، هک  ارچ  تـسا  لـقع  فلاـخم 
زا يددعتم  تایآ  رد  دنوادخ  دش  هراشا  ًالبق  هکنانچ  تسا  هتفرگ  لوقعم  ًالماک  یعـضوم  دوخ  تانایب  رد  نآرق  لباقم  رد  اما  دریذـپیمن .

تسا ییادخ  نآرق  يادخ  تسوا  تمکح  نآرق  رد  ادخ  یلصا  تافص  زا  یکی  دنکیم . توعد  لّقعت  هشیدنا و  ملع و  هب  ار  ناسنا  نآرق ،
نآ زا  اهیئابیز  تالامک و  همه  دـنکیمن و  ملظ  هاـگ  چـیه  هک  تسا  ییادـخ  نآرق  يادـخ  تسا  تفرعم  ملع و  ساـسا  رب  شیاـهراک  هک 

لمع لوؤسم  سک  ره  نآرق  هاگدـید  ساـسا  رب  (. 8 هط /  ، 180 فارعا /  ، 3 یلعا /  ، 84 فرخز /  دـینک : هاـگن  هنومن  ناونع  هب  ، ) تسوا
رد روطنیمه  (. 35 تاعزان /  ، 39 مجن /  ، 164 ماعنا /  هنومن  ناونع  هب  ، ) ددرگیمن تازاجم  يرگید  لمع  هطساوب  سک  چیه  تسا و  دوخ 

ءایبنا لاسرا  لقع و  ءاطعا  قیرط  زا  دنوادخ  تسا و  زاب  وا  يارب  لامک  ریـس و  هار  تسادخ و  نیـشناج  هللا و  هفیلخ  ناسنا  مالـسا  هاگدـید 
يرطف تیاده  ، 3 ناسنا /  ، 30 هرقب /  هنومن : ناونع  هب  . ) دراذگ مدـق  هار  نآ  رد  دوخ  رایتخا  اب  وا  ات  هدرک  راکـشآ  وا  يارب  ار  تیادـه  هار 

ادخ دیدرگ و  راکهانگ  اتاذ  ناسنا  تیحیـسم  هاگدید  رد  (. 7 دعر /  36 و  لحن /  رشب ، همه  یعیرـشت  تیاده  ، 8 7 ـ  سمش /  رشب ، همه 
تساخرب گرم  زا  داد ، ناج  ام  ياج  هب  وا  داد  یناسنا  مسج  ار  ادخ ) دوخ  ینعی   ) یسیع دوخ  رـسپ  هدولآ ، تاذ  نیا  زا  ناسنا  تاجن  يارب 

(ع) یسیع گرم  تسا . ادخ )  ) یـسیع هب  نامیا  قیرط  زا  اهنت  تاجن  هار  ص 193 .) یحیسم ، تایهلا  ، ) درک دوعـص  ردپ  يادخ  يوس  هب  و 
سیدقت ار  وا  ثیلثت ) موس  تیـصخش   ) سدقلا حور  دروآ ، نامیا  هدنهد  تاجن  ناونع  هب  یـسیع  هب  ناسنا  یتقو  دوب  ناسنا  ناهانگ  هرافک 

رب تاجن  يارب  ار  یصاخ  دارفا  دنوادخ  یمسر  تیحیـسم  داقتعا  هب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  نامه .) ، ) دشخبیم وا  هب  هزات  تایح  هدرک و 
نامیا اذل  ص 252 ) یحیـسم ، تایهلا  ، ) دنک تباجا  ار  یهلا  توعد  دناوتیمن  دوخ  راکهانگ  تسا و  راکهانگ  اتاذ  ناسنا  اریز  دنیزگیم 
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یلاح رد  تسا  ناسنا  رایتخا  هدارا و  یفن  ياـنعم  هب  تاـجن  زا  ریوصت  نیا  حوضو  هب  ص 259 .) نامه ، ، ) دوشیم بوسحم  یهلا  شـشخب 
 / سنوی ، 3 ناسنا /  ، 256 هرقب /  دـینک : هاگن  هنومن  ناونع  هب  ، ) دـهدیم تبـسن  ناسنا  راـیتخا  هدارا و  هب  ار  يراگتـسر  ناـمیا و  نآرق  هک 

، يدبا تایح  تاراشتنا  نایلئاکیم ، همجرت ط . نسیت ، يرنه  یحیسم ، تایهلا  . 1 زا : دنترابع  تسا  دیفم  عوضوم  نیا  رد  هک  یعبانم  (. 108
یسیع ام  دنوادخ  . 2 تسا . هدومن  نایب  سدقم  باتک  تایآ  هب  دانتسا  اب  ار  یمسر  تیحیسم  دیاقع  هعومجم  لیـصفت  هب  باتک  نیا  نارهت .

تیحیـسم هاگدید  لیـصفت  هب  رثا  نیا  سدـقم  باتک  هاگـشزومآ  ینابر ، تعامج  ياسیلک  یحتاف ، دادرهم  مجرتم  دروولاو ، ناج  حیـسم ،
تاقیقحت زکرم  یقیفوت ، نیسح  مجرتم  لشیم ، ساموت  یحیـسم ، مالک  . 3 دیامنیم . نییبت  سدقم  باتک  هب  دانتسا  اب  ار  (ع ) یـسیع هرابرد 

هدنسیون دنچ  ره   ) دیامنیم نایب  ناملسم  بطاخم  يارب  ار  نانآ  دئاقع  تیحیسم و  راصتخا  هب  باتک  نیا  مق . بهاذم ، نایدا و  تاعلاطم  و 
داهن داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیـسم ، مالک  خـیرات و  رب  يدـمآرد  . 4 دزاس ) ناهنپ  ار  تیحیـسم  دـئاقع  تالاکـشا  ات  هدومن  شالت  نآ 
ربتعم عبانم  هب  دانتـسا  اب  ار  تیحیـسم  رثا  نیا  مق . یمالـسا ، فراعم  دـیتاسا  روما  تنواعم  اههاگـشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن 

رد اـسیلک  شقن   » شخب صوـصخ  هـب  يرهطم  داتــسا  ییارگیداـم » هـب  شیارگ  لـلع   » هعلاـطم روـطنیمه  . 5 تـسا . هدرک  يدــیفم  یفرعم 
تاراشتنا مجنپ ، پاچ  ریبد ، هللا  جـیبذ  مجرتم  ياـکوب ، رتکد  رثا  ملع  نآرق و  لـیجنا ، تاروت ،  » باـتک . 6 تسا . دیفم  يدام » ياهـشیارگ 

، تیحیـسم مالـسا و  رد  ینید  نامیا  . 7 تسا . دـیفم  رایـسب  ملع  اب  سدـقم  باتک  هس  نیا  هسیاـقم  رد   1372 یمالسا ، یگنهرف  رـشن  رتفد 
خـساپ نیا  رد  ام  دشابیم . تیحیـسم  مالـسا و  هاگدید  زا  نامیا  مهف  رد  دیفم  رـصتخم و  یباتک  ناوج . هشیدـنا  نوناک  یلاّعف ، یقتدـمحم 

، لاح نیع  رد  میراذگ و  یم  او  ناتدوخ  هب  ار  رگید  نایدا  نید و  نیا  عماج  یسررب  میدرک و  یـسررب  ار  تیحیـسم  هزومآ  هس  اهنت  هاتوک 
دیاب نادـجو »... هب  انب  یـسک  ره  هک  میا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگا  ، » دـیدومرف هکنیا  اما  میتسه . ییوگخـساپ  هدامآ  دـیتشاد . یـشسرپ  رگا 
هکلب تسین ،. شتسرپ  اهنت  نید  نیاربانب ، داقتعا . نیا  ساسارب  تاروتـسد  نیناوق و  يرـس  کی  داقتعا و  ینعی  نید  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

هک تسا  هدوب  لیلد  نیمه  هب  ناربمایپ  لاسرا  ًالوصا  تسا . زین  شتسرپ  لوصا  ساسارب  لمع  ادخ و  شتـسرپ  هویـش  عون و  ادخ و  شتـسرپ 
نیا زا  يدش  نارپ  اما  دوش . یم  نومنهر  ادخ  شتسرپ  هب  ار  يو  وا  ترطف  نادجو و  دنک و  یم  كرد  ار  یلک  طوطخ  دوخ  لقع  اب  ناسنا 

هک یهلا  ناگدنیامن  طسوت  دـیاب  تساه و  ناسنا  لقع  زا  رتارف  لمع ، شور  هویـش و  ناسناا و  ینورد  ياه  هنیجنگ  فشک  هیلوا و  كاردا 
. دنوش رگزاب  ام  يارب  دنتسه ، ناربمایپ  نامه 

؟ دنرفیک قحتسم  دنشاب ، یمن  دقتعم  نآ  هب  یلو  دنا  هدرب  یپ  مالسا  مان  هب  ینییآ  دوجو  هب  هک  یناسک  ایآ 

شسرپ

؟ دنرفیک قحتسم  دنشاب ، یمن  دقتعم  نآ  هب  یلو  دنا  هدرب  یپ  مالسا  مان  هب  ینییآ  دوجو  هب  هک  یناسک  ایآ 

خساپ

شریذپ رد  اما  دشاب ، هدش  تجح  مامتا  نانآ  رب  هک  يدارفا  دنتسه . فلکم  نآ  شریذپ  هب  تبسن  اهناسنا  همه  تسا و  یناهج  ینید  مالـسا 
دراد تیمتاخ  ندوب و  لماک  ياعدا  هک  مالسا  مان  هب  ینید  دوجو  هک  نیمه  دنشاب . یم  دنوادخ  رفیک  تبوقع و  هتسیاش  دننزب ، زابرـس  قح 

و هدوب ، رّصقم  دننکن ، ییوج  یپ  رگا  دنیامن و  قیقحت  صحفت و  دیاب  دشاب  قح  رب  نییآ  مالـسا  هک  دنهدب  لامتحا  دسرب و  نانآ  شوگ  هب 
. دوب دنهاوخ  دنوادخ  رفیک  قحتسم 

؟ دوش یم  هچ  ترخآ  ناهج  رد  اه  نآ  فیلکت  دنتسه  یتوافتم  دیاقع  نایدا و  ياراد  هک  نیمز  يور  ناسنا  درایلیم  دنچ  دوجو  اب 
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شسرپ

؟ دوش یم  هچ  ترخآ  ناهج  رد  اه  نآ  فیلکت  دنتسه  یتوافتم  دیاقع  نایدا و  ياراد  هک  نیمز  يور  ناسنا  درایلیم  دنچ  دوجو  اب 

خساپ

نیرت مهم  دـیحوت  لصا  زا  سپ  انثتـسا  نودـب  یهلا  ناربمایپ  دـنراد . رظن  قافتا  ترخآ  ناـهج  هب  ناـمیا  موزل  رد  یگمه  ینامـسآ ، عیارش 
: دیامرف یم  نآرق  تسا . ترخآ  ناهج  هب  داقتعا  داعم و  لصا  دـنا  هتـساوخ  ار  نآ  هب  نامیا  دـنا و  هدرک  رکذـتم  نآ  هب  ار  مدرم  هک  یلـصا 

ًالماـک گزم  زا  سپ  یگدـنز  تواقـش  تداعـس و  هک  تسا  نیا  رگید  مـهم  ۀلئـسم  [ 2" .] دـیوش یم  هـتخیگنارب  تماـیق  زور  رد  یگمه  "

نزومه سک  ره  و  دنیب ، یم  ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هرذ  نزومه  سک  ره  : " دیامرف یم  نآرق  تسا . ایند  یگدنز  ةوحن  هب  هتـسباو 
زا هک  دـش  دـنهاوخ  يورخا  تداعـس  بجوم  یتقو  ایند  رد  لامعا  تاداقتعا و  رگید  يوس  زا  [ 3" .] دنیب یم  ار  نآ  هدرک  دـب  راک  يا  هرذ 

بلق اب  هک  یسک  رگم  دشخب ، یمن  يدوس  نادنزرف  لام و  تمایق )  ) زور نآ  رد  : " دیامرف یم  نآرق  دریگ . ماجنا  ادخ  ربارب  رد  میلست  يور 
ادخ میلست  دشاب و  یهلا  راگدرورپ  رماوا  میلـست  ایند  رد  هک  تسا  تخب  شوخ  ترخآ  رد  یـسک  نیاربانب  [ 4" .] دیآ ادخ  هاگشیپ  هب  میلس 
ندش ادـخ  میلـست  تسا  ناربمایپ  متاخ  هک  (ص ) دـمحم ترـضح  تثعب  زا  سپ  دوش . يوریپ  نامز  نامه  ربمایپ  زا  هک  تسا  نیا  هب  ندـش 

زا یهلا  نید  ۀـعومجم  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا . هدرک  خـسن  ار  دوخ  زا  شیپ  نایدا  مالـسا  نید  اریز  مالـسا  نید  لوبق  زا : تسا  ترابع 
ناسنا لماکت  اب  گنهامه  یعرف  نیناوق  تافیرـشت و  هک  دنک  یم  باجیا  هعماج  لماکت  نکیل  تسا  یکی  نامز  ره  رد  هشیر  ساسا و  رظن 
ربمایپ تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ناونع  هب  مالـسا  نید  ور  نیا  زا  دسر . نایدا  متاخ  ییاهن و  دـح  هب  ات  دور  لماکت  هب  ور  اه 

دوش و لمع  مالـسا  نوناق  قبط  هک  تسا  نیا  هب  دعب  هب  نیا  زا  ندش  ادخ  میلـست  هدش  هتفگ  هدیدرگ و  غالبا  نایناهج  همه  هب  (ص ) مالـسا
باختنا دوخ  يارب  مالسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  : " دیامرف یم  نآرق  دوش . یمن  عقاو  لوبق  دروم  سک  چیه  زا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  نتفریذپ 

میلست و  دوش ، ادخ  میلـست  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  ناهج  ود  ره  تداعـس  رگید : ترابع  هب  [ 5" .] دش دهاوخن  هتفریذپ  دنک 
نامه ادخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لمع  دیاب  ادخ  روتـسد  نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور  و  تسا ، وا  ياهروتـسد  نتفریذپ  ندش  ادخ 
ینید یسک  هچ  نانچ  دنیامن و  يوریپ  نید  نیا  زا  دنفظوم  همه  مالـسا  نید  ندمآ  اب  نیاربانب  [ 6 .] تسا هدروآ  وا  لوسر  نیرخآ  هک  تسا 

تسا و هتفر  ایند  زا  كرش  تلاح  هب  دور ، ایند  زا  لاح  نیا  اب  دشاب و  تجاجل  دانع و  يور  زا  مالسا  نتفریذپن  دشاب و  هتشاد  مالـسا  زا  ریغ 
یم هضرع  نانآ  هب  مالـسا  رگا  دنا و  هتـشادن  مه  قیقحت  ۀنیمز  هدروخن و  ناشـشوگ  هب  مالـسا  هک  یناسک  دش . دهاوخ  بّذـعم  ترخآ  رد 

لوسر هک  میتسین  نینچ  : " دیامرف یم  نآرق  دهد . رارق  وفع  دروم  ار  نانیا  دنوادخ  هک  تسه  دیما  دندش ، یم  میلـست  دـنتفریذپ و  یم  دـش 
[3 . ] ۀیآ 16 ( 23  ) نونمؤم [ 2 [ ] 8" .] ادـخ رما  هب  دوش  یم  هلاـحا  ناـشراک  يرگید  هورگ  : " دومرف و  [ 7" .] مینک بذعم  ار  رشب  هداتـسرفن 

ارسا [ 7 . ] ص 333 یهلا ، لدع  يرهطم ، یـضترم  [ 6 . ] 85 ۀیآ ( 3  ) نارمع لآ  [ 5 . ] ۀیآ 88 و 89 ( 26  ) ارعش [ 4 . ] 8 ۀیآ 7 -  ( 99  ) هلزلز
ۀیآ 106. ( 9  ) هبوت [ 8 . ] ۀیآ 15 ( 17)

یعامتجا و تاغیلبت  ریثأت  تحت  یگداوناخ و  تامیلعت  ساسا  رب  کیئال  یّتح  و  هعیش ) یّنس و   ) ناملسم یحیسم ، زا  معا  مدرم  زا  یهجوت  لباق  دادعت 
صاخشا هنوگ  نیا  ایآ  دنرادن . یعالطا  رگید  بهاذم  زا  یقیقحت  روط  هب  دنتـسه و  دوخ  بهذم  هب  مزتلم  يدیلقت ، تروص  هب  يریبعت  هب  یتموکح و 

هاج

شسرپ

تاغیلبت ریثأت  تحت  یگداوناخ و  تامیلعت  ساسا  رب  کیئال  یّتح  و  هعیش ) یّنس و   ) ناملـسم یحیـسم ، زا  معا  مدرم  زا  یهجوت  لباق  دادعت 
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. دنرادن یعالطا  رگید  بهاذم  زا  یقیقحت  روط  هب  دنتـسه و  دوخ  بهذم  هب  مزتلم  يدیلقت ، تروص  هب  يریبعت  هب  یتموکح و  یعامتجا و 
؟ دوب دنهاوخ  تاجن  لها  دنتسه ، هعیش  قیقحت  نودب  هک  يدارفا  ایآ  دنوش ؟ یم  بوسحم  رصاق  لهاج  صاخشا  هنوگ  نیا  ایآ 

خساپ

لوصا هب  تبسن  شروعش  لقع و  هزادنا  هب  دیاب  سک  ره  تسین و  زئاج  دیلقت  نید  لوصا  رد  هک  تسا  نیا  هیلمع  ياه  هلاسر  ۀلئـسم  نیلوا 
، دش لاؤس  داعم  توبن و  دیحوت و  ةرابرد  وا  زا  رگا  دشاب و  اه  نآ  هب  دقتعم  نیقی ، يور  زا  هک  دشاب  هتـشاد  قیقدت  قیقحت و  ردـق  نآ  نید 

نافعضتسم نارـصاق و  ةرابرد  [ 13 .] تسین قیقحت  نودـب  هتـسب و  مشچ  روط  هب  يراد  نید  اب  قفاوم  مالـسا  نیاربانب  دـشاب . وگباوج  دـناوتب 
[ دـمع هب  ملع و  اب  ًادـِماع =[  ًاِملاع  ینعی  ریـصقت  يور  زا  هک  دـنک  یم  باذـع  ار  رـشب  هاگنآ  دـنوادخ  تسا : هتفگ  يرهطم  دیهـش  موحرم 
ای نیفعـضتسم "و   " زا مدرم  زا  یخرب  دـنیوگ : یم  دـنراد ؛ یحالطـصا  یمالــسا  ياـملع  روـصق . ... يور  زا  هـن  دوـش ، فـالخ  بـکترم 

ادـخ اب  اه  نیا  راک  تفگ  دـیاب  نانآ  ةرابرد  هک  یناسک  ینعی  هللارمـأل  نوجرم  هراـجیب و  ینعی  فعـضتسم  دنـشاب . یم  هللارمـأل " نوجرُم  "

مدآ زا  هکئالم  تسا : هدمآ  ءاسن  ةروس  رد  درک . دهاوخ  لمع  دنک ، یم  باجیا  شتمحر  تمکح و  هک  يوحن  هب  شدوخ  دـنوادخ  تسا .
هراچیب فعـضتسم و  یمدرم  ام  هک  دنروآ  یم  رذع  نانآ  دیتشاد ؟ یعـضو  هچ  ایند  رد  امـش  دنـسرپ : یم  دـنا  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  ییاه 

امش دوب و  گرزب  خارف و  ادخ  نیمز  اریز  دیتسین  فعضتسم  امش  دنیوگ : یم  ناگتـشرف  دیـسر . یمن  يزیچ  یـسک و  هب  نامتـسد  میدوب و 
باذع بجوتـسم  رّـصقم و  امـش  سپ  دوب . اجنآ  رد  تاناکما  روج  همه  هک  دـیورب  يا  هطقن  هب  دـینک و  ترجاهم  اج  نآ  زا  دـیتسناوت  یم 

هب هار  دسر و  یمن  ییاج  هب  ناشتسد  هک  دنتسه  یناسک  اه  نیا  كدوک ، ای  نز و  ای  درم و  هاوخ  دنا ، فعضتسم  ًاعقاو  هک  نانآ  اّما  دیتسه .
یم ییابطابط  ۀـمالع  موحرم  ۀـیآ  نیا  لیذ  رد  [ 14 .] دـهد رارق  دوخ  ترفغم  وفع و  دروم  ار  نانیا  ادـخ  هک  تسا  دـیما  دـنرب . یمن  ییاـج 
اّما دوـش  یمن  نآ  لـماش  یهلا  وـفع  تسا و  هدرمـش  ملظ  ار  یبهذـم  رئاعـش  ۀـماقا  زا  تیعوـنمم  ره  نید و  رما  هب  لـهج  دـنوادخ  دـیامرف :
هک نیا  هب  درادـن  صاصتخا  هک  هدـش  رکذ  یتروص  هب  انثتـسا  دـنا . هدـش  انثتـسا  دـنرادن ، طیحم  رییغت  لاـقتنا و  رب  تردـق  هک  نافعـضتسم 

تهج نیا  هب  تسا  نکمم  دشاب ، طیحم  رییغت  ناکما  مدع  فاعضتسا  أشنم  تسا  نکمم  هک  يروط  نامه  دشاب . تروس  نیا  هب  فاعضتسا 
نایدا ناوریپ  زا  هک  یناسک  نیاربانب  [ 15 .] دشاب هدنام  مورحم  تقیقح  زا  ببـس  نیا  هب  ودشاب  هدشن  تقیقح  هجوتم  ناسنا  نهذ  هک  دـشاب 
دروم دنا ، هداد  همادا  دوخ  هار  هب  قیقحت  نودب  هتشاد و  ناکما  رگا  دنا ، هتشادن  ای  هتـشاد  مالـسا  مهف  هب  یـسرتسد  ناکما  ای  دنتـسه ، رگید 

نانیمطا و دوخ  هار  هب  ردق  نآ  ای  دنا ، هتشادن  ار  نآ  ةرابرد  قیقحت  مالسا و  هب  یسر  تسد  ناکما و  رگا  تفرگ . دنهاوخ  رارق  تساوخزاب 
هدرک لمع  ناشفیاظو  هب  رگا  دـنا ، هتـشاد  بّکرم  لهج  حالطـصا  هب  هدـید و  یمن  رگید  نایدا  ةراـبرد  قیقحت  هب  يزاـین  دـنا  هتـشاد  نیقی 

زین هعیش  ای  ناملسم  دارفا  دروم  رد  دنوش . یم  بوسحم  رـصاق  لهاج  رگید  ریبعت  هب  تسه و  نانآ  ةرابرد  یهلا  نارفغ  وفع و  دیما  دنـشاب ،
هار رب  لیلد  تّجح و  هللادنع  سک  ره  تسا . حیحص  هار  قح و  نید  ندروآ  تسد  هب  يارب  نید  زا  یـسررب  قیقحت و  تسه . كالم  نیمه 
هب دیسر و  هجیتن  هب  قیقحت  نودب  یسک  رگا  نیاربانب  " ًالوسر . ثعبن  یّتح  نیبّذعم  اّنک  ام  : " دنک یمن  باذع  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتـشاد  دوخ 

، حالطـصا هب  تسا و  قح  نید  هب  ندیـسر  صحفت  قیقحت و  زا  دوصقم  نوـچ  دوـش ، مین  باذـع  تفاـی ، تسد  ّقـح  نید  هب  یقاـفتا  روـط 
یهلا ص لدع  [ 15 . ] ات 98 ۀیآ 96  ( 4  ) ءاسن [ 14 . ] ۀلئسم 1 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  [ 13 . ] تیعوضوم هن  دراد ، تیقیرط  قیقحت ،

ۀیآ 96. لیذ  ج 5 ، نازیملا ، زا  لقن  هب  ، 394

(. تسین ناملسم  ریغ  لوبق  دروم  مه  تایاور  تایآ و  ( ؟ تسا لطاب  نایدا  ریاس  تسا و  قح  نید  مالسا  اهنت  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

یهوژپ زا 961نید  هحفص 250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(. تسین ناملسم  ریغ  لوبق  دروم  مه  تایاور  تایآ و  ( ؟ تسا لطاب  نایدا  ریاس  تسا و  قح  نید  مالسا  اهنت  لیلد  هچ  هب 

خساپ

مایپ و دنم  زاین  دهد و  صیخشت  ار  تداعـس  هار  دناوت  یمن  دوخ  لقع  رب  هیکت  اب  ییاهنت و  هب  نوچ  و  دسرب ، لامک  هب  ات  هدش  هدیرفآ  رـشب 
یم ادـج  یهلا  ریغ  نایدا  زا  یهلا  نایدا  ار  نیا  رد  تخیگنارب . تداعـس  هار  يامنهار  ناونع  هب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  تسا ، یهلا  ییامنهار 
ریغ رگا   ) ودنه ادوب و  دننام  یهلا  ریغ  نایدا  ًاعبط  هک  دوش  یم  تباث  دنوادخ  فرط  زا  ناربمایپ  ندمآ  ترورض  لوا  مدق  رد  ًالوصا  دوش و 

دننام ایبنا  تامیلعت  رد  ناسنا  تسا ، راتشون  نیا  ثحب  مامت  هکلب  یلـصا و  ثحب  هک  یهلا  نایدا  دروم  رد  اما  دنوش . یم  ادج  دنـشاب ) یهلا 
ناـمز و تایـضتقم  قبط  يا  هرود  ره  رد  رـشب  ور  نیا  زا  دـنرب . ـالاب  سـالک  نیرخآ  اـت  لّوا  سـالک  زا  ار  وا  هک  هدوـب  زوـمآ  شناد  کـی 

باتک لوزن  عیارـش  یمئاد  دیدجت  ناربمایپ ، روهظ  ظاحل  نیدب  هک  تسا  هدوب  ون  روآ  مایپ  ون و  مایپ  دـنمزاین  درک ، یم  ادـیپ  هک  یتفرـشیپ 
لماک همانرب  دـناوتب  هک  دیـسر  يدـح  هب  تیرـشب  هک  نیا  ات  دـش ، یم  لماکتم  مه  نید  ناسنا ، لماکت  اب  تفرگ . یم  ماجنا  ینامـسآ  ياه 

مالـسا نید  تسا ، یهلا  ربمایپ  نیرخآ  هک  (ص ) دمحم ترـضح  طسوت  تسا ، تیمتاخ  ةرود  هک  نامز  نیا  رد  دیامن . تفایرد  ار  تداعس 
[1 .] دنیامن يوریپ  مالـسا  زا  دندش  فلکم  رـشب  ۀمه  دیدرگ و  خوسنم  هتـشذگ  نایدا  ۀمه  مالـسا  ندمآ  اب  دش و  هضرع  لماک  تروص  هب 

دوجو اب  اریز  ، ) تسا هدش  خسن  یلبق  نایدا  نید ، نیا  ندمآ  اب  تسا و  نایدا  نیرت  لماک  ینامسآ و  نید  نیرخآ  مالسا  هک  اج  نآ  زا  سپ 
همه رب  تسین و  شیب  یکی  ینامز ، ره  رد  قح  نید  رگید : یناـیب  هب  تسا . مالـسا  قح ، نید  اـهنت  2]و  (] دـشاب یمن  صقان  هب  يزاین  لماک ،
کی فده و  کی  يوس  هب  یگمه  ادخ  ناربمایپ  درادن . دوجو  یعازن  فالتخا و  ناربمایپ  نایم  هتبلا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  سک 

ره رد  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس  نیا  یلو  دنروآ ، دوجو  هب  یـضقانتم  ياه  هورگ  رـشب  نایم  هک  دنا  هدماین  نانآ  دننک . یم  توعد  ادخ 
نیا نخـس  يانعم  سکع  رب  دریذـپب . دـهاوخ  یم  هک  ار  ینید  ره  ینامز ، ره  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  دراد و  دوجو  قح  نید  نیدـنچ  یناـمز 
هدوب ناش  لضفا  متاخ و  ًاصوصخ  قحال  ناربمایپ  رّـشبم  قباس  ناربمایپ  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  ۀمه  دیاب  ناسنا  هک  تسا 
نامه تعیرـش  میلـست  ینامز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  ۀمزال  سپ  دنا ، هدوب  قباس  ناربمایپ  قّدصم  يدعب  ناربمایپ  دنا و 
ربمایپ نیرخآ  ۀلیـسو  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرخآ  هب  هیمتخ  ةرود  رد  تسا  مزـال  ًارهق  تسا و  وا  ةرود  هک  میـشاب  يربماـیپ 

زا رگید  ناهج  رد  وا  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیوجب ، ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  دـیامرف " : یم  میرک  نآرق  مینک . لـمع  هدیـسر 
ندـش ادـخ  میلـست  روظنم  هکلب  تسین ، مالـسا  نید  صوصخ  مالـسا ، زا  دارم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  [ 3" .] دوب دـهاوخ  ناراکنایز  هلمج 
هتشاد یلکش  ینامز  ره  رد  میلست  تقیقح  یلو  تسا ، میلست  نید  مالسا ، نید  تسا و  میلست  نامه  مالـسا  هتبلا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا .

نآ رب  طقف  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  هتفای  روهظ  ایبنألا  متاـخ  ترـضح  تسد  هب  هک  تسا  ياهیاـم  نارگ  نید  نآ ، لکـش  ناـمز  نیارد  و 
روتـسد نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور  و  تسا ، وا  ياهروتـسد  نتفریذپ  ندش  ادخ  میلـست  ۀـمزال  رگید : ترابع  هب  ددرگ . یم  قبطنم 

نید اهنت  (ص ) مرکا لوسر  تثعب  زا  دعب  سپ  [4 .] تسا هدروآ  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  نامه  ادخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لمع  دیاب  ادخ 
مالعا یناهج  ار  دوخ  تلاسر  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  نانچ  تسا . هدـیدرگ  مالعا  لـطاب  هدـش و  خوسنم  رگید  ناـیدا  تسا و  مالـسا  قح ،

نم مدرم ، يا  وگب  : " دـیوگ یم  (ص ) ربمایپ هب  باطخ  نآرق  درک . مالـسا  هب  توعد  ار  رگید  ناـیدا  ناوریپ  همه  اراـصن و  دوهی و  دومن و 
هک تسا  وا  [ " 6" .] میداتـسرف هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  مدرم  ۀمه  يارب  ار  وت  ام  دمحم ، يا  [ "5" .] متسه امش  ۀمه  يارب  ادخ  ةداتسرف 

ناکرـشم هچ  رگا  دزاس ، بلاـغ  اـه  نید  ماـمت  رب  ار  وا  نییآ  دوخ و  ربماـیپ  اـت  داتـسرف ، يرادـیاپ  قح و  نید  تیادـه و  اـب  ار  دوخ  ربماـیپ 
ناوت یم  نیا  رب  نوزفا  تسا . مالسا  قح ، نید  اهنت  هک  تسا  یعطق  ۀلئسم  یلقع  لیالد  اب  ناملـسم  درف  کی  رظن  زا  نیاربانب  [ 7" .] دنهاوخن

ناربمایپ ینامسآ  ياه  باتک  اریز  درادن ، دوجو  تسا ، ادخ  نید  تفگ  ناوتب  هک  یعقاو  نید  مالـسا ، زا  ریغ  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  تفگ :
شوختسد ای  دش و  وحم  یلک  هب  نامز  رورم  هب  دندش ، یم  بوسحم  نید  ياوتحم  دندوب و  یهلا  نیناوق  ةدنرادرب  رد  هک  تعیرـش  بحاص 
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، دـنامن یقاب  (ع ) یـسیع لیجنا  مان  هب  يزیچ  و  تفرگ ، رارق  ناوارف  ياه  فیرحت  دروم  (ع ) یـسوم تاروت  هک  نانچ  تفرگ . رارق  فیرحت 
یفرعم سدـقم  باـتک  ماـن  هب  دـش و  هیهت  ییاـه  هعومجم  دـندش ، یم  هدرمـش  ترـضح  ناوریپ  زا  هک  يدارفا  ياـه  سیون  تسد  زا  هکلب 

هک یباتک  اه  نآ  زا  مادک  چیه  هک  تسناد  دهاوخ  دنکفیب ، یلعف ) لیجنا  تاروت و   ) نیدهع رب  يرظن  هک  یـضرغ  یب  صخـش  ره  دیدرگ .
یهاگآ روما  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  میـسرت  یناسنا  تروص  هب  ار  ادـخ  تاروت  تسین . هدـش  لزان  (ع ) یـسیع ای  (ع ) یـسوم رب 
ماجنارـس دوش و  بلاـغ  وا  رب  دـناوت  یمن  دریگ و  یم  یتـشک  بوقعی  ترـضح  اـب  [ 9 ،] دوش یم  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  اـهراب  و  [ 8 .] درادن

ًالّوا اریز  تسا ، رتاوسر  مه  تاروت  زا  لـیجنا  عضو  [ 10 .] دـننیبن یلاح  نینچ  رد  ار  ادـخ  مدرم  ات  درادرب  تسد  وا  زا  هک  دـنک  یم  سامتلا 
تسا یباتک  یلعف  لیجنا  هک  دنرادن  ییاعدا  نینچ  نایحیسم  تسین و  تسد  رد  هدش ، لزان  (ع ) یـسیع ترـضح  رب  هک  یباتک  مان  هب  يزیچ 

رب هوالع  و  ترضح ، نآ  ناوریپ  زا  نت  دنچ  هب  بوسنم  تسا  ییاه  شرازگ  نآ  ياوتحم  هکلب  هدرک ، لزان  (ع ) یسیع ترـضح  رب  ادخ  هک 
ربمایپ ود  نیا  رب  هدـش  لزان  ياه  یحو  هلمج : کـی  رد  [ 11 .] دنک یم  دادـملق  یـسیع  ةزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  نتخاس  رمخ ، برـش  زیوجت 

یلو دوش ، یقلت  یهلا  یحو  نید و  ناونع  هب  دناوت  یمن  دـنک و  افیا  ار  مدرم  تیادـه  رد  دوخ  شقن  دـناوت  یمن  هدـش و  فیرحت  راوگرزب 
هک ارچ  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  نوصم  فیرحت  زا  هشیمه  يارب  تسا و  دوجوم  فیرحت  چـیه  نودـب  (ص ) مالـسا ربمایپ  رب  هدـش  لزان  یحو 

رادـهگن عـطق  روـط  هـب  اـم  مـیدرک و  لزاـن  ار  نآرق  اـم  : " دوـمرف هدرک و  تنامـض  ار  فـیرحت  هنوـگ  ره  زا  مـیرک  نآرق  تینوـصم  ادـخ 
یم تباث  رگید  نایدا  نالطب  مالـسا و  ندوب  قح  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  توبن و  تابثا  اب  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  نوزفا  [ 12" .] مینآ

ار نایدا  نآ  ناوریپ  دومن و  مالعا  خوسنم  ار  هتـشذگ  نایدا  ۀـمه  تسا ، مالـسا  ةدـنروآ  هک  ترـضح  نآ  هک  دـنراد  لوبق  همه  اریز  دوش ،
. دنهد یهاوگ  وا  يوعد  قدص  هب  هک  يدـهاوش  نئارق و  - 1 دوش : یم  تابثا  قیرط  هس  زا  ناربمایپ  توبن  دومن . مالـسا  شریذپ  هب  توعد 
: دوش یم  تابثا  هار  هس  ره  زا  (ص ) مالـسا ربمایپ  توبن  دوش . هدروآ  توبن  ياـعدا  اـب  هارمه  هک  يا  هزجعم  - 3 نیشیپ . ربمایپ  قیدصت  - 2

طیحم رد  تبثم  ریثأت  وا ، بتکم  هب  ناگدنورگ  لاصخ  تصخش و  وا ، توعد  ياوتحم  طیحم ، ياه  یگدولآ  زا  ترضح  یگتسراو  فلا )
لاس لهچ  هکم  مدرم  تسا . وا  ياوعد  قدـص  رب  هاوگ  همه  ترـضح ، نآ  یگدـنز  قباوس  هوکـش و  اـب  میظع و  ندـمت  کـی  يزیر  یپ  و 

هب ار  وا  نانچ  نآ  دـش و  یمن  تفای  نآ  رد  یکیرات  ۀـطقن  نیرت  کچوک  هک  دـندوب  هدـید  کیدزن  زا  ار  ترـضح  نآ  راختفا  رپ  یگدـنز 
ياعدا غورد و  لامتحا  یصخش  نینچ  دروم  رد  ًاعبط  دندوب . هداد  ترضح  هب  نیما  بقل  هک  دندوب  هتخانش  يرادرک  تسرد  ییوگتـسار و 

یم ار  وا  روهظ  راظتنا  باتک ، لها  زا  یهورگ  دـندوب و  هداد  ار  ترـضح  نآ  تثعب  تراـشب  نیـشیپ ، ناربماـیپ  ب ) دـش . یمن  هداد  بذـک 
ترـضح نادـنزرف  ناـیم  زا  هک  دـنتفگ  یم  برع  ناکرـشم  هب  یتح  دنتـشاد . تسد  رد  يو  زا  ییاـیوگ  نشور و  ياـه  هناـشن  دندیـشک و 

دوهی و نادنمشناد  زا  یضعب  درک . دهاوخ  قیدصت  ار  يدیحوت  نایدا  نیشیپ و  ناربمایپ  هک  دش  دهاوخ  تلاسر  هب  ثوعبم  یسک  لیعامسا 
شالت ۀمه  اب  هدش ، فیرحت  لیجنا  تاروت و  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  دندروآ . نامیا  ترضح  هب  اه  ییوگـشیپ  هب  دانتـسا  اب  اراصن ،

نانچ دنک ، یم  مامت  نایوج  قح  رب  ار  تجح  هک  دوش  یم  تفای  ییاه  هتکن  هدمآ ، اه  تراشب  هنوگ  نیا  ندرک  وحم  يارب  هک  یـششوک  و 
نید هب  دـندش و  تیادـه  اه  تراشب  تاکن و  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  دـندوب ، تقیقح  قح و  بلاط  هک  اراصن  دوهی و  ياـملع  زا  يرایـسب  هک 

دوهشلا هماقا   " باتک بحاص  نارهت ، دوهی  گرزب  نادنمشناد  زا  اضر " دمحم  ازریم   " زا ناوت  یم  هلمج  زا  دندروآ . نامیا  مالـسا  سدقم 
ج) [ 13 .] درک دای  لیجنا " تاروت و  رد  دـمحم   " باـتک بحاـص  یحیـسم ، قباـس  فقـسا  دواد " دـحألادبع   " روسفورپ دوهیلا "و  ّدر  یف 

مامت رد  هک  تسا  ایبنألا  متاخ  دـیواج  ةزجعم  میرک  نآرق  یلو  هتـشاد ، دوخ  توبن  قدـص  يارب  نوگانوگ  ياه  هزجعم  (ص ) مرکا لوسر 
کچوک ياه  هروس  اب  هک  هکم  رد  نآرق  لوزن  ودب  زا  تسا . ترـضح  تبون  رب  عطاق  یناهُرب  یلـسن ، رـصع و  ره  رد  دـشخرد و  یم  راودا 

تسین هتخاس  رگید  رشب  چیه  نم و  زا  تسا و  ادخ  راک  نآرق  هک  دش  یعدم  ینعی  درک ، يّدحت  نآ  رب  ًامسر  (ص ) مرکا لوسر  دش ، زاغآ 
نایمدآ و همه  رگا  دـینادب  یلو  دـیریگب ، کمک  دـیهاوخ  یم  یـسک  ره  زا  دـینک و  شیامزآ  دـیرادن ، رواب  رگا  درواـیب . ار  نآ  دـننام  هک 
، دنرادن ار  نآرق  لثم  یلماک  باتک  ندروآرب  تردق  اهنت  هن  تشاد . دنهاوخن  ار  يراک  نینچ  تردـق  دـننک ، يراکمه  رگیدـکی  اب  نایّنج 
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هک تسین  یکش  ياج  سپ  [ 14 .] تشاد دنهاوخن  ار  رثوک  ةروس  دیحوت و  ةروس  دـننام  يرطـس  کی  ای  هروس و  کی  یتح  هروس ، هد  هکلب 
ۀمه رب  دوخ  يربمایپ  رب  مکحم  یلیلد  ینادواج و  ةزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  باتک  نیا  ةدـنروآ  دراد و  ار  شدوخ  ندوب  هزجعم  ياعدا  نآرق 

ۀلیـسو هب  ماـش  حبـص و  ره  یهلا  يادـن  نیا  نرق ، هدراـهچ  زا  شیب  نتـشذگ  زا  دـعب  نوـنکا  تسا . هتـشاد  هضرع  هشیمه  يارب  ناـیناهج و 
زا (ص ) مالـسا ربماـیپ  هک  میناد  یم  دـنک . یم  ماـمت  ناـشیارب  ار  تجح  دـسر و  یم  ناـیناهج  شوگ  هب  نمـشد  تسود و  ياـه  هدنتـسرف 

یهلا نییآ  نیا  اب  هزرابم  يارب  یـششوک  هنوگ  چـیه  زا  هک  دـش  هجاوم  يزوت  هنیک  تخـس و  رـس  نانمـشد  اب  شتوعد  راهظا  زور  نیتسخن 
ترضح دش و  یثنخ  یهلا  ریبدت  اب  هک  دنتسب  ترـضح  لتق  هب  رمک  اه ، عیمطت  اهدیدهت و  ریثأت  زا  ندش  دیمون  زا  سپ  دندرکن و  یهاتوک 

ات شتلحر  ماگنه  زا  و  درک ، يرپس  ناکرـشم  اب  ددعتم  ياه  گنج  رد  ار  شفیرـش  رمع  ۀیقب  مه  ترجه  زا  دـعب  درک و  ترجه  هنیدـم  هب 
هار نیا  رد  يراک  چیه  زا  دنتـسه و  هدوب و  یهلا  رون  نیا  ندرک  شوماخ  ددـص  رد  یجراخ  نانمـشد  یلخاد و  نیقفانم  هراومه  مه  زورما 

رصع نیارد  دندرک . یمن  رظن  فرص  نآ  زا  زگره  تشاد ، یم  ناکما  میرک  نآرق  دننام  یباتک  ندروآ  رگا  دننک . یمن  هدرکن و  راذگورف 
ار نآ  اب  يّدج  ةزرابم  رمک  هتخانـش و  ناشدوخ  هناملاظ  ۀطلـس  يارب  نمـشد  نیرت  گرزب  ار  مالـسا  ایند  گرزب  ياه  تلود  ۀـمه  هک  مه 

هباشم رطس  کی  هیهت  هب  مادقا  دنتـسناوت  یم  رگا  دنراد ، رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  یـسایس و  یلمع و  یلام و  تاناکما  هنوگ  همه  دنا و  هتـسب 
اریز دنتـشاد ، یم  هضرع  یناهج  تاغیلبت  لیاسو  یهورگ و  ياه  هناسر  ۀلیـسو  هب  ار  نآ  ودـندرک  یم  نآرق  کچوک  ياـه  هروس  زا  یکی 

فلتخم تاهج  زا  نآرق  تسا . نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  مالـسا و  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرترثؤم  نیرت و  هنیزه  مک  نیرت و  هداس  راـک  نیا 
رظن زا  - 5 نیناوـق . رظن  زا  - 4 یخیرات . لـیاسم  حرط  رظن  زا  - 3 فراـعم . رظن  زا  - 2 تحاصف . رظن  زا  زاـجعا  - 1 هلمج : زا  دراد ، زاـجعا 

ظاحل زا  یلو  هدش ، لیکـشت  ییابفلا  فورح  زا  هک  نیا  اب  نآرق  تایآ . نایم  فالتخا  مدـع  رظن  زا  - 7 یبیغ . رابخا  رظن  زا  - 6 زور . مولع 
ربماـیپ ینعی  نآرق  اـب  ناـنآ  نیرت  سونأـم  مدرم و  نیرت  حیـصف  نخـس  یتح  تسا . هزجعم  ظاـفلا  شنیچ  ییاـبیز و  تغـالب و  تحاـصف و 
تسین رعش  رثن . هن  تسا و  رعش  هن  نآرق  کبس  تسا . توافتم  نآرق  اب  ًالماک  تحاصف ، ییابیز و  رظن  زا  (ع ) یلع ترـضح  و  (ص ) مالـسا

بذک یعون  هک  تسا  قارغاو  هغلابم  هب  رعـش  ماوق  تسا . هارمه  هنارعاش  لّیخت  اب  ًالومعم  رعـش  هوالع  هب  درادـن . هیفاق  نزو و  هک  نیا  يارب 
گنهآ و ماجسنا و  یعون  زا  اریز  تسین . مه  یلومعم  رثن  لاح  نیع  رد  درادن . دوجو  یلایخ  ياه  هیبشت  يرعش و  تالّیخت  نآرق  رد  تسا .

صوصخم ياـه  گـنهآ  اـب  ار  نآرق  هراومه  ناناملـسم  تسا . هدـشن  هدـید  نونک  اـت  يرثن  نخـس  چـیه  رد  هک  تسا  رادروخرب  یقیـسوم 
یـصوصخم ياه  گنهآ  مه  نآ  تسین ؛ ریذپ  گنهآ  نآرق  دننام  يرثن  نخـس  چیه  تسا . نآرق  صوصخم  هک  دننک  یم  هدرک و  توالت 

رظن زا  نآرق  اب  تسناوتن  یناحور  نخـس  چـیه  ویدار  عارتخا  زا  سپ  وهل . سلاجم  بسانم  یگنهآ  هن  تسا ، یناحور  ملاوع  اب  بسانتم  هک 
، گنهآ ییابیز و  رظن  زا  زین  یمالـسا  ریغ  ياهروشک  یمالـسا ، ياهروشک  رب  هوالع  دـنک . يربارب  یناحور  ياه  گنهآ  لمحت  ییابیز و 

لصاح تذل  نآ  یبرع  رگید  رثن  رعش و  چیه  زا  هک  درب  یم  یتذل  نآرق  ندینـش  زا  سک  ره  دندیناجنگ . ییویدار  ياه  همانرب  رد  ار  نآرق 
اب اه  نآ  نآرق ، ياـج  هب  هک  دـنلیام  رایـسب  اـه  نآ  ناوریپ  تسا و  هدـش  همجرت  یبرع  هب  لـیجنا  تاروت و  هک  نآ  اـب  ور  نیا  زا  دوش . یمن 

، نآرق ییابیز  هک  تسا  نیا  بیجع  دوب . دـهاوخ  رخـسمت  بجوم  هک  دـنناد  یم  نوچ  دـننک ، یمن  ار  راک  نیا  یلو  دوش ، هدـناوخ  گنهآ 
روج رگید  رصع  ۀقئاذ  اب  تسا و  رـصع  کی  صوصخم  ابیز  نانخـس  زا  يرایـسب  تسا . هتـشاذگرس  تشپ  هدیدرون و  رد  ار  ناکم  نامز و 
یم نامز  هن  نآرق  ییابیز  یلو  دنـشاب ، یم  رادروخرب  هژیو  یگنهرف  زا  هک  تسا  تلم  کی  هقیلـس  صوصخم و  لقادح  ای  دـیآ و  یمن  رد 
یم نامز  هچ  ره  دنتفای . بسانم  دوخ  ۀقئاذ  اب  ار  نآ  دندش ، انـشآ  نآرق  نابز  اب  هک  یمدرم  ۀمه  صوصخم  گنهرف  هن  داژن و  هن  دسانش و 

زاجعا هنیمز  رد  [ 15 .] دنوش یم  نآرق  ییابیز  بوذجم  شیپ  زا  شیب  دـنوش ، یم  انـشآ  نآرق  اب  فلتخم  ياه  تلم  هزادـناره  هب  درذـگ و 
تاکن نیا  هب  هجوت  اب  دشاب ، تقیقح  يایوج  هک  یلقاع  درف  ره  هجیتن : دوش . هعجارم  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  زا  ج 8  نآرق ، مایپ  هب  نآرق 

باتک نیا  هک  تسا  نیمه  هعماـج  رب  یهلا  ياـه  تمعن  نیرتگرزب  زا  تسا . هزجعم  ییانثتـسا و  باـتک  میرک  نآرق  هک  درک  دـهاوخ  نیقی 
هتـشاد شدوخ  اب  ار  شتحـص  قدص و  لیلد  دنامب و  یقاب  نادـیواج  يا  هزجعم  تروص  هب  هراومه  هک  دومرف  لزان  يا  هنوگ  هب  ار  فیرش 
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مالعا ار  راکـشآ  ربمایپ  نآرق و  نوچ  تسا . مالـسا  تیناقح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  توعد  قدـص  رب  عطاـق  لـیلد  نیرتهب  ور  نیا  زا  دـشاب .
مالسا نیناوق  ماکحا و  ۀسیاقم  اب  ناوت  یم  ًانمـض  دوش . یم  نشور  رگید  نایدا  ندوب  لطاب  [ 16 ،] تسین هتفریذپ  مالسا  زج  ینید  دنا  هدرک 

ص 154. ص 181 و ج 3 ، ج 2 ، راثآ ، ۀعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 1 . ] درب یپ  مالـسا  تیناقح  هب  مه  نایدا  ریاس  رد  هدش  حرط  لیاسم  اب 
فارعا [ 5 . ] ص 333 یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  [ 4 . ] ۀیآ 85 ( 3  ) نارمع لآ  [ 3 . ] ص 22 مالسا ، میلاعت  هصالخ  ییابطابط ، همالع  [ 2]

باب نامه ، [ 9 . ] ةرامش 8 _ 12 موس ، باب  شیادیپ ، رفس  تاروت ، ر.ك : [ 8 . ] ۀیآ 33 ( 9  ) هبوت [ 7 . ] ۀیآ 28 ( 34  ) ابس [ 6 . ] ۀیآ 158 ( 7)
حابصم یقت  دمحم  [ 13 . ] ۀیآ 9 ( 15) رجح [ 12 . ] مود باب  انحوی ، لـیجنا  [ 11 . ] 32 ةرامش 24 -  باب 32 ، ناـمه ، [ 10 . ] ةرامش 6 ، 6

. دوش هعجارم  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  هتـشون  دعب  هب  ص 386  ج 8 ، نآرق ، مایپ  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 303 . دیاقع ، شزومآ  يدزی ،
ج 2، راثآ ، ۀعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 15 . ] 24 ۀیآ 23 -  ( 2  ) هرقب ۀیآ 38 ؛ ( 10  ) سنوی ۀیآ 13 ؛ ( 11  ) دوه ۀیآ 88 ؛ ( 17  ) ءارسا [ 14]

ۀیآ 85. ( 3  ) نارمع لآ  [ 16 (. ] توبن یحو و   ) ص 214

یگدنز ایند  رد  هزورما  هک  يدوهی  یحیـسم و  همه  نیا  یتسرد  هب  ایآ  تسا " مالـسا  ادخ  دزن  نید  : " تسا هدـمآ  هیآ 19  نارمعلآ  هروس  رد 
؟ دوب دنهاوخ  ناراکنایز  زا  ایند  نآ  رد  دننکیم ،

هراشا

؟ تسین نایدا  رگید  هب  تبسن  مالسا  يارب  ضیعبت  يرترب و  یعون  هیآ  نیا  ایآ 

شسرپ

ایند رد  هزورما  هک  يدوـهی  یحیـسم و  همه  نیا  یتـسرد  هب  اـیآ  تسا " مالـسا  ادـخ  دزن  نید  : " تسا هدـمآ  هیآ 19  نارمعلآ  هروـس  رد 
؟ تسین نایدا  رگید  هب  تبسن  مالسا  يارب  ضیعبت  يرترب و  یعون  هیآ  نیا  ایآ  دوب ؟ دنهاوخ  ناراکنایز  زا  ایند  نآ  رد  دننکیم ، یگدنز 

خساپ

نلف ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و  : " دیامرفیم زین  " تسا . مالسا  ادخ  دزن  نید  انامه  ( 1 (؛ مالسالا هللا  دنع  نیدلا  نا  : " دیوگیم نآرق  يرآ 
نامه مالـسا  دیوگیم : يرهطم  دیهـش  هیآ  نیا  حیـضوت  رد  دوشن ". هتفریذپ  وا  زا  زگره  دیوجب ، ار  ینید  مالـسا  زج  هک  ره  ( 2 (؛ هنم لبقی 
لکش نامز  نیا  رد  هتشاد و  یلکش  ینامز  ره  رد  میلست  تقیقح  یلو  تسا ، قح ) لباقم  رد   ) میلست نید  نامه  مالسا  نید  تسا و  میلـست 

، ندش ادخ  میلست  همزال  نخس : رگید  هب  ددرگیم . قبطنم  نآ  رب  اهنت  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا . (ص ) مالـسا ربمایپ  هیامنارگ  نید  نامه  نآ 
هک تسا  نامه  ادخ  روتـسد  نیرخآ  دوش . لمع  ادخ  روتـسد  نیرخآ  هب  دیاب  هراومه  هک  تسا  نشور  دشابیم و  وا  ياهروتـسد  شریذـپ 

دروم ناوتیم  هیواز  ود  زا  تسا ، یهلا  نایدا  هتفای  لماکت  قح و  رب  نید  مالسا ، نید  هک  ار  نخـس  نیا  ( 3 .) دشاب هدروآ  وا  لوسر  نیرخآ 
نورد شرگن  زا  خـساپ  هب  اـج  نیا  رد  نکیل  ینید ، نورب  شرگن  زا  يرگید  و  تسا ، ینید  نورد  رظنم  هـیواز و  زا  یکی  داد : رارق  قـیقحت 

. دراد يرترب  بتاکم  نایدا و  رگید  رب  مالـسا  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  تایاور  تایآ و  هب  هاگن  اب  ناملـسم  کـی  مینکیم : هدنـسب  ینید 
زا هچنآ  هب  ربمایپ  هلـسر ؛ هبتک و  هتکئالم و  هللااـب و  نمآ  لـک  نونمؤملا  هبر و  نم  هیلا  لزنأ  اـمب  لوسرلا  نمآ   " مکح هب  ناناملـسم  هچ  رگا 

نامیا شناگداتـسرف  اهباتک و  ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  یگمه  نانمؤم  و  تسا ، هدروآ  ناـمیا  تسا  هدـش  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  بناـج 
، میهاربا حون ، مدآ ، هتفاـی  مالـسا  نید  مالـسا ، نید  مالـسا ، نید  دـندقتعم  یلو  دراد ، ناـمیا  هتـشذگ  ناربماـیپ  یماـمت  هب  ( 4" .) دناهدروآ
، دادو یتسار  هب  تراگدرورپ  نخـس  و  ًاددعو ؛ ًاقدص  کبر  ۀـملک  تمت  " و  ینایحو ياهدومنهر  لیمکت  اب  هک  تسا  (ع ) یـسع یـسوم و 
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ینییآ ناونع ) هب   ) امش يارب  ار  مالسا  و  ًانید ؛ مالسالا  مکل  تیـضر  " و  تسا يدنوادخ  ياضر  دروم  نید  نیا  ( 5" .) تسا هتفرگ  ماجنارس 
؛ نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکل  و  . " تسا ... هدرک  یفرعم  ایبنا  متاخ  ار  تعیرـش  نیا  روآ  مایپ  نآرق  هک  تسا  تهج  نیدب  ( 6.") مدیزگرب
يدعب و ربمایپ  رـشبم  یلبق  ربمایپ  ریـسم و  کی  رد  یگلمج  ناربمایپ  ینید ، نورد  هاگن  زا  ( 7" .) تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتـسرف  ربمایپ 
ای لطاب ، نایدا  ربارب  رد  قح ، نید  هب  نآ  زا  هک  تسا  اـهمایپ  نیرتهب  شماـیپ  و  نیرترب ، ناـنآ ، نیرخآ  ( 7 . ) تسا یلبق  هدننک  دییأت  يدعب 

تایـضتقم اب  هک  تسا  نید  کـی  هکلب  میرادـن ، ینامـسآ  ناـیدا  نآرق  قطنم  رد  دوشیم . داـی  ینامـسآ  نیـشیپ  عیارـش  ربارب  رد  رترب  نید 
نوچ ایبنا  هر  نیا  رد  رفاسم  هلمج  ادـخ  قلخ  وا  رب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  تسا  طخ  یکی  يرتسبـش : دومحم  لوق  هب  تسا . هتفای  لماکت  نامزاس 
ودب هار  نیا  نایاپ  هدمآ  متخ  وا  رب  راک  نیا  رد  رخآ  وا  مه  لوا ، وا  مه  رالاس  هتشگ  ام  دیـس  ناشیا  زو  دنناوراک  يامنهر  لیلد و  دننابراس 

زا ریغ  ینید  دریذـپب ، دـناوتیمن  ناملـسم  کی  مییوگیم : تشذـگ  شرگن  نیا  زا  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاـح  هللا " یلا  اوعدا   " هدـش لزنم 
مالسا یشزرا  یقالخا و  ماظن  يژولوئدیا و  ینیب و  ناهج  دیوگیم : شنیب  نیا  ياضتقم  هب  تسا . گرزب  يادخ  شریذپ  دروم  مالسا  نید 

یتدیقع يرترب  دیابن  يداژن و  ضیعبت  ای  يرواد و  رد  ضیعبت  هن  تسا ، يژولوئدیا  یتدیقع و  يرترب ، نیا  دراد . يرترب  اهبتکم  رگید  رب 
يرواد هن  تسا و  راـتفر  هن  نیا  دـشاب ، رـشب  دارفا  هب  تبـسن  ربارباـن  يرواد  اـی  راـتفر  ضیعبت ، زا  دارم  رگا  نوچ  دومن ، ریبـعت  ضیعبت  هب  ار 

هکلب دنوریم ، تشهب  هب  یـصاخ  داژن  کی  هک  دـنرادن  ياهدـیقع  نینچ  ناناملـسم  مییوگیم : دـشاب ، يداژن  ضیعبت ، زا  دارم  رگا  رباربان .
رگید هدیقع  یلو  تسا ، نیتسار  داقتعا  نالف  دش : هتفگ  رگا  دنکیم  ادیپ  هار  تشهب  هب  دشاب ، نیتسار  شنتسیز  داقتعا و  هک  ره  دنیوگیم 
باتک باسح و  ترخآ  رد  لاح  يواـست . ضیعبت و  هن  تسا ، لـطاب  قح و  رد  نخـس  اـج  نیا  دـنیوگیمن . ضیعبت  نیا  هب  تسین ، نیتسار 

یتروص رد  تسا : هتفگ  هداد و  رارق  رایعم  دـنوادخ  نکیل  تسین ، نشور  ام  رب  ًاـقیقد  نخـس  نیا  خـساپ  مییوگیم : تسا ، هنوگچ  نارگید 
باذـع هب  میزیگنینرب ، يربماـیپ  اـت  اـم  و  ًـالوسر ؛ ثعبن  یتـح  نیبّذـعم  اـنک  اـم   " دـندرگیمن تازاـجم  دـشابن ، ماـمت  مدرم  رب  تجح  هـک 

زا یلو  دنـشاب ، هتـشاد  رواب  مالـسا  نید  تیناقح  هب  رگا  ناملـسم  ریغ  دارفا  تایاور  تایآ و  لـقع و  مکح  ياـضتقم  هب  ( 8.") میزادرپیمن
دادـن و جرخ  هب  تمه  هکلب  دـشابن ، تجاجل  دانع و  يور  زا  رگا  دوب . دـنهاوخ  بذـعم  تمایق  رد  دـنریذپن ، ار  نآ  تجاـجل  داـنع و  يور 

تازاجم قحتسم  ندرکن  شالت  مادقا و  تهج  هب  ًالقع  دنـشاب ، هدنام  رود  مالـسا  زا  تهج  نیدب  هدرکن و  قح  نید  تخانـش  يارب  یمادقا 
هب دوجو  نیا  اب  هدرک و  شـالت  هکلب  دـشابن ، ریـصقت  يور  زا  رگا  تسین  یهلا  باذـع  منهج و  رد  دولخ  ياـنعم  هب  نیا  هتبلا  دوب . دـنهاوخ 

دیما دنـشاب ، هداد  ماجنا  کین  دـصق  اب  بوخ و  ياهراک  يرطف  یلقع و  ياهدومنهر  ساـسا  رب  رگا  دـناهدشن ، لـیان  مالـسا  نید  تیناـقح 
تمحر هب  تسیابیم  و  دنتـسه . فعـضتسم  اهنیا  : " دـیوگیم دارفا  هنوگ  نیا  هرابرد  نآرق  دـنریگ . رارق  يدـنوادخ  تمحر  دروم  تسا 

لآ  - 1 اهتشونیپ : تسا ". ادخ  نامرف  هب  فوقوم  ناشراک )  ) رگید ياهدـعو  هللا ؛ رمأل  نوجرم  نورخاء  ".و  دنـشاب راودـیما  يدـنوادخ 
ماعنا  - 5 هیآ 285 . ( 2  ) هرقب  - 4 ص 277 . ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  راثآ  هعومجم  زا  سابتقا   - 3 هیآ 85 . نامه ،  - 2 هیآ 19 . ( 3  ) نارمع

هیآ 106. ( 9  ) هبوت  - 9 هیآ 15 . ( 17  ) ارسا  - 8 هیآ 40 . ( 33  ) بازحا  - 7 هیآ 3 . ( 5  ) هدئام  - 6 هیآ 115 . ( 6)

؟ تسین اهناسنا  لامک  لباقم  رد  يّدس  ایآ  دوش )  یم  اهناسنا  نیب  قافن  بجوم  هک   ) نوگانوگ نایدا  اب  ناربمایپ  ندمآ 

شسرپ

؟ تسین اهناسنا  لامک  لباقم  رد  يّدس  ایآ  دوش )  یم  اهناسنا  نیب  قافن  بجوم  هک   ) نوگانوگ نایدا  اب  ناربمایپ  ندمآ 

خساپ

هدومن نایب  ایبنا  تثعب  يارب  ار  یناوارف  فادـها  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ  دوش . یـسرّرب  ایبنا  تثعب  زا  فدـه  دـیاب  ادـتبا  لاؤس  هب  خـساپ  يارب 
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یم دـنوادخ  دـشاب . یم  توغاط  اب  هزرابم  دـیحوت و  هب  توعد  یهلا ، ناربمایپ  یمامت  توعد  هدولاش  ساـسا و  تفگ : ناوت  یم  هک  تسا ،
درک و تیاده  ار  یهورگ  دنوادخ )  ) دینک و بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک  میداتـسرف  یلوسر  یتّما  ره  رد  ام  : " دیامرف

قبط ( 1" .) تسا هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  تبقاع  هک  دیرگنب  دـینک و  ریـس  نیمز  يور  سپ  تفرگ . ار  ناشناماد  یهارمگ  رگید  یهورگ 
نایدا كرتشم  مایپ  توعد ، نیا  دناهدومن . یفن  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  هنوگ  ره  هدرک و  توعد  دـیحوت  هب  یهلا ، نایدا  همه  نآرق ، صن 
دنوادخ دوش . یم  زواجت  يرگ و  نایغط  قیداصم  یمامت  رگمتس و  مکاح  تب ، ناطیش ، لماش  زین  توغاط  تسا . ینامسآ  میلعت  ساسا  رد 

هقرفت لماع  نآ  دینک و  زیهرپ  هقرفت  زا  هک  دنک  یم  شرافس  تسا ، دحاو  ناربمایپ  یمامت  نییآ  لصا  هک  نیا  نایب  نمـض  رگید  ياهیآ  رد 
هب رگا  دـننک . یم  ادـیپ  شیارگ  سفن  ياوه  لطاب و  لاـبند  هب  هدـش و  فرحنم  قح  زا  یهاـگآ ، ملع و  اـب  هک  دـنک  یم  یفّرعم  یمدرم  ار 
یم روتـسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  هقرفت . قافن و  راد  هیعاد  نارفاک  ناملاظ و  دناهدوب و  تدحو  يدانم  هرامه  نانآ  مینک ، هاگن  ناربمایپ  خیرات 

هب ار  رگید  ام ، زا  یـضعب  میتسرپن و  ادخ  زج  نآ  و  میـشاب ، هتـشاد  قاّفتا  مه  اب  هملک  کی  رد  دییایب  : " دیوگب باتک  لها  مامت  هب  هکدـهد 
ياهیآ رد  ( 2" .) میدنوادخ نامرف  میلست  ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب  دندنادرگ ، يور  رگا  دنکن . باختنا  دوخ  يارب  بابرا  دنوادخ ، زا  ریغ 

میهاربا هب  میداتسرف و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ  دنوادخ ) : ") دیامرف یم  رگید 
هب ار  نانآ  امش  ار  هچنآ  تسا  نارگ  ناکرشم  رب  دینکن ! داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپ  رب  ار  نید  هک : میدرک ، شرافس  یسیع  یـسوم و  و 

رطاـخ هب  ییوج  هقرفت  نیا  دـمآ و  ناشغارـس  هب  یهاـگآ  ملع و  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـندشن  هدـنکارپ  ناـنآ  دـینک ... یم  توعد  شیوـس 
مه اب  دـیاقع  لوصاو  دـیحوت  رد  ینامـسآ  عیارـش  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  رگناشن  هیآ  نیا  ( 3 ... " .) دوب دسح ) توادـع و  و   ) قح زا  فارحنا 

هدرک یم  اضتقا  اهناسنا  هعماج و  لماکت  هتبلا  تسا . یکی  نایدا  همه  رد  هشیر  ساسا و  رظن  زا  یهلا  نید  هعومجم  هکلب  دـنراد ، كارتشا 
نید دنمزاین  دشیم ، هفاضا  مدرم  لماکت  دشر و  رب  هچ  ره  دوش . هداتـسرف  مدرم  حطـس  رد  نامز و  نامه  اب  بسانتم  ینید  نامز  ره  رد  هک 

یماـمت دـش . هداتـسرف  مدرم  يارب  لوسر  نیرتگرزب  طّـسوت  نید  نیرتلـماک  هک  دیـسر  ناـیدا  متاـخ  هب  تبون  هک  نیا  اـت  دـندوب  دـیدج 
روط نامه  دوب . هدش  مزال  مالـسا  زا  يوریپ  مدرم ، یمامت  رب  مالـسا ، نید  ندمآ  اب  دناهداد و  تراشب  دوخ  زا  دعب  ربمایپ  ندمآ  هب  ناربمایپ 

هک نایدا  زا  يرایسب  رد  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  لیذ  رد  هک  دـناهدوب  یناوارف  كرتشم  لوصا  ياراد  نایدا  دـش  هتفگ  هک 
هب راذنا  - 2 ( 4" .) دینک تدابع  ار  ادـخ  موق ! يا  هَّللادـبْعا ؛ موق  ای  : " هک هدوب  نیا  ناشتوعد  نیتسخن  هک  تسا  هدـمآ  هدـش ، رکذ  نآرق  رد 
هب توعد  میهاربا  - 4 ( 6 .) دناهتفگ نخس  زامن  زا  (ع ) بیعش یـسیع و  یـسوم و  - 3 ( 5 .) دراد دوجو  ایبنا  زا  يرایسب  توعد  رد  ریخاتـسر 
زا یمان  هک  دناهتشاد  دوجو  یناوارف  ناربمایپ  نآرق  صن  قبط  هتبلا  8 و 9 ) .) تسا هدوب  نیشیپ  ماوقا  مامت  رد  هزور  - 5 ( 7 .) تسا هدومن  جح 

تثعب يارب  یناوارف  فادها  نآرق  رد  دـسر . یم  رظن  هب  یفاک  اعّدـم  تابثا  يارب  رادـقم  نیمه  یلو  تسا ، هدـشن  هدرب  ناش  میلاعت  اهنآ و 
هب شناد  یهلا و  باتک  نتخومآ  - 2 مدرم . رب  یهلا  تایآ  ندناوخ  - 1 مینک : یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  هدـش  رکذ  ایبنا 

مالسا ربمایپ  - 5 ( 11 .) لدـع هماقا  طسق و  تلادـع و  هب  مدرم  ندومن  ماـیق  - 4 ( 10 .) يدـیلپ عون  ره  زا  مدرم  ندـینادرگ  هزیکاپ  - 3 مدرم .
ياهشزرا ندومن  لیمکت  - 6 ( 12 .) دراد یم  رب  دوب  اهنآ  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  لـغ و  دراد و  یم  رب  مدرم  شود  زا  ار  نیگنـس  ياـهراب 

نایدا ياههزومآ  میلاعت و  یلصا  هراصع  بلاطم  نیا  تسا . هدش  لقن  ثیداحا  نآرق و  رد  هک  يرگید  رایـسب  ياهفده  زین  ( 13 .) یقالخا
ناکم کی  رد  یهلا  يایبنا  مامت  رگا  ینیمخ  ماما  ترـضح  شیامرف  هب  دوشیم ؟ ادیپ  فالتخا  زا  ياهناشن  نیرتکچوک  نآ  رد  ایآ  تسا .
یتسرپ ایند  هنوگ  چیه  تسا و  قح  هب  توعد  اهنآ  یمامت  فده  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  تفای  ناشنیب  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  دنوش ، عمج 

ای مالـسا  نید  زا  ریغ  هب  نایدا  یمامت  هتبلا  تسا . اهناسنا  لامک  یلاعت و  نایدا  یماـمت  فدـه  تسین . اـهنآ  دوجو  رد  یناـسنا  توهـش  و 
یحیسم نادنمشناد  اسیلک و  طسوت  تسا ، دیحوت  يدانم  نیرتگرزب  هک  حیسم  دناهدش . فیرحت  شوختسد  هک  نیا  ای  هتفر و  نیب  زا  ًالماک 

بناج زا  قافن  هقرفت و  هنوگ  ره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سپ  دناهتفای . رییغت  لاونم  نیمه  رب  نایدا  ریاس  تسا و  هدـش  هدـیمان  ادـخ  رـسپ 
تابّـصعت یناسفن ، ياههتـساوخ  يارب  ینید  ناملاع  فیرحت  مدرم ، يداـقتعا  يرکف و  فعـض  تسا . هدوب  ماّـکح  ناتـسرپ و  اـیند  مدرم و 
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اب یطابترا  هدوب و  نآ  یـساسا  لماع  زا  یناطیـش و ... بیرف  یناسفن و  ياوه  زا  يوریپ  يداصتقا ، یـسایس و  ياهشیارگ  ياهلیبق ، یموق و 
73 و ، 65 ، 59 فارعا ، . 4 هیآ 13 و 14 . ( 42  ) يروش . 3 هیآ 64 . ( 3  ) نارمع لآ  . 2 هیآ 36 . ( 16  ) لحن . 1 اهتشون : یپ  درادن . ناربمایپ 
، هط 135 ؛ ءارعش ، 59 ؛ فارعا ، 130 ؛ ماعنا ، . 5 تسا . هدمآ  بیعـش  حلاص و  دوه ، حون ، دروم  رد  بیترت  هب  هک  50 و 61 و 84  دوه ، 85 ؛
.11 ص 376 . ج 20 ، هنومن ، ریسفت  . 10 . 183 نامه ، . 9 . 129 هرقب ، . 8 . 27 جح ، . 7 . 87 دوه ، 31 ؛ میرم ، 14 ؛ هط ، . 6 . 31 میرم ، 15 ؛

ص 373. ج 71 ، راونألاراحب ، . 13 تسا . هدش  نایب  ربمایپ  رگید  هفیظو  دنچ  هیآ  نیا  رد  . 157 فارعا ، . 12 . 25 دیدح ،

؟ دسرب راهطا  همئا  رظن  دروم  تداعس  هب  دناوت  یم  یحیسم  ایآ 

شسرپ

؟ دسرب راهطا  همئا  رظن  دروم  تداعس  هب  دناوت  یم  یحیسم  ایآ 

خساپ

ای دنرادن و  یسرتسد  قح  نید  هب  هک  ینایحیسم  درک . رداص  همه  دروم  رد  ار  يدحاو  مکح  ناوت  یمن  يراگتسر  تاجن و  لصا  دروم  رد 
قح نید  هب  هک  نیا  لیلد  هب  ناگناوید ،  يرکف و  فعـضتسم  نانز  نادرم و  لافطا و  نوچمه  دنناوتان ، نآ  كرد  زا  دنراد ، یـسرتسد  رگا 
ءزج دارفا  نیا  يرهطم  داتـسا  ییاـبطابط و  همـالع  نوـچ  ینارـسفم  ناـگرزب و  رظن  هب  دـنور . یمن  مـنهج  هـب  دنتـسین ، دـقتعم  مالـسا  ینعی 
یللع هب  هک  یمدرم  هدیسر :  يرایسب  تایاور  ( 1 .) تسا هدرک  روظنم  اه  نآ  يارب  ار  یهلا  وفع  دیجم  نآرق  هک  دنتسه  يرکف  نافعـضتسم 
هتشاد یهاتوک  بهذم  ای  نید  تخانش  رد  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا  دنور . یم  رامش  هب  فعـضتسم  تسا ) هاتوک  ناشتـسد   ) دنا هدنام  رـصاق 
داتـسا دـنوش . یمن  یهلا  باذـع  راتفرگ  اه  نآ  هب  قح  بهذـم  ای  نید  ندیـسرن  تلع  هب  اـی  تهافـس و  اـی  نونج  يدرخ و  یب  تلع  هب  اـی 

، دنرـصاق دنرادن  فارتعا  تقیقح  هب  هک  یمدرم  رت  شیب  نیهلأتملاردص  انیـس و  نبا  نوچمه  یمالـسا  يامکح  رظن  هب  دیوگ : یم  يرهطم 
کین شاداپ  دنهد ، ماجنا  هللا  یلا  ۀبرق  صلاخ  یلمع  دنشاب و  هتـشاد  داقتعا  داعم  هب  دنـشاب و  سانـشادخ  رگا  یـصاخشا  نینچ  رـصقم .  هن 

قح و نید  كرد  هار  هک  یناسک  ( 1" .) رصاق هن  دنشاب ، رصقم  هک  دنوش  یم  تواقـش  راچد  یناسک  اهنت  تفرگ . دنهاوخ  ار  شیوخ  لمع 
. دـنراکهانگ رـصقم و  دـنورگ ، یمن  قح  نید  هب  اما  دـنراد ، یهاـگآ  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  تسا و  زاـب  ـالماک  ناـشیارب  نآ  هب  ندیـسر 

قادـصم دـنا ، هدـنام  یقاب  دوخ  لطاب  هدـیقع  رب  تجاجل  بصعت و  اب  قح ، نید  تخانـش  تقیقح و  هب  یـسرتسد  دوجو  اـب  هک  ینایحیـسم 
رظن دروم  هک  ار  يرترب  تداعـس  لاح ، نیع  رد  دـنا . هدـیزگرب  ار  يدـبا  تواقـش  هتـسب و  دوخ  يور  ار  يراگتـسر  هار  هک  دـنرفاک  یعقاو 

تروص رد  اهنت  اریز  دـبای ؛ تسد  نیرترب  یتخبـشوخ  نآ  هب  دـناوت  یمن  ناملـسم  ریغ  ره  ای  یحیـسم  هاگ  چـیه  تسا ، راهطا  همئا  ربمایپ و 
، يرهطم داتسا   - 1 اه :  تشون  یپ  دـش . لئان  تداعـس  هبترم  نیرتالاب  هب  ناوت  یم  هک  تسا  اهنآ  هب  لمع  مالـسا و  ياه  هزومآ  زا  یهاگآ 

. صیخلت اب  ص 381 ، یهلا ، لدع 

هب دنوادخ  طقف  ایآ  دنتسه ، ناملسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدیزگرب  ار  مالـسا  نید  ام  دیامرف  یم  دنوادخ 
؟ تسا هدرک  رادروخرب  تیاده  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادعت  نیمه  رکف 

هراشا

چد دنوش و  مورحم  یهلا  تیاده  زا  يرایسب  هدِع  تیعضو  نیا  اب  دیاب  ارچ   ـ
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شسرپ

طقف ایآ  دنتـسه ، ناملـسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدـیزگرب  ار  مالـسا  نید  ام  دـیامرف  یم  دـنوادخ 
زا يرایـسب  هدِع  تیعـضو  نیا  اب  دیاب  ارچ  تسا ـ ؟ هدرک  رادروخرب  تیادـه  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادـعت  نیمه  رکف  هب  دـنوادخ 

رتشیب دیاب  نایخزود  دادعت  ارچ  دنور ؟ یم  منهج  هب  همه  ناناملـسم  ریغ  ایآ  دـندرگ ـ ؟ یهلا  باذـع  راچد  دـنوش و  مورحم  یهلا  تیادـه 
؟ تمحر دننام  دنوادخ  تافص  هب  هجوت  اب  دوش ،

خساپ

اوقت حلاص و  لمع  دنشاب و  هتشاد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  تشهب  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا 
لاح هب  اشوخ  دـنراد ، حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یناسک  بآـم ؛ نسح  مهل و  یبوط  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  : " دنـشاب هدرک  هشیپ 

ياهروتـسد هب  لمع  حلاص ، لمع  زا  دارم  تسا و  یهلا  یحو  ربمایپ و  ادخ و  هب  نامیا  دارم ، " تشاد . دـنهاوخ  یهاگیاج  شوخ  هک  نانآ 
ءزج تیب  لها  و  (ع ) نینمؤملاریما زا  تعاطا  تبحم و  تسا . رمالایلوا  زا  تعاـطا  اهروتـسد  هلمج  زا  هک  تسا  ربماـیپ  زا  تعاـطا  نآرق و 

هک لقع  مکح  هب  مه  تسا و  هدش  مالـسا  ربمایپ  ندـمآ  هب  هراشا  نآ  رد  هک  ناشدوخ  باتک  مکح  هب  مه  یهلا  نایدا  ناوریپ  تسا . نامیا 
ریغ غبتی  نم  و  : " دـیامرفیم نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  زا  دنوادخ  دنریذپب . ار  مالـسا  نید  دیاب  دنهد ، ارف  شوگ  یهلا  مایپ  نیرخآ  هب  دـیاب 

هتفریذـپ وا  زا  زگره  دریذـپب ، ار  ینید  یعقاو ) نید   ) مالـسا زا  ریغ  سک  ره  نیرـساخلا ؛ نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  ًاـنید  مالـسالا 
مالـسا نید  دوخ و  نید  هرابرد  دنراد  هفیظو  یهلا  نایدا  ریاس  ناوریپ  رافک و  نیاربانب  " دوب . دـهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و 
دنهاوخ یپ  نید  نیا  تیناقح  مالـسا و  تقیقح  هب  یملع ، قیقد و  قیقحت  زا  سپ  دننک . هسیاقم  مه  اب  ار  نایدا  ياهروتـسد  دننک و  قیقحت 

رب دـندرک و  لـمع  دوخ  نید  ياوتحم  هب  یفرط  زا  تسا و  قح  رب  ناـشدوخ  نید  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقحت  زا  سپ  رگا  لاـح  درب .
اب دندرکن و  قیقحت  رگا  یلو  دنکیمن ، باذع  ار  نانآ  دنوادخ  دنراد ، دوخ  داقتعا  رب  ناهرب  لیلد و  تجح و  نوچ  دـندرکن ، ملظ  یـسک 

دوخ هفیظو  رد  دـنتفرن ، نآ  لابند  هب  دـشاب ، یقح  نید  مالـسا  نید  دـنداد  لامتحا  هک  نیا  اب  دـندرک و  يراشف  ياپ  دوخ  نید  رب  تجاـجل 
تقد تایاور  رد  یـسک  رگا  : " دیوگیم هراب  نیا  رد  هر ) ) يرهطم دیهـش  درک . دهاوخ  باذع  ار  نانآ  دـنوادخ  هجیتن  رد  هدرک ، یهاتوک 

رد وا  دوشب و  هضرع  وا  رب  قح  هک  تسا  نآ  زا  دیآیم ، ناسنا  رـس  رب  هچ  ره  هک  هدوب  بلطم  نیا  رب  ناشهیکت  (ع ) همئا هک  دـباییم  دـنک ،
هب ًاتاذ و  هک  يدارفا  اما  دنکن  یلو  دنک ، وجتـسج  قیقحت و  تسیابیم  هک  دـشاب  یطیارـش  رد  لقاال  ای  دزروب و  دانع  بصعت و  قح ، لباقم 

نارکنم فیدر  رد  نانآ  دنوریمن ، رامش  هب  رصقم  ای  رکنم و  قادصم  هک  دنربیم  رس  هب  یطیارش  رد  رگید  للع  هب  ای  مهف و  روصق  هطساو 
وفع دیما  دنتـسه و  روصق  فاعـضتسا و  ياراد  دارفا  هنوگ  نیا  دـننادیم . هقبط  نیا  زا  ار  مدرم  زا  يرایـسب  راهطا  همئا  دنتـسین . نافلاخم  و 

ناکما مدـع  فاعـضتسا ، أشنم  تسا  نکمم  هک  يروط  نامه  : " دـنکیم لقن  ییابطابط  همالع  موحرم  زا  يو  دوریم . ناـنآ  هراـبرد  یهلا 
هدـنام مورحم  تقیقح  زا  ببـس  نیا  هب  دـشاب و  هدـشن  تقیقح  هجوتم  ناـسنا  نهذ  هک  دـشاب  تهج  نیا  تسا  نکمم  دـشاب ، طـیحم  رییغت 

رد هشیمه  زین  يرگید  نایرج  کی  دراد ، یم  رب  ناسنا  هک  ییاه  ماـگ  لاـمعا و  ناـیرج  رب  هوـالع  تداعـس ، هب  یباـیتسد  يارب  ( 1" .) دشاب
رب وا  تمحر  هک  یناـسک  يا  هبـضغ ؛ ُهتمحر  تقبـس  نم  اـی  : " تسا هدـمآ  نوـتم  رد  تسا . راـگدرورپ  تمحر  ناـیرج  نآ  تسا . ناـهج 
ریغ یـضراع و  رورـش  اه و  قسف  اه و  رفک  تسا . يراگتـسر  تداعـس و  تمحر و  ِنآ  زا  تلاصا  یتسه ، ماظن  رد  " دراد . مدـقت  شبـضغ 

یبیغ ياهدادما  دوجو  ددرگ . یم  فرطرب  تسا  نکمم  هک  يدح  ات  تمحر  هبذاج  ببس  هب  تسا ، یضراع  هچ  نآ  هراومه  تسا . یلیصا 
دهاوش زا  رگید  یکی  هانگ  ضراوع  نتخاس  فرطرب  راگرورپ و  ترفغم  تسا . بضغ  رب  تمحر  هبلغ  دهاوش  زا  یکی  یهلا ، ياه  دییأت  و 

هک هنوگ  نامه  تسا ، تسردان  تسا ، رتشیب  نایتشهب  زا  نایخزود  دادعت  هک  روصت  نیا  تسا . رمث  بضغ و  رب  وا  ینابرهم  تفأر و  طلـست 
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یناهانگ ۀطـساو  هب  ادتبا  دیاش  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  هچ  رگا  ینعی  دنوش ، یم  دراو  تشهب  هب  تیاهن  رد  اه  ناسنا  رتشیب  هدمآ ، تایاور  رد 
رد و تشه  تشهب  يارب  دنوادخ  دش . دنهاوخ  دراو  تشهب  هب  هدش و  جراخ  نآ  زا  دوز  ای  رید  اما  دنوش ، منهج  دراو  دـنا ، هداد  ماجنا  هک 

نایخزود دادعت  هک  تسین  نآ  شیانعم  میامن ، یم  رپ  نارفاک  زا  ار  منهج  هدومرف : دـنوادخ  هک  نیا  تسا . هداد  رارق  رد  تفه  خزود  يارب 
ار نآ  تجاجل ، يور  زا  اما  دوش ، هضرع  وا  رب  تقیقح  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  رفاک  دوش . یم  رپ  نارفاک  زا  خزود  هکلب  تسا ، رتشیب 

مکح دیابن  اه  نآ  دروم  رد  اما  دـنا ، هدـش  مورحم  یهلا ، نایدا  تیادـه  تمعن  زا  یخرب  هچ  رگا  رگید  ياه  ناسنا  دروم  رد  دـیامن . راکنا 
یپ دـنریگ . یم  رارق  باسح  دروم  نآ ، ساسا  رب  دنتـسه و  رادروخرب  ناسنا  ترطف  لقع و  زا  هک  تسا  نآ  ضرف  نیرت  مک  دومن . ناسکی 

. دعب هب  ص 320  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 1 اهتشون :

دنـشاب و هتـشاد  نامیا  ترخآ  اد و  هک بـه خـ ردق  نیمهو  دننک  لمع  دوخ  بهذم  هب  دیاب  یبهذم  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  هک  هرقب  هروس  هیآ 62 
؟  دنوشاریذپ ار  مالسا  رگید  نایدا  ناوریپ  يراصن و  دوهی و  هک  دراد  یموزل  هچ  سپ  هتسناد  یفاک  ار  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع 

شسرپ

هتـشاد نامیا  ترخآ  اد و  هک بـه خـ ردق  نیمهو  دننک  لمع  دوخ  بهذـم  هب  دـیاب  یبهذـم  ره  ناوریپ  دـیوگ :  یم  هک  هرقب  هروس  هیآ 62 
؟  دنوشاریذپ ار  مالسا  رگید  نایدا  ناوریپ  يراصن و  دوهی و  هک  دراد  یموزل  هچ  سپ  هتسناد  یفاک  ار  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنشاب و 

خساپ

تایآ هوـالعب  دـش )  ـد  هاو هتفریذـپدنک نـخـ باـختنا  دوخ  يارب  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  هد ( :  ـ مآ نار  لآ عـمـ هرو  ـ ـس ـه 85  یآ رد 
تایآ زا  یمیظع  شخب  اب  دـشاب  حیحـص  هتفگ  نیا  رگا  نییآ  نیا  يوس  هب  نایدا  ریاـس  ناوریپ  يراـصن و  دوهی و  توعد  زا  تسا  رپ  نآرق 

دوخ عـمـل بتک  ياوتحم  هب  اهنآ  دننام  يراصنو و  دوهی  رگا  الوا :  مییوگب :  دیاب  هیآ  یعقاو  ریسفت  درو  رد مـ دراد .  حیرـص  داضت  نآرق 
هدـمآ ینامـسآ  بتک  نیا  رد  فلتخم  مئالع  تافـص و  رکذ  اب  وا  روهظ  تراشب  هک  ارچ  دـنروآ  یم  نامیا  مالـسا  ربمایپ  هب  املـسم  دـنن  کـ

هدروآ و نامیا  شیوخ  نامز  ینامـسآ  با  ـتـ کو ـق  حر ـبـر بـ ما هب پـیـ دوخ  رـصع  رد  هک  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  ایناث :  تسا و 
نایحیـسم هنوگنامه  دـنتاجن  لها  حیـسم  روهظ  زا  لبق  لمعلا  حـلاص  نمو و  نا مـ ـ یدو ـن یـهـ یار ـ با تسا بـنـ تاجن  لها  هدرک  حـلاص  لمع 

 . مالسا ربمایپ  روهظ  زا  لبق  نموم 

؟  تسا تاجن  هیام  ینیئآ  ره  زا  يوریپ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا تاجن  هیام  ینیئآ  ره  زا  يوریپ  ایآ 

خساپ

یم یعدم  دننک و  یم  لالدتـسا  رگید  ياه  نیئآ  تیناقح  رب  و  هدرک ,  هیکت  ریز ,  رد  هدـش  دای  هیآ  هب  یخرب  هک  دوش  هد مـی  ـ ید ـی  ها گـ
 . دوبدهاوخ تاجن  لها  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک ,  يوریپ  هیآ ,  رد  هدـش  دای  ياه  نیئآ  زا  کیره  زا  یناسنا  ره  نآرق ,  رظن  زا  هک  دـندرگ 

مهبر و دنع  مهرجا  مهلف  احلاص  لمع  رخالا و  مویلا  هّللاب و  نمآ  نم  نیئباصلا  يراصنلا و  اوداه و  نیدلا  اونمآ و  نیذـلا  نا  ـه :  یآ ـنـک  یا
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تمایق زور  وادـخ  هب  مادـک  ره  نائباص ,  نایحیـسم و  نایدوهی و  و  ناناملـسم )  نا (  ـمـ یا دار بـا  ـ فا ( 1  . ) نونزحی مهال  مهیلع و  فوخـال 
یهودنا هن  تسین و  یمیب  فوخ و  نانآ  رب  ناشراگدرورپ ,  دزن  ناششاداپ  تسا  نانآ  يارب  دنهد ,  ماجنا  کین  لمع  و  دنروا ,  نا بـیـ ـمـ یا

لمع ماجنا  ترخآ و  هب  نامیا  ادـخ و  هب  نامیا  دـنک :  یم  طرـش  ار  زیچ  هس  طـقف  اـههورگ  نیا  تاـجن  يارب  نآرق  ( . 2  ) تشاد دنهاوخ 
اع ـ قاو ـا  یآ دوب .  دهاوخ  تاجن  لها  دشاب ,  یهورگ  هقرف و  رهزا  دـش ,  طرـش  هس  نیا  ياراد  یـسک  ره  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  و  حـلاص . 
 , هیآ فدـه  زا  یهاـگآ  يار  بـ ؟  دراد رظن  رد  ار  يرگید  فدـه  هیآ  اـی  دـننک ؟  یم  تشادرب  نآ  زا  دارفا  نیا  هک  تسا  نیمه  هیآ  فدـه 
 , تلاسر نارود  رصاعم  نایحیسم  نینچ  مه  ناهج و  نایدوه  یـ دوهی .  تما  یگدیزگرب  هشیدنا   - 1 میوش :  روآدای  ار  یبلاطم  تسا  مزال 
ار هلمج  نیا  نایناهج ,  همه  الثم  دنتـشادنپ .  یم  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دنا و  هدوب  لئاق  یـصاخ  يرترب  دوخ  يارب  کی  ره 
هک دـنک  یم  مالعا  تایآ  زا  یکی  رد  نآرق  و  دـنناد .  یم  هدـش  باختنا  تلم  هدـیزگرب و  تما  ار  دوخ  نانآ  هک  دـنا  هدینـش  دوهی  تما  زا 

نحن يراصنلا  دوهیلا و  تلاق  و  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  دـنا ,  هدو  لئا بـ دو قـ يارب خـ ار  یتیعقوم  نینچ  زین  نایحیـسم   , میلک تما  رب  هوـالع 
میتسه ادخ  ناتسود  نادنزرف و  ام  هک  دنا  هتفگ  يراصن  دو و  یـهـ ( . 3  ) قلخ نمم  رشب  متنا  لب  مکبونذب  مکبذعی  ملف  لق  هئابحا  هّللا و  ءانبا 

رشب و نارگید  ناسبامش  هکلب  دنک ؟  یم  باذع  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش  ارچ  سپ  تسا ,  حیحص  امـش  نامگ  رگا   : وگب نانآ  خساپ  رد  , 
مکبذـعی ملف  لـق  دـیامرف :  یم  ناـنآ  قطنم  نتخاـس  لـطاب  يارب  یلاـعت  دـنوادخ  دوش ,  یم  هظ  ـ حـال ـکـه مـ نا چـنـ دـیتسه .  ادـخ  قولخم 

 . دیتسه نارگید  دـننام  يرـشب  امـش  هکلب  دـنک ؟  یم  باذـع  ناتهانگ  رطاخ  يارب  ار  امـش  ارچ  سپ  قلخ .  نمم  رـشب  متنا  لب  مکبونذـب ؟ 
 : دنتفگ یم  دـندوب و  هتفرگ  ینامیپ  دوخ ,  راتفگرب  ناهج  دـنوادخ  زا  ایوگ  هک  دوب  هدیـسر  یئاج  هب  دوهی ,  یبلط  يرترب  یهاو و  ـ خدو خـ

يارب تمهت ,  نیا  لابند  بـ نآر ,  قـ دنام .  میهاوخن  خزود  شتآ  رد  يزور  دنچ  زج  ام  هک  دنتفگ  یم  ( . 4  ) هدودعم امایا  الا  رانلا  انسمت  نل 
ایآ وگ  بـ ( . 5  ) نوملعتال ام  هّللا  یلع  نولوقت  ما  هدهع  هّللا  فلخی  نلف  ادهع  هّللادنع  متذختا  لق  دیامرف :  یم  نانآ  راتفگ  ندرمـش  هیاپ  یب 

لهج يور  زا  ادـخ  هب  هکنیا  ای  دـنکن ؟  فلخت  نآ  زا  هدومن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  ادـخ  اـت  دـیا  هتفرگ  یناـمیپ  بلطم  نیا  رب  دـنوادخ  زا 
یگدـیزگرب عونکیو  دنتـسناد  یم  يا  هتفاـب  ادـج  هتفاـت  ار  دوخ  ناـنآ  هک  دوش  هدا مـی  ـتـفـ ـسا ـا  هو ـن گـفـتـگـ یا زا  دـینز . ؟  یم  تمهت 

2 بلطم .  کی  نیا  دراد .  نانآ  رب  يا  هژیو  رهم  یصاخ و  فطل  ودنتسه  ادخ  هنادرد  زیزع  اهنآ  یئوگ  دندوب .  لئاق  شیوخ  يارب  یصاخ 
هناسفا رب  هوالع  تلم ,  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگ  ـ ید تا  ـ یآ ـتـه  ـشر زا یـک  تسین .  تاجن  هیاـم  یحیـسم  يدوهی و  دـننام  یظاـفلا  - 
دنتسناد یم  یناسک  نآزا  ار  تیاده  تشهب و  هتشاد و  یصاخ  رظن  تلالض  تیاده و  خزود و  تش و  عو بـهـ ـ ضو نوماریپ مـ  , یگدیزگرب

یم نیئآ ,  ود  نیا  زا  یکی  هب  باستنا  ای  لیئارسا و  داژن  هب  باستنا  یئو  گـ ددرگ .  بستنم  حیسم  میلک و  نیئآ  ای  لیئارسا و  ینب  داژن  هب  هک 
لمع رظن  زا  دنچ  ره  دنک ,  زاب  وا  يورب  ار  تیاده  ياهرد  و  دروآ ,  رد  نایتشهب  کلس  رد  و  دهد ,  تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  ناسنادناوت 

یحیـسم ای  يدوهی و  زج  دنتفگ  و  ( . 1  ) يراصن وا  ادوه  ناک  نم  الا  هنجلا  لخدـی  نل  اولاق  و  دـنتفگ :  یماهنآ  دـشاب .  ینیئاپ  هجرد  رد  , 
یم ینـشور  حوضو و  دعب  هیآ  رد  لطاب ,  هشیدنا  نینچ  ندیبوک  ـم  هرد يار  نآر مـجـیـد بـ قـ دش .  دهاوخن  دراو  تشهب  هب  يرگید  سک 

نامه دزاـس ,  یتشهب  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  هکلب  تسین ,  ندوب  یتشهب  كـالم  ینارـصن ,  يدوهی و  نیئآ  هب  با  ـ ـس ـتـ نا دـیوگ : 
هدوب و نامیا  تقیقح  دـجاو  هک  دـننادب  دوخ  نآ  زا  ار  تشهب  دـنناوت  یم  يدارفا  اهنتو  تسا  کـین  لـمع  ینطاـب و  میلـست  یبلق و  ناـمیا 

نم یلب  نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهیناما  کلت  دـیامرف :  یم  هکنانچ  دنـشاب ,  کـین  لـمع  ناـمیا و  ياراد  یگدـنز ,  ریـسمرد 
يدوهی و نآ  زا  طقف  تشهب  هک  ـن مـطـلـب (  یا ( . 7  ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هبر و ال  دنع  هرجا  هلف  نسحم  وه  هّلل و  ههجو  ملـسا 
اب هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تشهب  هکلب  دـیروایب .  ار  نآ  دـیراد ,  یلیلد  دوـخ  راـتفگ  رب  هاـگره   , تسین شیب  یئوزرآ  تـسا )  یحیـسم  اـی 
وا هب  یهودنا  سرت و  و  تسا ,  شاداپ  رجا و  وا  ياربادخ  هاگشیپ  رد  تسا و  راکوکین  هک  یلاح  رد  هدش ,  ادخ  میلست  دوخ  دوجو  رسارس 

هلمج ود  ره  تسا و  تعیرش  نیئآ و  هب  لمع  موزلرب  هاوگ  نسحم  وه  هلمج و  و  یعقاو ,  نامیا  موزل  زا  یکاح  ملسا  نم  هلمج  درادن .  هار 
نامه یتخبـشوخ ,  تداعـس و  كالم  هکلب  تسین ,  ندوب  ینارـصن  يدوهی و  مان  اهنت  تاجن ,  كالم  زیخاتـسر ,  زور  رد  هک  دـناسر  یم 
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ار يراگتـسر  لمع و  كالم  نانآ  دـیامرف :  یم  هدومن  هراشا  نانآ  هیاپ  یب  هشیدـنا  زا بـه  بـ ـگـر ,  ید ـه  یآ رد  تسا .  حـلاص  لمع  نامیا و 
( . 8  ) اودتهت يراصن  وا  ادوه  اونوک  اولاق  و  دشاب :  هدولآ  یتسرپ  هناگود  كرش و  اب  دنچره  دنناد ,  یم  تینارصن  تیدوهی و  هب  با  ـتـسـ نا

كالم تیاده و  هار  اروف  تسـس ,  قطنم  نیا  نداد  ناشن  هیاپ  یب  يارب  دنوادخ  دیبای .  تیادـه  ات  دیـشاب ,  یحیـسم  ای  يدوهی و  دـنتفگ : 
نیئآ زا  هک  تسا  نیا  تیادـه  لـماع  هکلب  تـسین ,  تینارـصن  تیدوـهی و  ياـهمان  رد  تیادـه  دـیامر :  مـی فـ هداد ,  ناـشنار  يراگتـسر 

هب هک  وگب  ( . 9  ) نیکرـشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  لب  لـق  دـینک :  يوریپ  دوبن ,  هدولآ  كرـش  عون  چـیه  هب  هک  میهاربا  فین  حـ
شزرا یب  يارب  رگید ,  ياه  هیآ  رد  و  تسا .  هدوبن  ناکرـشمزا  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نیئآ  زا  تیحیـسم ,  تیدوهی و  هب  باستنا  ياج 

هورگ نآ  يارب  هتـسناد و  هتـساریپ  مان  ود  نیا  هب  باستنا  زا  ار  میهار  ـ با تینارـصن ,  ایو  تیدوهی  ياوتحم  یب  ياه  ماـن  هب  شیارگ  نتخاـس 
حلاص لمع  بان و  دـیحوت  صلاخ و  نامیا  نامه  هک  میهاربا  بتکم  زا  دـنزاس و  دازآ  اهمان  ـن  یا زا قـیـد  ار  دوخ  هک  هدـش  لـئاق  تیولوا 

يدوهی و میهاربا  زگره  ( 10  . ) نیکرشملا نم  ناک  ام  املسم و  افینح  ناک  نکل  اینارصن و  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  ام  دننک .  يوریپ  تسا 
اهنآ رئاظ  تا و نـ ـ یآ ـن  یا زا  دوبن .  ناکرـشم  زا  زگره  درک و  یم  يوریپ  تسا  دیحوت  نیئآ  نامه  هک  فینح  نیئآ  زا  هکلب  دوبن ,  یحیـسم 

ضئارف ماجنا  زا  هناهب  نیمه  هب  دندرک و  یم  راخت  ـ فا ود مـطـلـب  هب  هتسویپدوهی  موق  اصوصخ  يراصن  دوهی و  تلم  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
یبهذم ياهتیلوئسم  ربارب  رد   - 2 دنتسناد .  یم  ادخ  هدیزگرب  تما  ار  دوخ   - 1  : هکنیا زا  دنترابع  بلطم  ود  نآ  دندرک و  یم  یلاخ  هناش 

نآر هـر قـ دندرک .  یم  افتکا  تینارـصن  تیدوهی و  مان  هب  اهنت  دهد ,  یم  لیکـشت  حلاص  لمع  نامیا و  ارنآ  ساسا  هک  ینامـسآ  ضئارف  و 
نامیا و رد  اهناسنا  تاجن  دنتـسه و  ناـسکی  رـشب  دارفا  همه  دوخ (  هژیو  قطنم  اـب  تسا ,  هدومن  حرطم  ار  اـهنآ  رادـنپ  ود  زا  یک  ـع یـ قو مـ

لاوس دروم  هیآ  یسررب  تسا .  هتفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  اهنآ  تدش  هب  سب )  تسا و  کینراک  ماجنا  یهلا و  ضئارف  هب  لمع  یعقاو و  میلست 
نآر قـ ددرگ .  یم  نشور  تسا )  هتفرگ  رارق  مالسا  ندوب  یناهج  نارکنم  زا  یهورگ  زیواتـسد  هک  ثحب (  دروم  هیآ  دافم  نایب ,  نیا  يور 

هـشیدنازا داقتنا  بـه  ـت ,  ـسا هدر  سکعنم کـ ار  يراصن  دوهی و  للم  تسـس  ياه  هشیدنا  اهنآ ,  رد  هک  یتایآ  ءاکتا  هب  هیآ  نیا  رد  دـیج  مـ
یهورگ چیه  و  دنتسه ,  ناسکی  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناس  ـ نادار ـ فا مامت  دیامرف :  یم  یمومع  یناهج و  يادن  کی  اب  هتخادرپ و  اهنآ  ياه 
باستنا هک  دنا  هدرکرکف  نینچ  و  تسا ,  هدـش  یهورگ  راختفا  هیام  کی  ره  هک  اه  مان  ظاف و  ـ لا ـن  یا و  دـنرادن ,  يرترب  يرگید  هورگ  رب 

رد اهناسنا  يارب  دـنناوت  دنتـسین و نـمـی  شیب  يرمث  یب  یلاخوت و  ظافلا  اـهنیا  تسا ,  يراگتـسر  ثعاـب  تا و  ـه نـجـ یا ـهـا مـ ما ـن نـ یا هب 
رد هودنا  سرت و  لماوع  درط  شمارآ و  هیام  تا و  سا نـجـ ـ سا هکلب  دننک ,  نیمات  شمارآ  تینما و  يراگتسرو و  تداعـس  زیخاتـسر  زور 

نامیا دوجو  هناشن  هک  حلاص  لمع  اب  ار  دوخ  نامیا  و  دنروایب ,  نامیا  بل  زا صـمـیـم قـ ـتـی  ـسار اهناسنا بـ هک  تسین  نیا  زج  تمایق ,  زور 
ـه یآ ـن ,  یا ـر  با بـنـ درادـن .  دوجو  للم  نیا  زا  يدرف  چـیه  يارب  يدـیما  هنزور  زگره  بلطم  ود  نیا  نودـب  و  دـنزاس .  ماوت  تسا ,  لد  رد 

هکلب تسا ,  راتخم  قرط  نیا  زا  مادـک  ره  باخ  ـتـ نا رد  رـشب  و  دـنراد ,  تیمـسر  هنیرید  عیارـش  مامت  هک  تسین  نیا  هب  رظان  ثحب ,  درو  مـ
نشور روطب  تایآ  نیا  رد  اهنت  هن  تقیقح ,  نیا  دراد .  رظن  رد  ار  دنچ  یظافلا  ندرمـش  هیاپ  یب  یهورگ و  یبلط  يرترب  لاطبااهنت  تایآ , 

و میحرلا .  نمحرلا  هّللا  مسب  دیامرف :  یم  هک  رـصعلاو  هروس  رد  هلمج  زا  تسا .  هدـش  حرطمزین  رگید  تایآ  رد  هکلب  هدـیدرگ ,  سکعنم 
 . نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  ربصلاـب .  اوصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  تاـحلاصلااولمع و  اونمآ و  نیذـلا  ـالا  رـسخ  یفل  ناـسنالا  نا  رـصعلا 

قح و زا  يوریپ  هب  ار  رگیدکی  و  دنهد ,  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  هک  يدارفا  رگم  تسا ,  ررـض  رد  ناسنا  هک  رـصع  هب  دـنگو  سـ
رد ار  نامیا  هملک   , تسا فیلاکت  ماجنا  یعقاو و  نامیا  تاجن ,  كالم  هک  تقیقح  نیا  نایب  يارب  دیجم  نآرق  دننک .  شرافس  نآرب  ربص 
زا دوصقم  تروص  ـن  یا رد  هّللاـب .  نمآ  نم  نیئباـصلا  يراـصنلا و  اوداـه و  نیذـلا  اونمآ و  نیذـلا  نا  دـیامن :  یم  رارکت  ثحب  دروم  ـه  یآ

یعقاو نامیا  مود ,  هلحرم  رد  اونمآ  زا  دوصق  و مـ دـنوش .  یم  هدـیمان  نمومو  هدروآ  مالـسا  رهاظب  هک  دنتـسه  یناسک  هیآ  زاغآ  رد  اونمآ 
دیدرگ نشور  تامد  ـن مـقـ یا ـه بـه  جو بـا تـ ددرگ .  یم  رهاظ  وا  لاعفا  لامعا و  رد  نآ  راـثآ  دریگ و  یم  ياـج  ناـسنا  بلق  رد  هک  تسا 

یتیـصوصخ نیئآ  ود  نیا  ناوریپ  هک  نیا  تسا و  يرگ  یحیـس  ير و مـ يدو گـ ینعی یـهـ یئارگ  هقرف  یتسرپ و  داژن  لاطبا  هیآ  فدـه  هک 
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هک دـش  یعدـم  درک و  هدافتـسا  ار  لک  حلـص  هیرظن  هیآ  زا  ناوت  یمن  ور ,  نیا  زا  دـنناسکی .  ادـخ  هاگـشیپ  رد  رـشب  دارفا  مامت  دـنرادن و 
لطابو قح  سایقم  ار  نآ  تفرگ و  ار  هیآ  کی  نآرق  ریـسفت  رد  دیابن  زگره  الو  ـ ـصا دنتـسه .  تاجن  لها  کلاسم  بهاذم و  مامت  ناوریپ 

نانمومر ـیـ ما دنشاب .  یم  رگیدکی  رگنایب  همه  عومجمرد  يرگید و  رسفم  کی  ره  نآرق  تایآ  درک  رظن  فرص  رگید  تایآ  زا  داد و  رارق 
ضعبب هضعب  قطنی  و  دنشاب .  هاگآ  نآ  زا  نآرق ,  ریسفت  هب  نادنمقالع  همه  تسا  مزال  هک  دراد  يا  هلمج  نآرق  تایآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

دنزاس یمراکشآ  ار  دوخ  دوصقم  هدمآرد و  نخس  هب  يرگید  هلیـسو  ماد بـه  هـر کـ نآر )  تا قـ ـ یآ ( . ) 11  ) ضعب یلع  هضعب  دهشی  و  , 
لها هاگنآ  نآرق  هک  مینیب  یم  مینک ,  یم  هعجارم  ربمایپ  تلاـسر  هنیمز  رد  رگید  تاـیآ  هب  یتقو  اـم  دـهد .  یم  یهاوگ  یخرب  رب  یخرب  و 
اونمآ ناف  دیامرف :  یم  هکنانچ  دـنروایب ,  نامیا  دـنا ,  هدروآ  نامیا  ناناملـسم  هک  هچنآ  هب  نانآ ,  هک  ـد  ناد هد مـی  ـ ـش ـت  یاد ار هـ باتک 

 , تروص نیارد  دنروایب  نامیا  دیدروآ ,  نامیا  نآ  هب  ناناملسم  امش  هک  هچنآ  هب  با  ـل کـتـ ها ـر  گا ( . 12  ) اودتها دقف  هب  متنمآ  ام  لثمب 
زین يراصن  دوهی و  ات  دیوگ  یم  هچ  نانآ  ینامسآ  باتک  دنا و  هدروآ  نامیا  زیچ  هچ  هب  ناناملـسم  هک  دید  دیاب  نونکا  دنا .  هتفای  تیاده 
یم نآرق  هک  اجنآ  تسا ,  نانآ  متاـخ  ناربماـیپ و  هلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  مالـسارب ,  ـ ما پـیـ ـنـد :  یو نا مـی گـ ـ نآ دـنروایب .  ناـمیا  نآ  هب 

عیـسو و ماظن  اـب  اد ,  روآ خـ ما  ـن پـیـ یا تسا .  ناربماـیپ  متاـخ  دـنوادخ و  روآ  ماـیپ  ( . 13  ) نییبـنلا متاـخ  هّللا و  لوسر  نکل  و  دـیامرف : 
نابهگن رادـساپ و  و  اه ,  باتک  متاخ  ار  دوخ  باتک  و  اـه ,  تع  ـ یر ـ ـش نیرت  لـماک  اردوخ  نیئآ  تسا و  هدـش  هتخیگنارب  یلماـک  تعیرش 

هک میدرک  لزان  وت  رب  قحب  ار  باتک  اـم  ( . 2  ) هیلعانمیهم باتکلا و  نم  هیدی  نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  و  دـناد :  یماهنآ 
 .. دوش یم  هتفگ  بقارم  دـهاش و  نابهگن و  ظفاح و  هب  لـصا  رد  نمیهم  تسا  اـهنآ  ناـبهگنو  بقارم  نیـشیپ و  ياـهباتک  هدـننک  قیدـصت 

باتک نیا  داد ,  خر  یفیرحت  نیشی  ياه پـ باتک  رد  هاگره  هک  نیا  ینعی  دراد ,  لماک  تبقارم  نیشیپ  ياه  باتک  لوصاظ  رد حـفـ نآر  قـ
زا هقلح  نیرخآ  نوچ  نآر  هد قـ ـ نروآ دـیآ .  یم  تسد  هب  اه ,  نآ  رد  هدـش  فیرحت  طاـقن  باـتک  نیا  هب  هعجارم  اـب  تسا و  اـهنآ  بقارم 

اهیا ای  يادـن  اب  ار  ناـیناهج  همه  تهج  نیا  زا  تسا ,  هدروآ  مدر  يارب مـ ار  تعیرـش  نیرت  عماـج  نیرت و  لـماک  تسا و  ناربماـیپ  هلـسلس 
 , دوخ ندـمآ  زا  سپ  و  هدرک ,  غـالباار  دوخ  تلاـسر  ندوـب  یناـهج  هدادرارق و  با  درو خـطـ مـ ( 3  ) اـعیمج مکیلا  هّللا  لوسر  ینا  ساـنلا 

نارـس مامت  هب  دوخ ,  تثعب  زا  متـشه  متفه و  ياـهلاس  رد  ربما  پـیـ تسا .  هدـشن  لـئاق  يزوجم  عون  چـیه  اـه  باـتک  رگید  زا  يوریپ  يارب 
تسا و هتسناد  یمازلا  نانآ ,  ياربار  دوخ  نیئآ  زا  يوریپ  هتشون و  همان  دندرک ,  یم  يوریپ  حیسم  ای  تشترز و  ياه  نیئآ  زا  هک  اهروشک 

تسا یموهوم  ياهزایتما  یفن  هیآ ,  فده  نخـس  هجیتن  ( . 16  ) تسا دوجوم  خـیرات  ياه  باتک  رد  ترـضح  نآ  یغیلبت  ياه  همان  نوتم 
مزال تمـسق  نیا  رد  دومن ,  يوریپ  دیاب  یباتک  نیئآ و  هچ  زا  نامز  نیا  رد  هک  نیا  اما  دـندوب .  لئاق  دوخ  يارب  يراصن  دوهی و  هعماج  هک 

هتـسناد و مزـال  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تعیرـشزا  يوریپ  قاـفتا  روـط  هب  یگمه  هک  درک  هع  ـ جار ـث مـ یدا ـ حا تاـیآ و  رگید  هب  تسا 
هروس رفعج 1 -  یناحبـس -  باتک : تاحیـضوت  تسا .  هدـش  يرپس  اهنآ  نامز  هک  ارچ  دـننک ,  یمنزیوجت  ار  رگید  ياـه  نیئآ  زا  يوریپ 
هروس  - 5 هیآ 80 .  هرقب ,  هروس   - 4 هیآ 18 .  هدئام ,  هروس   - 3 هدئام .  هروس  زا  هیآ 69 -  تسا  نومضم  نیمه  هب   - 2 هیآ 62 .  هرقب , 

هیآ 135 هرقب ,  هروس   - 8  . 112 هیآ 111 -  هرقب ,  هروس   - 7 هیآ 111 .  هرقب ,  هروس   - 6 هیآ 80 .  هرقب , 

يدوهی و نام و  ـلـ ـس زا مـ ـم  عا ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خـسان  مالـسا  هاگر  هـ
رد يدارفا  نینچ  يارب  دیوگ :  یم  دناد و  یم  تاجن  لها  دهد ,  ما  ـجـ نا کین  لمع  دشاب و  هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  یتروص  رد  و 000  یحیسم 

رت زیخاتسر  زور 

شسرپ

يدوهی و نام و  ـلـ ـس زا مـ ـم  عا ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خسان  مالـسا  هاگر  هـ
نینچ يارب  دـیوگ :  یم  دـناد و  یم  تاجن  لها  دـهد ,  ما  ـجـ نا کین  لمع  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  و 000  یحیسم 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 262 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا عولط  زا  سپ  یتح  ناهج  للم  همه  هک  تسین  نیا  تایآ  عون  نیا  دافم  ایآ  درادن ,  دوجو  یهودنا  سرت و  زیخاتـسر  زور  رد  يدارفا 
؟  دنا هدشن  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  اهنآ  عیارش  مهزونه  دنشاب و  یم  تاجن  لها  هدش ,  دای  طیارش  اب 

خساپ

يراصنلا اواه و  نیذلا  او و  ـنـ مآ ـن  یذ ـ لا نا   - 1 میزادرپب .  نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  سپـس  هدرک  رکذ  ار  روبزم  تایآ  نوتم  البق  تسا  مزال 
هب هک (  یناسک  نونزحی ;  مهال  مهیلع و  فوخال  مهبر و  دـنع  ـم  هر ـ جا احلاص فـلـهـم  لـمع  رخـالا و  مویلا  هّللاـب و  نمآ  نم  نیئباـصلا  و 
زور ادـخ و  هب  هاـگره  ییحی ]  ناوریپ  ناـئباصو [  يراـصن  دـندیورگ و  دوـهی  نییآ  هـب  هـک  یناـسک  ـد و  نا هدروآ  ناـمیا  مالـسا )  ربماـیپ 
اهنآ يارب  یهودنا  سرت و  هنوگ  چیه  تسا و  ملـسم  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنهد ,  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  زی  ـ خا ـتـ ـسر

روجاـم و دـنا ,  هدرک  لـمع  نید  ناـمرف  فیاـظو و  قـبط  رب  دوـخ ,  ناـمز  رـصع و  رد  هک  یهلا ,  نا  ـ یدا ناور  زا پـیـ ماد  هـر کـ تسین ( . 
فوخ الف  احلاص  لمع  رخـالا و  مویلا  هّللاـب و  نمآ  نم  يراـصنلا  نوئباـصلا و  اوداـه و  نیذـلا  او و  ـنـ مآ ـن  یذ ـ لا نا   - 2 ( 1  . ) دنراگتسر

نیئباصلا و اواـه و  نیذـلا  او و  ـنـ مآ ـن  یذ ـ لا نا   - 3 درادـن .  تسخن  هیآ  اب  یتوافت  نادـنچ  ینعم  رظن  زا  هک  ( 2  ) نونزحی مه  ـال  مهیلع و 
دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  املسم  دیهش ;  یش ء  لک  یلع  هّللا  نا  همایقلا  موی  مهنی  لصفی بـ هّللا  نا  اوکرشا  نیذلا  سوجملا و  يراصنلا و 

زا ار  قح  ; و  دنک (  یم  يرواد  تمایق  زور  نانآ  نایم  رد  دنوادخ  ناکرـشمو ,  سوجم  يراصن و  و  ناتـسرپ ]  هراتـس  نائباص [  دوهی و  و 
نیا هک  دوش  روـصت  نینچ  تسا  نکمم  ادـتبا  رد  ( 3  . ) تسا هاـگآ )  زیچ  همه  زا  و  هاوگ (  زیچ  ره  رب  دـنوادخ   ; دزاـس )  یمادـج  لـطاب 

دنراگتـسر و  , دنـشاب کین  لمع  ياراد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  نیع  رد  رگا  هدش ,  دای  نایدا  زا  کی  ره  ناوریپ  دـنیوگ  یم  تایآ 
هک ـت  ـس ینعم نـیـ نیا  هب  هدـش ,  هضرع  رـشب  يارب  مالـسا  هک  نونکا  تسا و  هدـشن  خوسنم  رگ  ـ ید نا  ـ یدا زو  تسا کـه هـنـ نیا  نآ  هجیتن 
هک یهارره  زا  دـناوت  یم  رـشب  تساد و  يوس خـ هب  یهار  نیـشیپ  ياـه  نییآ  زا  کـی  ره  هکلب  هدـیدرگ ,  خوسنم  رگید  ناـیدا  زا  يوریپ 
زا ررکم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنک .  يوریپ  مالـسا  دننام  یـصاخ  تعیرـش  هار  زا  هک  درادن  یموزل  زگره  دسرب و  دـصقم  نیا  هب  دـهاوخب 
زا هک  تسین  نیا  هیآ  کی  ریـسفت  ساسا  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا .  هدش  حرطم  دنراد ,  نآرق  رد  یحطـس  تاعلاطم  هک  يدارفا  فرط 

لبق و تایآ  لوزن ,  ناش  رب  هوالع  هیآ  کی  موهفم  فشک  رد  دـیاب  هکلب  مینک ;  عطق  ـهـا  نآ زا  ار  هیآ  طابتراو  میـشوپب  مشچ  رگید  تایآ 
 , تشاد تیمـسر  رگید  ياـه  نییآ  زا  يوریپ  مالـسا  نییآ  روهظ  زا  سپ  ها  ـ گر هـ میـشاب .  هتـشاد  رظن  رد  زین  ار  نآرق  تاـیآ  ریاـس  دـعب و 

همان ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوبن  حیحص  زگره  تشادن ,  دروم  مالسا  مان  هب  يرگید  نی  ـ یآ عیرـشت  هک  نیا  رب  هوالع 
تعیرش یناهج و  نییآ  کی  ار  دوخ  نییآ  دنک و  توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  همه  دسیونب و  ناهج  للم  هیلک  ناربهر  نارـس و  هب  یغیلبت  ياه 

ربمایپ صـلـی نامزرد  باتک  لها  اب  ناناملسم  ياسرفتقاط  داهج  يو و  یپایپ  ياهتوعد  ربمایپ و  يا  ـه هـ ما نـ دنک .  یفرعم  متاخ  ار  شیوخ 
تسا یکاح  یگم  هـ ـت ,  ـسا هد  ـیـ ـسر ام  تسد  هب  گرزب  نایاوشیپ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  ینانخـس  يو و  زا  سپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یلص دمحم  ترضح  توبن  زج  یتوبن  مالسا و  تلاسر  زج  یتلاسر  نونکا  هدش و  مامت  نیشیپ  ناربمایپ  تلاسر  نارود  مالـسا  روهظ  اب  هک 
یلامجا و یکی  دننک ,  یم  نایب  ار  تقیقح  ود  روبزم  تایآ  ؟  تسیچ هیآ  فده  هک  دید  دیاب  نونکا  درادن .  دوجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تاروت و قبط  تسیاب  یم  دـنیامنن ,  يزاس  رهاظ  دنـشاب و  دـقتعم  تماـیق  ادـخ و  هب  یتسار  هب  اراـصن  دو و  ـر یـهـ گا  - 1 یلیـصفت .  رگید 

ربمایپ ندمآ  هب  لیجنا  تاروت و  اریز  دـنروای ,  نامیا بـ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـساربمایپ  هب  دوخ  ینامـسآ  ياهباتک  ریاس  لیجنا و 
یم دوخ  نادـنزرف  دـننام  ار  ربماـیپ  ناـنآ  هک  يروطب  تسا  هدوـمن  ناـیب  ار  وا  مئـالع  هداد و  تراـشب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا 

ای لق  دـیا :  ـ مر هدرک و مـی فـ ناـیب  ثحب  دروم  هیآ  زا  شیپ  هدـئام  هروس  رد  ار  تقیقح  نیا  دـیجم  نآرق  ـن کـه  یا ـب  لا 4)جـ  . ) دنتخانش
یحیحـص نییآ  چـیه  امـش  بات  ـل کـ ها يا  ـکـم ;  بر نم  مکیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هاروتلا و  اومیقت  یتح  یـش ء  یلع  متـسل  باـتکلا  لـها 

 , تسادیپ هتفگا  5)نـ  . ) دـیراد اپرب  تسا ,  هدـش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  هک  نیا  رگم  دـیرادن , 
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هّللا یلـص  مرکا  ربمایپ  توبن  اهباتک  نیا  تایوتحم  زا  یکی  تسا و  نآ  تایوتحم  هب  لمع  ینامـسآ ,  ياهباتک  نیا  نتـشاد  اپ  هب  زا  دوصقم 
یتسار هب  نانآ  ـر  گا تسا .  هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق  اهراب  هدش و  دراو  اهباتک  نیا  رد  هک  دشاب  یم  وا  یناهج  تلاسر  ملس و  هلآ و  هیلع و 
نامیا زین  تسا ,  نیدهع  بتک  رد  ادخ  میلاع  ءز تـ مالسا کـه جـ ربمایپ  یناهج  تلاسر  هب  دیاب  دنشاب ,  هتشاد  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب 
نامیا زا  زیخاتسر ,  زور  ادخ و  هب  نام  ـ یا ـه :  صال خـ دوب .  دنهاوخ  روجام  اعطق  دنشاب و  یم  ناناملسم  ءزج  تروص  نیا  رد  دنشاب ,  هتشاد 

حالطـصا هب  دـناوت  یمن  رگید  يدرف  نینچ  تسین و  ادـج  تسا  ناربمایپ  متاخ  توبن  هلمج  نآ  زا  هکاـهنآ  میلاـعت  ینامـسآ و  ياـهباتک  هب 
نیا هک  دوش  یم  نشور  هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  زا  شیپ  تایآ  نتفرگ  رظ  رد نـ بـا   - 2 دوب .  دهاوخ  ناملسم  درف  کی  هکلب  دوش ,  یحیسم 

دقتعم زیخاتـسر  زور  هب  هدروآ و  نامیاادخ  هب  یتسار  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  هرود  رد  هک  تسا  بات  ـل کـ ها زا  يا  ـتـه  ـسد نآ  هب  طوبرم  هیآ 
هب دـندز و  زابرـس  دـیحو  هدا تـ زا جـ ـگـر  ید یـضعب  اهنآ  لباقم  رد  دـندرک ;  یم  لـمع  ناـمز  نآ  رد  دوخ  نییآ  ياهروتـسد  هب  دـندوب و 

مینیبن دوخ  ناگدید  اب  ار  ادخ  ات   : دنتفگ یسوم  هب  احیر  ـد کـه صـ ند ـیـ نا ـ ـسر ییاج  هب  ار  تحاقو  دنتخادرپ و  هلاسوگ  شتـسرپ  تدابع و 
یم لبقام  هیآ  رد  هک  نانچ  هدـیدرگ  یهلا  مشخ  راچد  تسیاشان ,  ياهراتفر  نینچرثا  رب  ـل  یئار ـ ـسا بـنـی  مینک .  یمن  تداـبع  ار  وا  زگره 
یم رفک  یهلا ,  تایآ  هب  تبـسن  نانآ  هکارچ  دـندش ;  ییادـخ  مشخ  راتفرگ  زاب  دـش و  هدز  اهنآ  یناشیپ  رب  زاـین ,  تلذ و  رهم  و   : دـیامرف
عفر يار  ـد بـ نواد ـنـجـا خـ یا رد  (6  . ) دـندوب زواجتم  راکهانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  دنتـشک .  یم  قحان  هب  ار  ناربماـیپ  دـندیزرو و 
حلاص لمع  هدومن و  رواب  ار  زیخاتـسر  زور  دنتـشاد و  نامیا  دـنوادخ  هب  یتسار  هب  هک  باتک  لـها  زا  هتـسد  نآ  باـسح  هک  نیا  هابتـشا و 
نایب ار  روبزم  تایآ  دوب ,  دـهاوخن  یمغ  هودـنا و  نانآ  يارب  هدوب و  تاـجن  لـها  ـیـز  خا ـتـ ـسر زور  رد  تسادـج و  نارگید  زادـنا  هتـشاد 
لبق دندر و  یگدنز مـی کـ  , نیشیپ راصعا  رد  هک  دوب  دهاوخ  باتک  لها  زا  هتسد  نآ  صوصخ  ـه مـ یآ ترو ,  ـن صـ یا رد  تسا .  هدومرف 

زین هیآ  لوزن  نا  شـ درادن .  مالسا  ربمایپ  تلاسر  رصع  هب  یطابترا  دندوب و  هتـشذگرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا 
هاگره هک  دـنتفر  ورف  رکف  رد  ناناملـسم  زا  یـضعب  مالـسا ,  ربمایپ  تثعب  نآرق و  لوزن  زا  سپ  هک  دزاس  یم  نشور  الماک  ار  عوضوم  نیا 

هیآ عقوم  ـن  یا رد  دوبدـهاوخ .  هچ  دـندوب  يرگید  نییآ  رب  هک  ام  دادـجا  ناکاین و  فیلکت  سپ  تسا ,  مالـسا  نییآاهنت  تاجن  قح و  هار 
لمع هدروآ و  نامیا  دوخ  نامز  ربمایپ  زیخاتسر و  زور  ادخ و  هبدوخ  رـصع  رد  هک  یناسک  مامت  هک  دومن  مالعا  امـسر  دش و  لزان  هفیرش 

 , مرکا ربمایپ  روضح  هب  دوخ  یبایفرـش  نیتسخن  رد  نامل  ـ ـس تسین .  ینارگن  نانآ  يارب  دوب و  دنهاوخ  تاجن  لها  دنا ,  هداد  ماجنا  حـلاص 
 : تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  دندوب ,  هدز  هقلح  ربمایپ  رود  یهورگ  هک  یلا  رد حـ دروآ و  نا  هب مـیـ نخـس  لصومرید  نابهار  ناتـسود و  زا 

نیا رد  دنتـسب .  ورف  ناهج  زا  مشچ  امـش  رادـید  زا  لبق  هنافـساتم  یلو   , دـندرب یم  رـس  هب  امـش  تثعب  راظتنا  رد  لصوم  رید  نا  ـبـ هار مامت 
لزان ربمایپ  رب  ثحب  دروم  هیآ  عقوم  ـن  یا رد  دمآ ,  نارگ  ناملس  رب  بلطم  نیا  دنتـسه ;  شتآ  لها  نانآ  تفگ :  ناملـس  هب  یـسک  هظحل 

هیلع هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلیضف  رپ  رصع  هچ  رگا  دنشاب -  هتشاد  یق  نامیا حـقـیـ هتشذگ  قح  نایدا  هب  هک  اهنآ  تشاد  مالعا  دیدرگ و 
نییآ هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  شیپ  هک  یناسک  هصالخ :  دوب .  دنهاوخ  تاجن  لها  دننکن -  كرد  ار  ملـس  هلآ و  و 
راکفا هب  یطابترا  زگره  هیآ  نیا  تروص ,  نیا  رد  دوب .  دنهاوخ  تاجن  لها  تمایق  زور  رد  دـنا ,  هتـشاد  خـسار  نامیا  دوخ  رـصع  یعقاو 

هب طوبرم  تایآ  هیآدافم و  زا  يربخ  یب  زا  یکاح  يریـسفت  نینچ  درادن و  دنتاجن )  لها  یبهذم  ره  ناوریپ  لک (  حلـص  لیبق  زا  یتسردان 
هک تس  نیا نـیـ زج  نآ  داـفم  درادـن و  ناـنآ  ياعدـم  هب  یطاـبترا  نیرتـکچوک  جـح  هروس  ـه 17  یآ ـن ,  یا زا  ـتـه  ــشذ گـ دــشاب .  یم  نآ 

بهاذـم همه  ناوریپ  هک  تسین  نآ  هاو بـر  زگره گـ نخـس  نیا   ; درک دـهاوخ  يرواد  ملاع  فلتخم  للم  نایم  زیخاتـسر  زور  رد  دـنوادخ 
رفعج رصان و  يزاریـش -  مراکم  باتک : تاحیـضوت  ( 7  . ) دنـشاب یم  قح  هار  ناگدـنیوپ  یگمه  هدوب و  تاجن  لـها  تماـیق  زور  ناـهج 

هیآ ماعنا ,  هروس  هیآ 146 و  هرقب ,  هروس   - 4 هیآ 17 .  جح ,  هروس   - 3 هیآ 69 .  هدئام ,  هروس   - 2 هیآ 69 .  هرقب ,  هروس  یناحبس 1 - 
نم بضغب  اوءاب  هنکسملا و  هلذلا و  مه  ـت عـلـیـ بر و ضـ  - 6 هیآ 68 . )  هدئام ,  هروس   - 5 دییامرف .  هعجارم   20

؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ناناملسم  ریغ  ریخ  لمع  شریذپ   » هنیمز رد  یطیرفت  یطارفا و  رکفت  زرط  ود 
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شسرپ

؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ناناملسم  ریغ  ریخ  لمع  شریذپ   » هنیمز رد  یطیرفت  یطارفا و  رکفت  زرط  ود 

خساپ

دّحوم ریغ  دّحوم و  نایم  هکلب  ناملـسم ، ریغ  ناملـسم و  نایم  یقرف  چیه  دنیوگیم  تیعطاق  اب  دنراد  يرکفنـشور  ۀیعاد  هک  یناسک  ًالومعم 
ماجنا رگید  هار  زا  ای  عارتخا و  فاشتکا و  کی  ای  ۀیریخ و  هسـسؤم  کی  سیـسأت  هار  زا  یتمدخ  دـهد ، ماجنا  یکین  لمع  سکره  تسین ؛

؛ دنکیمن ضیعبت  دوخ  ناگدنب  نایم  لداع  يادخ  تسا و  لداع  دنوادخ  دنیوگیم  دراد . دنوادخ  بناج  زا  شاداپ  باوث و  قاقحتـسا  دهد ،
رطاخ هب  زگره  دنوادخ  دشاب ؛ هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  نامیا  وا  هب  دسانـشن ؛ ای  دسانـشب  ار  وا  شا  هدـنب  هک  دـنکیم  قرف  هچ  دـنوادخ  يارب 

هب و  دنادرگیمن ؛ عیاض  ار  وا  رجا  دریگ و  یمن  هدـیدان  ار  هدـنب  نآ  کین  لمع  درادـن ، یتسود  ییانـشآ و  ۀـطبار  وا  اب  ياهدـنب  کی  هکنیا 
یتسود نامیپ  ییانشآ و  ۀطبار  اهنآ  اب  دسانشن و  ار  وا  ناگداتـسرف  یلو  دهد  ماجنا  کین  لمع  دسانـشب و  ار  ادخ  ياهدنب  رگا  یلوا  قیرط 

باذع قحتـسم  ار  مدرم  ۀمه  ًابیرقت  هک  دنتـسه  يرگید  ۀتـسد  اهنیا  لباقم  ۀـطقن  دـشکیمن . وا  کین  لمع  يور  نالطب  طخ  دـشاب  هتـشادن 
ریغ ای  دنناملـسم و  ای  مدرم  دنیوگیم  دنراد ، ياهداس  باسح  کی  اهنیا  دندقتعم . کین  ماجرف  لوبقم و  لمع  یناسنا  رتمک  يارب  دننادیم و 

ای زین  ناناملسم  دنخزود ؛ لها  دنتسین  ناملسم  هک  تهج  نیا  هب  دنهدیم  لیکشت  ار  ناهج  مدرم  عبر  هس  ًابیرقت  هک  اهناملـسم  ریغ  ناملـسم ،
؛ دنخزود لها  دنتسین  هعیش  هک  تهج  نیا  هب  دنهدیم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  عومجم  عبر  هس  ًابیرقت  هک  هعیـش  ریغ  هعیـش ؛ ریغ  ای  دناهعیش و 

تـسا دهتجم  کی  زا  دیلقت »  » هک دوخ  ۀفیظو  نیلوا  هب  اهنآ  زا  یتیلقا  دنراد و  عیـشت  مسا  اهنت  عبر ـ  هس  دودـح  رد  ناشتّیرثکا ـ  زین  نایعیش 
. دنتسین لمع  لها  ًابلاغ  مه  دیلقت  لها  تسا ؛ هفیظو  نیا  هب  فوقوم  اهنآ  تّیمامت  تّحـص و  هک  فیاظو  ریاس  هب  دسر  هچ  ات  دنتـسه  انـشآ 

. دنشابیم تاجن  لها  هک  یناسک  دنکدنا  رایسب  اذهیلع 

؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ  رد  ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  توافت  مدع   » هلئسم نارادفرط  یلقع  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ دنوادخ » يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ  رد  ناملسم  ریغ  ناملسم و  نیب  توافت  مدع   » هلئسم نارادفرط  یلقع  لیلد 

خساپ

. فلا تسا : راوتـسا  همدقم  ود  رب  تشاد  دهاوخ  شاداپ  دوش  رداص  هک  سک  ره  زا  کین  لمع  دیوگیم  هک  ییلقع  لیلد  یقطنم و  ناهرب 
ادـخ تسا ؛ يواستم  اهناکم  ۀـمه  اهنامز و  ۀـمه  اب  ادـخ  تبـسن  دراد ؛ ناسکی  يواستم و  یتبـسن  تادوجوم ، ۀـمه  اب  لاعتم  يادـخ  هکنیا 

رد تسه و  لاح  نامزرد  ادـخ  تسه ؛ مه  نیئاپ  رد  تسه  ـالاب  رد  هک  يروطناـمه  تسه ؛ مه  برغ  رد  تسه ، قرـش  رد  هک  هنوگناـمه 
قرـش و نییاپ و  الاب و  هک  يروطنامه  تسا ، توافتیب  ادخ  يارب  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  دوب ؛ دهاوخ  هدوب و  زین  هدنیآ  هتـشذگ و  نامز 

اذهیلع درادن ؛ یـصوصخ  ۀطبار  يدـنواشیوخ و  سکچیه  اب  وا  دـنناسکی ، وا  يارب  مه  تاقولخم  ناگدـنب و  تسا ؛ ناسکی  وا  يارب  برغ 
سکچیه اذهیلع  دشاب . راک  رد  یتوافت  ناگدـنب  ۀـیحان  زا  هکنآ  رگم  تسا ، ناسکی  زین  ناگدـنب  هب  يدـنوادخ  بضغ  رظن  ای  فطل و  رظن 

يرگيرهـشمه ای  يدنواشیوخ و  تبـسن  یـسک  اب  ادخ  دوشیمن ، دورطم  راوخ و  لیلدیب  مه  سکچیه  تسین و  زیزع  ادخ  دزن  تهجیب 
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لمع هک  درادن  یلیلد  رگید  تسا  ناسکی  تادوجوم  ۀمه  اب  ادخ  تبـسن  نوچ  تسین . ادخ  ۀـنادرُد  زیزع  یلگوس و  مه  سکچیه  درادـن ،
ضرف اریز  دوب ، دـهاوخ  ناسکی  مه  اهنآ  ءازج  دنـشاب  ناسکی  لامعا  رگا  دـشابن ؛ لوبقم  رگید  رفنکی  زا  دـشاب و  لوبقم  رفن  کی  زا  کین 

دنهدیم ماجنا  کین  راک  هک  یناگدنب  همه  هب  دنوادخ  دنکیم  باجیا  تلادع  سپ  تسا ؛ ناسکی  مدرم  ۀمه  اب  ادخ  تبـسن  هک  تسا  نیا 
. تسا یعقاو  هکلب  تسین  يداد  رارق  لامعا ، يدب  یبوخ و  هکنیا : مود  ۀمدقم  ب . دهدب . شاداپ  ناسکی  ناملسم ـ  ریغ  ناملسم و  زا  ّمعا   ـ
؛ دـنزیامتم ًاـتاذ  تشزو  کـین  ياـهراک  ینعی  تسا ؛ یتاذ  لاـعفا ، حـبق »  » و نسح » ، » هقف لوـصا  ّنف  ياـملع  مـالک و  ياـملع  حالطـصا  هب 
يدزد و غورد و  دـنکین و  ًاتاذ  قلخ … هب  تمدـخ  ناسحا  یتسرد ، یتسار ، دـندب . ًاتاذ  دـب  ياـهراک  دنتـسه  بوخ  ًاـتاذ  بوخ  ياـهراک 

هدرک یهن  نیا  زا  تسا و  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا  تهج  نادـب  هن  غورد »  » ندوب دـب  و  یتسار »  » ندوب بوخ  دـندب . ًاعبط  يرگمتس 
هدومرف یهن  نآ  زا  ادخ  تسا  هدوب  دب  غورد »  » نوچ هدومرف و  رما  نآ  هب  ادخ  تسا  هدوب  بوخ  « یتسار  » نوچ تسا ، سکعرب  هکلب  تسا ؛

میریگیم هجیتن  نینچ  همدـقم  ود  نیا  زا  سکعرب . هن  تسا ، لاعفا  یتاذ  حـبق »  » و نسح »  » عبات ادـخ  یهن  رما و  رتهاتوک  تراـبع  هب  تسا .
فرط زا  ًامازلا  ًاترورـض و  دنکب  کین  راک  سکره  سپ  تسا ، کین  سک  ره  زا  کین  لمع  نوچ  تسین و  ضیعبت  لها  دنوادخ  نوچ  هک 

. تسین ناگدننک  باکترا  نیب  یتوافت  مه ، هانگ  تشز و  ياهراک  دروم  رد  نایب  نیمه  هب  ًانیع  تشاد . دهاوخ  کین  شاداپ  لاعتم  يادخ 

؟ تسیچ ناناملسم » زا  طقف  دنوادخ ، يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ   » هلئسم نارادفرط  یلقن  یلقع و  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم » زا  طقف  دنوادخ ، يوس  زا  ریخ  لمع  شریذپ   » هلئسم نارادفرط  یلقن  یلقع و  لیلد 

خساپ

نایم قرف  سپ  دـشاب  یهلا  هاگرد  لوبقم  هعیـش  ریغ  ناملـسم  ای  ناملـسم و  ریغ  لامعا  دـشاب  اـنب  رگا  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  یلقع  لـیلد 
زا کین  لامعا  هک  دـشاب  بیترت  نیا  هب  دـیاب  ای  اهنآ  نایم  قرف  تسیچ ؟ هعیـش  ریغ  هعیـش و  ناـیم  قرف  نینچمه  ناملـسم و  ریغ  ناملـسم و 

باقع هعیش  ناناملسم  رد  دب  لامعا  هک  بیترت  نیا  هب  ای  دشابن ، لوبقم  هعیش  ریغ  ناملسم  ای  ناملسمان و  زا  دشاب و  لوبقم  هعیش  ناملـسم و 
دب لامعا  دشاب و  هتشاد  کین  شاداپ  هورگ  ود  ره  کین  لامعا  هک  دشاب  نیاربانب  رگا  اما  دشاب . هتـشاد  باقع  اهنآ  ریغ  رد  دشاب و  هتـشادن 

رفاک و يواست  دشاب ؟ دناوتیم  هچ  ضرف  نیا  رد  عیشت  مالسا و  رثا  و  دوب ؟ دهاوخ  هچ  اهنآ  نایم  قرف  سپ  دشاب  هتشاد  رفیک  هورگ  ود  ره 
ریغ وغل و  دئاز و  زیچ  عیـشت  مالـسا و  ًاساسا  هک  تسین  نیا  زج  شیانعم  لامعا  باسح  رد  هعیـش  ریغ  هعیـش و  يواست  نینچمه  ناملـسم و 

هک تسا  دراو  يرایـسب  تایاور  رد  هک  نانچمه  تسا ؛ لوبقم  ریغ  رفاک  لمع  هک  هدـش  حیرـصت  نآرق ، تایآ  زا  ياهراپ  رد  تسا . یمزال 
هب ار  راّـفک  لاـمعا  ادـخ  میهاربا ، ۀـکرابم  ةروـس  رد  تسین . لوـبقم  درادـن  ار  تیبلـالها  تیـالو  هـک  یـسک  لـمع  ینعی  هعیـش  ریغ  لـمع 

ُحیِّرلا ِِهب  ْتَّدَتِْشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَا  ْمِهِّبَِرب  اورَفَک  َنیذَّلا  ُلَثم  : ›› دورب تسد  زا  دوش و  هدنکارپ  يدابدنت  ۀلیـسو  هب  هک  دنکیم  هیبشت  يرتسکاخ 
ناشیا ياهراک  هک  تسا  هنوگنیا  نارفاک  لثم   ] 18/ میهاربا ُدیعَْبلا ››. ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ٍءْیَش ، یلَع  اوبَـسَک  اّمِم  َنورِدْقَی  ٍفِصاع ال  ٍمْوَی  یف 

؛ دنباییمن تسد  دناهدرک  مهارف  هچنآ  زا  يزیچ  رب  ددرگ ؛ یتخـس  داب  شوختـسد  ینافوط  زور  کی  رد  هک  تسا  يرتسکاخ  ةدوت  نوچمه 
کیدزن زا  یلو  تسا  امن » با   » هک تسا  هدش  هیبشت  یبارس  هب  نارفاک  لامعا  رون ، ۀکرابم  ةروس  زا  ياهیآ  رد  قیمع ]. یهارمگ  تسا  نآ  [

مه ءایبنا  تامدـخ  زا  یتح  اهحول  هداس  زا  یخرب  رظن  رد  دـنکیم و  هریخ  ار  اهمـشچ  هک  یگرزب  تامدـخ  دـیامرفیم : هیآ  نیا  تسا . چـیه 
ۀیآ نتم  کنیا  بارـس . هک  نانچمه  تسین ، شیب  یلایخ  نآ . تمظع  تسا و  چوپ  چـیه و  دـشابن  مأوت  ادـخ  هب  نامیا  اب  رگا  تسا  رتگرزب 

ُعیرَس ُهللاَو  َُهباسِح ، ُهیّفَوَف  ُهَْدنِع  َهللاَدَجَو  َو  ًاْئیَش  ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِا  یّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعَا  اورَفَک  َنیذَّلا  َو  : » همیرک
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نآ کیدزن  هک  یتقو  ات  درادنپیم ، بآ  ار  نآ  هنشت  صخش  هک  تسا  نابایب  رد  یبارس  نوچمه  ناشیاهراک  نارفاک  و   ] 39/ رون ِباسِْحلا .››
راک ِلثَم  نیا ، دنکیم [ هیفـصت  ار  باسح  گنردیب  ادخ  دسریم و  يو  باسح  هب  دباییم ك  اجنآ  رد  ار  ادخ  و  تسین ؛ چیه  هک  دنیبیم  دیایب 

ٍیُِّجل ٍرَْحب  یف  ٍتاُملُظَک  َْوا  : » میناوخیم نینچ  دعب  ۀـیآ  رد  ار  نآ  لثَم  ناشیا . دـب  لامعا  زا  ياو  دـیآیم ، کین  رظن  هب  هک  تسا  نارفاک  ِکین 
َُهل امَف  ًارون  َُهل  ُهللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  اهارَی ، ْدَکَی  َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَا  اذِا  ٍضَْعب ، َقْوَف  اهُـضْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس ، ِِهقوَف  ْنِم  ٌجْوَم ، ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم ، ُهاشْغَی 

هتفرگ رارق  يربا  الاب  رد  دریگ و  ارف  تسا  یجوم  نآ  يور  هک  یجوم  ار  نآ  هک  فرژ ، ییایرد  رد  تملظ  ياههراپ  نوچمه  اـی  . ] ٍرون ْنِم 
نتخاس همیمض  زا  درادن [. ینشور  چیه  دهدن ، ینشور  ادخ  ار  هکره  دنیبب . را  نآ  دناوتن  دروآ  نوریب  ار  شیوخ  تسد  یمدآ  یتقو  دشاب ؛

او ناشیا  دب  لامعا  اما  تسا و  ّتیعقاو  یب  یبارـس  ابیرف ، رهاظ  ۀـمه  اب  نارفاک  کین  لامعا  هک  مینکیم  طابنتـسا  نینچ  لبق  ۀـیآ  اب  هیآ  نیا 
زا ار ، هعیش  ریغ  ناملسم  لمع  عضو  اما  دنکیم . نشور  ار  رفاک  لمع  عضو  روبزم  تایآ  تسا . تملظ  يور  تملظ  ّرـش و  دنا  ّرـش  اتبیـصم ،

، تسا هدـش  دراو  يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  دـیامنیم . نشور  تسا  هدیـسر  (ع ) تیبلالها قرط  زا  هک  یتایاور  میتسه ، هعیـش  هک  ام  رظن 
تامدـقم باوبا  لوا  دـلج  هعیـشلا » لئاسو   » و رفکلا ، نامیالا و  باتک  مود  دـلج  ۀـجحلا و  باـتک  لوا  دـلج  یفاـک »  » هب دـنناوتیم  ناـبلاط 

دـیعلا و دـعولا و  باب   ) مدـجه باب  داعم  ثحابم  راونالاراحب »  » و تادابعلا ، تامدـقم  باوبا  لوا  دـلج  لئاسولا » كردتـسم   » و تادابعلا ،
يارب دننک . هعجارم  ۀحفـص 187  قالخا  ءزج  میدق  پاچ  زا  مهدزناپ  دـلج  و  باب 227 ، میدـق  پاچ  زا  متفه  دـلج  و  ریفکتلا ،) طبحلا و 

دنک شتسرپ  ار  ادخ  سکره  دومرف : هک  مدینش  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم  ملسم  نبدمحم  : » مینکیم لقن  هعیشلا  لئاسو  زا  تیاور  کی  هنومن 
هارمگ و شدوخ  لوـبقم و  اـن  شلمع  دـشاب ، هتـشادن  تسا  هدرک  نییعت  شیارب  ادـخ  هک  یماـما  دراد و  او  جـنر  هب  تداـبع  رد  ار  دوـخ  و 
. تسا قافن  رفک و  ندرم  تسین ، مالـسا  ندرم  شندرم  دریمب  لاح  نیا  هب  رگا  و  درادیم ... نمـشد  ار  وا  لامعا  دنوادخ  تسا و  نادرگرس 

یلامعا دنتخاس ، هارمگ  زین  ار  نارگید  دندش و  هارمگ  دوخ  دننوریب ، ادخ  نید  زا  ناشناوریپ  ملظ و  نایاوشیپ  هک  نادب  ملـسم  نبدمحم  يا 
مهارف هچنآ  زا  يزیچ  چـیه  هب  هکددرگ  تخـس  يداـب  شوختـسد  یناـفوط  زور  کـی  رد  هک  تسا  يرتسکاـخ  دـننام  دـنهدیم  ماـجنا  هـک 

نیا لوا ص 90 ) دـلج  زا  لوا  ءزج  مق ـ  يدـمحم ـ  ۀـبتکم  پاچ  ۀعیـشلا ، لـئاسو  .« ) قیمع یهارمگ  تسا  نآ  دـنباییمن ؛ تسد  دـناهدرک 
. تسا داقتعا  نامیا و  یتخبکین ، تداعس و  ساسا  دنیوگیم  هک  یناسک  لیالد  تسا 

طسوت تاعارتخا  زا  يرایسب  دنرادرک . تسرد  دنتسه و  یبوخ  ياهناسنا  اما  دنتسین ، هعیش  ای  ناملسم  هک  میسانش  یم  ار  يدارفا  ناهج  رسارس  رد  ام 
یهلا باذع  منهج و  قحتسم  دنتـسین ، ناملـسم  هک  لیلد  نیا  هب  ار  اهنآ  یگمه  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا . هدش  ماجنا  ناملـسم  ریغ  نادنمـشناد 

؟ مینادب

شسرپ

زا يرایـسب  دـنرادرک . تسرد  دنتـسه و  یبوخ  ياهناسنا  اما  دنتـسین ، هعیـش  اـی  ناملـسم  هک  میـسانش  یم  ار  يدارفا  ناـهج  رـسارس  رد  اـم 
قحتسم دنتسین ، ناملسم  هک  لیلد  نیا  هب  ار  اهنآ  یگمه  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا . هدش  ماجنا  ناملسم  ریغ  نادنمشناد  طسوت  تاعارتخا 

؟ مینادب یهلا  باذع  منهج و 

خساپ

رفاک رـصقم و  لـهاج  هب  ًاحالطـصا  هک  یهورگ  - 1 دـنا : هورگ  ود  دـنا ، هدرواین  ناـمیا  مالـسا  نید  هب  هک  یمدرم  ( 47 : ) یلامجا باوج 
هورگ نیا  هک  دنتسین ، قح  شریذپ  هب  رضاح  یشکرس  تجاجل و  اب  اما  دنا  هدرب  یپ  نآ  تیناقح  هب  هدیسر و  اهنآ  هب  مالسا  ینعی  دنفورعم .

ای هدیسرن و  اهنآ  هب  نآ  مایپ  مالـسا و  ای  ینعی  دنفورعم ، رـصاق  لهاج  هب  ًاحالطـصا  هک  یهورگ  - 2 دنا . شتآ  رد  دولخ  باذع و  قحتـسم 
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تیحیسم تیدوهی و  رثکادح ، نیچ و  دنه و  نایدا  فیدر  رد  ار  مالسا  هک  یمـسق  هب  تسا  هدش  هضرع  اهنآ  هب  یعقاو  ریغ  صقان و  رایـسب 
، تسا یقح  نید  مالسا  ( 47 : ) یلیصفت باوج  دنـشاب . یم  تاجن  لها  دوخ  نییآ  نید و  رد  تقادص  رطاخ  هب  يدارفا  نینچ  دنرادنپ ، یم 
تسا و ناسآ  نکمم و  يرما  نآ  تقیقح  هب  نتفای  تسد  هک  تسا  سرتسد  رد  ناسآ و  ینید  هدوب و  میلس  لقع  دییأت  شریذپ و  دروم  هک 
اب مالـسا  تسا . هدـش  هداد  ناسنا  هب  لقع » یهلا و  يایلوا  ناربمایپ و   » ینعی نطاـب » رهاـظ و   » تجح ود  تقیقح ، نیا  هب  نتفاـی  تسد  يارب 

ودنه و ناملسم و  دنتسه و  يواسم  نوگانوگ  دیاقع  هک  تسا  لصا  نیا  رب  ینتبم  مزیلارولپ  اریز  دراد ، رارق  یلک  داضت  رد  ینید  مزیلارولپ 
ینتفاین تسد  تقیقح ، اریز  درادن . دوجو  يا  هدیقع  چیه  نالطب  رب  یلیلد  دنرادروخرب و  يواسم  تلزنم  نأش و  زا  يدوهی و ... یحیـسم و 

ره طـقف  تسا و  ینتفاـین  تسد  نآ  ياوتحم  تقیقح و  اـهنت  هن  دراد و  یـصخش  ینومـضم  ـالماک  هک  تسا  یبـسن  يرما  مه  نید  تسا و 
. دراد دوجو  يراگتـسر  تاـجن و  هب  لوصو  يارب  تسرد  ناوارف و  ياـه  هار  ددـعتم و  قیاـقح  هکلب  دراد ، نید  زا  ار  دوـخ  تشادرب  سک 

نیا اب  ( 1 .) تسا راگزاسان  الماک  تسا ، یقالخا  یعرـش و  یلمع و  عورف  تاداـقتعا و  لوصا  هعومجم ي  هک  مالـسا  نید  اـب  يرظن  نینچ 
ود مالـسا  تقیقح  زا  هک  تسا  یناـسک  اـب  ارادـم  يراداور و  ینعی  لـمع  ماـقم  رد  رثکت  نآ  هتفگ و  نخـس  رثکت  یعون  زا  مالـسا  دوجو ،

رصقم و لهاج  هب  ًاحالطصا  هک  یهورگ  - 1 دنشاب : یم  هورگ  ود  دنا  هدرواین  نامیا  مالسا ، نید  هب  هک  یمدرم  رگید  ترابع  هب  دنتـسهر .
قح شریذپ  هب  رـضاح  یـشکرس  تجاجل و  اب  اما  دـنا  هدرب  یپ  نآ  تیناقح  هب  نانآ  هدیـسر و  اهنآ  هب  مالـسا  ینعی  دـنفورعم . دـناعم  رفاک 

اب دوخ و  رایتخا  ءوس  هب  دنا و  هتخانـش  ار  تقیقح  قح و  اریز  دنـشاب ، یم  خزود  باذع  قحتـسم  دندناعم و  رفاک ، دارفا  هنوگ  نیا  دنتـسین .
، دشاب هتـشاد  یبوخ  راتفر  رهاظ  رد  مه  دنچ  ره  دنـشاب  تاجن  لها  دنتـسناوت  یم  هک  یهورگ  نینچ  دننک . یم  تفلاخم  نآ  اب  دمع  ملع و 

هدرک باختنا  ار  شیوخ  هاگیاج  هجیتن  رد  هتـسب ، دوخ  رب  ار  تاجن  هار  دـنا  هدـیزرو  تجاجل  دانع و  تقیقح ، اـب  هدـناشوپ و  ار  قح  نوچ 
اهنآ هب  یعقاو  ریغ  صقان و  رایسب  ای  هدیسرن و  اهنآ  هب  نآ  مایپ  مالـسا و  ای  ینعی  دنفورعم . رـصاق  لهاج  هب  ًاحالطـصا  هک  یهورگ  - 2 دنا .
نیا هک  تسا  نشور  دنرادنپ . یم  تیحیسم  تیدوهی و  رثکادح  نیچ و  دنه و  نایدا  فیدر  رد  ار  مالـسا  هک  یمـسق  هب  تسا  هدش  هضرع 

نامیا مدع  رد  نوچ  دننراذگب . یناگدنز  ندمت  دهم  اکیرما و  اپورا و  هراق  رد  هچ  دـننک و  یگدـنز  نیمز  هداتفا  رود  قطانم  رد  هچ  هورگ 
مالسا و مایپ  هک  یناسک  تسا و  راک  ریـصقت  ناراکهانگ  يراتفرگ  باذع ، اریز  دنوش . یمن  راتفرگ  منهج  باذع  هب  دنتـسین ، رـصقم  دوخ 
ات دنتـسین  رـصقم  دوخ  شریذپ ، مدـع  رد  دـنرادن و  مالـسا  نید  تیناقح  هب  ملع  تسا ، هدیـسر  یعقاو  ریغ  ای  هدیـسرن  اهنآ  هب  نآ  تیناقح 

يرایسب زا  ار  ینیب  تقیقح  یشیدنادازآ و  هنوگ  ره  هک  تسا  دایز  مالـسا  هیلع  فالخ  تاغیلبت  نانچ  هنافـسأتم  دنوش . بوسحم  راکهانگ 
عیرـس ياه  تفرـشیپ  مغر  یلع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـنهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دـنناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتفرگ  مدرم  زا 

رد اوق  مامت  اب  هک  تسا  نآ  يرنه  یغیلبت و  ياه  هناسر  یناهج و  رابکتـسا  زین  نآ  لماع  هتفر و  سپ  تیونعم  رظن  زا  رـصاعم  ناسنا  يدام ،
هللا مالـس   ) تیب لها  شخب  تایح  بتکم  مالـسا و  زا  ندـمت ، دـهم  رد  یتح  يرایـسب  مدرم  نیارباـنب  دـنا . تقیقح  فیرحت  رییغت و  ددـص 

تمحر و نید  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  مالـسا  زا  یعقاو  ریغ  تسرداـن و  تاـعالطا  رتدـب ، نآ  زا  دـنا و  هدـنام  ربخ  یب  مهیلع )
هچنآ دوخ -  نییآ  نید و  رد  رگا  يدارفا  نینچ  مالسا  رظن  ربانب  تسا . هدیدرگ  یفرعم  یتلادعان  ملظ و  تنوشخ و  نید  تلادع ، تبحم و 

هب دنـشاب و  یم  تاجن  لها  دـنهدن ، رد  نت  تیناسنا  فالخ  ياهراک  هب  دـنزیهرپب و  غورد  زا  الثم  دنـشاب ، قداص  تسا -  ترطف  رب  ینتبم 
هک تنـس  لها  هدـشن و  یفرعم  تسرد  ناـنآ  هب  مالـسا  هک  سانـشادخ  دـحوم و  نادنمـشناد  هراـبرد  ثحب  نیا  دـنراودیما . یهلا  تمحر 

نیارد زین  وا  دـشاب و  هدیـسرن  وا  هب  تقیقح  هک  یـسک  ره  هصالخ  روط  هب  تسا . قداص  زین  تسا ، هدـشن  نییبت  اـهنآ  يارب  عّیـشت  تقیقح 
. دنتسه نادان  تقیقح  هب  هک  یناسک  هن  تسا ، ناراکهنگ  هاگیاج  خزود  اریز  تسین ، خزود  قحتسم  دشابن ، رصقم  تقیقح 

دنروایب و نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  مادک  ره  نابئاص  نایحیسم و  نایدوهی و  ناناملـسم ، دیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتسا  ایآ 
ینییآ ره  زا  يوریپ  رد  ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دـنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دـنهد  ماجنا  کین  لمع 

حیحص
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شسرپ

نامیا تمایق  زور  دـنوادخ و  هب  مادـک  ره  نابئاص  نایحیـسم و  نایدوهی و  ناناملـسم ، دـیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتـسا  ایآ 
رد ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دـنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دـنهد  ماجنا  کین  لمع  دـنروایب و 

؟ تسا حیحص  ینییآ  ره  زا  يوریپ 

خساپ

نینچ مه  ناـهج و  ناـیدوهی  دوـهی . تما  یگدـیزگ  رب  هشیدـنا  -1 میوـش : روآداـی  ار  یبلاـطم  تسا  مزـال  هـیآ ، فدـه  زا  یهاـگآ  يارب 
. دنتـشادنپیم نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دـناهدوب و  لئاق  یـصاخ  يرترب  دوخ  يارب  کی  ره  تلاسر ، نارود  رـصاعم  نایحیـسم 

یکی رد  نآرق  و  دننادیم . هدـش  باختنا  تلم  هدـیزگرب و  تما  ار  دوخ  نانآ  هک  دناهدینـش  دوهی  تما  زا  ار  هلمج  نیا  نایناهج ، همه  ًالثم 
َِتلاق َو  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  دـناهدوب ، لئاق  دوخ  يارب  ار  یتیعقوم  نینچ  زین  نایحیـسم  میلک ، تما  رب  هوالع  هک  دـنکیم  مالعا  تاـیآ  زا 

ام هک  دـنا  هتفگ  يراصن  دوهی و   ] 18/ هدـئام َقَلَخ » ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنا  َْلب  مکبونُذـِب  ْمُُکبِّذَُـعی  َِملَف  ُْلق  ُُهئابِحَأ  َو  ِهللا  ءاْنبأ  ُنَْحن  يراصَّنلاَو  ُدوُهَْیلا 
؟ دنکیم باذع  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش  ارچ  سپ  تسا ، حیحـص  امـش  نامگ  رگا  وگب : نانآ  خساپ  رد  میتسه ، ادخ  ناتـسود  نادنزرف و 
: دیامرفیم نانآ  قطنم  نتخاس  لطاب  يارب  یلاعت  دنوادخ  دوشیم ، هظحالم  هکنانچ  دیتسه .] ادخ  قولخم  رـشب و  نارگید  ناسب  امـش  هکلب 

نارگید دننام  يرشب  امش  هکلب  دنکیم ؟ باذع  ناتهانگ  رطاخ  يارب  ار  امش  ارچ  سپ  « ] قلخ نمم  رَشب  متنا  لب  مکبونذب  مکبّذعی  ملف  لق  »
دـندوب و هتفرگ  یناـمیپ  دوخ ، راـتفگ  رب  ناـهج  دـنوادخ  زا  اـیوگ  هک  دوب  هدیـسر  یئاـج  هب  دوهی ، یبـلط  يرترب  یهاوخ و  دوخ  دـیتسه .]

نیا لابندب  نآرق ، دنام .] میهاوخن  خزود  شتآ  رد  يزور  دنچ  زج  ام  هک  دنتفگیم   ] 80/ هرقب ًةَدوُدْعَم » ًاماَیَا  َِّالا  ُراَّنلا  انَّسَمَت  َنل  : » دنتفگیم
« َنوُمَْلعَت ام ال  ِهللا  یَلَع  َنُولُولُقَت  ْمَا  ُهَدْهَع  ُهللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهللاَدنِع  ُْمتْذِـخَّتَا  ُْلق  : » دـیامرفیم نانآ  راتفگ  ندرمـش  هیاپ  یب  يارب  تمهت ،
زا ادخ  هب  هکنیا  ای  دنکن ؟ فلخت  نآ  زا  هدومن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  ادخ  ات  دیاهتفرگ  ینامیپ  بلطم  نیا  رب  دـنوادخ  زا  ایآ  وگب   ] 80/ هرقب

یگدـیزگرب عونکی  دنتـسنادیم و  ياهتفاب  ادـج  هتفات  ار  دوخ  نانآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـهوگتفگ  نیا  زا  دـینزیم ]؟ تمهت  لـهج  يور 
-2 بلطم . کی  نیا  دراد . نانآ  رب  ياهژیو  رهم  یصاخ و  فطل  دنتسه و  ادخ  هنادرد  ریزع  اهنآ  یئوگ  دندوب . لئاق  شیوخ  يارب  یـصاخ 
، یگدیزگرب هناسفا  رب  هوالع  تلم ، نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  رگید  تایآ  هتشر  کی  زا  تسین . تاجن  هیام  یحیسم  يدوهی و  دننام  یظافلا 

داژن هب  هک  دنتـسنادیم  یناـسک  نآ  زا  ار  تیادـه  تشهب و  هتـشاد و  یـصاخ  رظن  تلالـض  تیادـه و  خزود و  تشهب و  عوضوم  نوماریپ 
ار ناسنا  دناوتیم  نیئآ ، ود  نیا  زا  یکی  هب  باستنا  ای  لیئارسا و  داژن  هب  باستنا  یئوگ  ددرگ  بستنم  حیسم  میلک و  نیئآ  ای  لیئارساینب و 

ینیئاپ هجرد  رد  لمع ، رظن  زا  دنچ  ره  دنک ، زاب  وا  يورب  ار  تیاده  ياهرد  و  دروآرد ، نایتشهب  کلـسرد  و  دهد ، تاجن  خزود  شتآ  زا 
هب يرگید  سک  یحیسم  ای  يدوهی و  زج  دنتفگ  و   ] 111/ هرقب يَراصَنْوَا » ًادوُه  َناَک  ْنَم  َِّالا  َۀَّنَْجلا  َلخْدَی  َْنل  اُولاق  َو  : » دنتفگیم اهنآ  دشاب .
هب باستنا  دیوگیم : ینـشور  حوضو و  هب  دعب  هیآرد  یلطاب ، هشیدنا  نینچ  ندیبوک  مهرد  يارب  دـیجم  نآرق  دـش .] دـهاوخن  دراو  تشهب 

ینطاب و میلست  یبلق و  نامیا  نامه  دزاس ، یتشهب  ار  ناسنا  دناوتیم  هک  يزیچ  هکلب  تسین ، ندوب  یتشهب  كالم  ینارصن ، يدوهی و  نیئآ 
نامیا و ياراد  یگدنز ، ریـسم  رد  هدوب و  نامیا  تقیقح  دجاو  هک  دننادب  دوخ  نآ  زا  ار  تشهب  دـنناوتیم  يدارفا  اهنت  تسا و  کین  لمع 

ُهُرْجَا ُهَلَف  ٌنسُْحم  َوُه  َو  ِهَّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَا  ْنَم  یََلب  َنیقِداص  ُمْتنُک  ْنِا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُلق  ْمُهُِّین  امَا  َْکِلت  : » دیامرفیم هکنانچ  دنـشاب ، کین  لمع 
یئوزرآ تسا ) یحیـسم  اـی  يدوهی و  ِنآ  زا  طـقف  تشهب  هک   ) بلطم نیا   ] 112-111/ هرقب نونَزحَی » مُه  الو  مهیلَع  فوَخ  ـال  َو  هِّبَر  دـْنِع 

ادـخ میلـست  دوخ  دوجو  رـسارس  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تشهب  هکلب  دـیروایب . ار  نآ  دـیراد ، یلیلد  دوخ  راتفگ  رب  هاگره  تسین ، شیب 
« ملـسا نم   » هلمج درادن .] هار  وا  هب  یهودنا  سرت و  و  تسا ، شاداپ  رجا و  وا  يارب  ادخ  هاگـشیپ  رد  تسا و  راکوکین  هک  یلاح  رد  هدـش ،

یهوژپ زا 961نید  هحفص 269 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زور رد  هک  دـناسریم  هلمج  ود  ره  تسا و  تعیرـش  نیئآ و  هب  لـمع  موزل  رب  هاوگ  نسحم » وه  و   » هملج و  یعقاو ، ناـمیا  موزل  زا  یکاـح 
رد تسا . حلاص  ملع  نامیا و  نامه  یتخبشوخ ، تداعس و  كالم  هکلب  تسین ، ندوب  ینارصن  يدوهی و  مان  اهنت  تاجن ، كالم  زیخاتسر ،

تینارـصن تیدوهی و  هب  باستنا  ار  يراگتـسر  لـمع و  كـالم  ناـنآ  دـیامرفیم : هدومن  هراـشا  ناـنآ  هیاـپ  یب  هشیدـنا  هب  زاـب  رگید ، هیآ 
یحیسم ای  يدوهی و  دنتفگ :  ] 135/ هرقب اُودَتْهَت » يَراصَنْوَا  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو  : » دشاب هدولآ  یتسرپ  هناگ  ود  كرش و  اب  دنچ  ره  دننادیم ،

، هداد ناـشن  ار  يراگتـسر  كـالم  تیادـه و  هار  ًاروف  تسـس ، قطنم  نیا  نداد  ناـشن  هیاـپ  یب  يارب  دـنوادخ  دـیبای .] تیادـه  اـت  دیـشاب ،
عون چـیه  هب  هک  میهاربا  فینح  نیئآ  زا  هک  تسا  نیا  تیادـه  لـماع  هکلب  تسین ، تینارـصن  تیدوهی و  ياـهمان  رد  تیادـه  دـیامرفیم :

تیدوهی و هب  باستنا  ياـج  هب  هک  وگب   ] 135/ هرقب َنیکِرْـشُْملا » َنِم  َناَک  ام  َو  ًاْفینَح  َمیهاْربِا  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق  : » دـینک يوریپ  دوبن ، هدولآ  كرش 
یب ياهمان  هب  شیارگ  نتخاس  شزرایب  يارب  رگید  ياههیآ  رد  و  تسا .] هدوبن  ناکرـشم  زا  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نیئآ  زا  تیحیـسم ،

ار دوخ  هک  هدش  لئاق  تیولوا  هورگ  نآ  يارب  هتـسناد و  هتـساریپ  مان  ود  نیا  هب  باستنا  زا  ار  میهاربا  تینارـصن ،»  » ای و  تیدوهی »  » ياوتحم
ُمیهاْربِا َناَک  ام  . » دننک يوریپ  تسا  حلاص  لمع  بان و  دیحوت  صلاخ و  نامیا  نامه  هک  میهاربا  بتکم  زا  دنزاس و  دازآ  اهمان  نیا  دیق  زا 

نیئآ زا  هلب  دوبن ، یحیـسم  يدوهی و  میهاربا  زگره   ] 67/ نارمعلآ َنیکِرْشُْملا » َنِم  َناَک  ام  َو  ًاملسُم  ًافینَح  َناَک  ْنَِکلَو  ًاّینارْـصَن  َو ال  ًاّیدوُهَی 
دوهی تلم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  رئاظن  تایآ و  نیا  زا  دوبن .] ناکرـشم  زا  زگره  درکیم و  يوریپ  تسا  دیحوت  نیئآ  نامه  هک  فینح 

ود نآ  دـندرکیم و  یلاخ  هناش  ضئارف  ماجنا  زا  هناهب  نیمه  هب  دـندرکیم و  راـختفا  بلطم  ود  هب  هتـسویپ  دوهی  موق  ًاـصوصخ  يراـصن  و 
ارنآ ساسا  هک  ینامسآ  ضئارف  یبهذم و  ياهتیلوئـسم  ربارب  رد  - 2 دنتـسنادیم . ادخ  هدیزگرب  تما  ار  دوخ  - 1 هکنیا : زا  دنترابع  بلطم 

حرطم ار  اهنآ  رادنپ  ود  زا  یکی  عقوم  ره  نآرق  دندرکیم . افتکا  تینارـصن  تیدوهی و  مان  هب  اهنت  دـهدیم ، لیکـشت  حـلاص  لمع  نامیا و 
ماجنا یهلا و  ضئارف  هب  لمع  یعقاو و  میلست  نامیا و  رد  ناسنا  تاجن  دنتـسه و  ناسکی  رـشب  دارفا  همه   ) دوخ هژیو  قطنم  اب  تسا ، هدومن 

هک  ) ثحب دروم  هیآ  دافم ، نایب ، نیا  يور  لاوئـس  دروم  هیآ  یـسررب  تسا . هتفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  اهنآ  تدـش  هب  سب ) تسا و  کین  راـک 
، اهنآ رد  هک  یتایآ  ءاکتا  هب  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  ددرگیم . نشور  تسا ) هتفرگ  رارق  مالسا  ندوب  یناهج  نارکنم  زا  یهورگ  زیواتسد 

یمومع یناهج و  يادن  کی  اب  هتخادرپ و  اهنآ  ياههشیدـنا  زا  داقتنا  هب  تسا ، هدرک  سکعنم  ار  يراصن  دوهی و  للم  تسـس  ياههشیدـنا 
اهمان ظافلا و  نیا  و  دنرادن ، يرترب  يرگید  هورگ  رب  یهورگ  چیه  و  دنتـسه ، ناسکی  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا  دارفا  مامت  دـیامرفیم :

اهنیا تسا ، يراگتـسر  ثعاب  تاجن و  هیام  اهمان  نیا  هب  باستنا  هک  دـناهدرک  رکف  نینچ  و  تسا ، هدـش  یهورگ  راختفا  هیاـم  کـی  ره  هک 
، دننک نیمات  شمارآ  تینما و  يراگتسر  تداعـس و  زیخاتـسر  زور  رد  اهناسنا  يارب  دنناوتیمن  دنتـسین و  شیب  يرمثیب  یلاخ و  وت  ظافلا 

نامیا بلق  میمـص  زا  یتسارب  اهناسنا  هک  تسین  نیا  زج  تمایق ، زور  رد  هودـنا  سرت و  لماوع  درط  شمارآ و  هیاـم  تاـجن و  ساـسا  هکلب 
يدـیما هنزور  زگره  بلطم  ود  نیا  نودـب  و  دـنزاس . مأوت  تسا ، لد  رد  نامیا  دوجو  هناشن  هک  حـلاص  لمع  اب  ار  دوخ  ناـمیا  و  دـنروایب ،

رد رشب  و  دنراد ، تیمـسر  هنیرید  عیارـش  مامت  هک  تسین  نیا  هب  رظان  ثحب ، دروم  هیآ  نیاربانب ، درادن . دوجو  للم  نیا  زا  يدرف  چیه  يارب 
. دراد رظن  رد  ار  دنچ  یظافلا  ندرمـش  هیاپ  یب  یهورگ و  یبلط  يرترب  لاطبا  اهنت  تایآ ، هکلب  تسا ، راتخم  قرط  نیا  زا  مادک  ره  باختنا 

رـصعلاو هروس  رد  هلمج  زا  تسا . هدش  حرطم  زین  رگید  تایآ  رد  هکلب  هدیدرگ ، سکعنم  نشور  روطب  تایآ  نیا  رد  اهنت  هن  تقیقح ، نیا 
اْوَصاَوت ِّقَْحلِاب و  اْوَصاَوت  ِتاِحلاّصلا و  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیَّذـلا  َِّالا  ٍرْـسُخ  یَفل  َناْسنِْالا  َّنِا  رْـصَْعلاَو  میحَّرلا . ِنامْحَّرلا  ِهللا  مِْسب  : » دـیامرفیم هک 

ماجنا حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  هک  يدارفا  رگم  تسا ، ررـض  رد  ناسنا  هک  رـصع  هب  دـنگوس  نابرهم . هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  « ] ِْربَّصلِاب
یعقاو و نامیا  تاجن ، كالم  هک  تقیقح  نیا  نایب  يارب  دیجم  نآرق  دننک .] شرافس  نآ  رب  ربص  قح و  زا  يوریپ  هب  ار  رگیدکی  و  دنهد ،

ْنَمآ ْنَم  َنیِئباصلا  َو  يراصَنلاَو  اوُداه  نیذلا  َو  اُونمآ  َنیذلا  نِا  : » دـیامنیم رارکت  ثحب  دروم  هیآ  رد  ار  نامیا  هملک  تسا ، فیلاکت  ماجنا 
: زا دوصقم  دـنوشیم و  هدـیمان  نموم  هدروآ و  مالـسا  رهاـظب  هک  دنتـسه  یناـسک  هیآ  زاـغآ  رد  اونمآ »  » زا دوصقم  تروـص  نیا  رد  ِهللااـِب »
هب هجوت  اب  ددرگیم . رهاظ  وا  لاعفا  لامعا و  رد  نآ  راثآ  دریگیم و  ياج  ناـسنا  بلق  رد  هک  تسا  یعقاو  ناـمیا  مود ، هلحرم  رد  اونمآ » »
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ناوریپ هک  نیا  تسا و  يرگیحیـسم »  » و يرگ » يدوهی   » ینعی یئارگهقرف  یتسرپداژن و  لاطبا  هیآ  فده  هک  دیدرگ  نشور  تامدقم  نیا 
هدافتـسا ار  لک » حلـص   » هیرظن هیآ  زا  ناوتیمن  ور ، نیا  زا  دنناسکی . ادخ  هاگـشیپ  رد  رـشب  دارفا  مامت  دنرادن و  یتیـصوصخ  نیئآ  ود  نیا 

ار نآ  تفرگ و  ار  هیآ  کی  نآرق  ریـسفت  رد  دیابن  زگره  ًالوصا  دنتـسه . تاجن  لها  کلاسم  بهاذـم و  مامت  ناوریپ  هکدـش  یعدـم  درک 
رگیدـکی رگنایب  همه  عومجم  رد  يرگید و  رـسفم  کی  ره  نآرق  تایآ  درک  رظن  فرـص  رگید  تاـیآ  زا  داد و  رارق  لـطاب  قح و  ساـیقم 

و . » دنشاب هاگآ  نآ  زا  نآرق ، ریسفت  هب  نادنمقالع  همه  تسا  مزال  هک  دراد  ياهلمج  نآرق  تایآ  هرابرد  مالسلاهیلع  نانمومریما  دنشابیم .
هب يرگید  هلیسو  هب  مادکره  نآرق ) تایآ  ( ]) هدبع عبط  هرامش 192 ، هبطخ  هغالبلاجهن ، « ) ضعب یلع  هضعب  دهـشی  و  ضعبب ، هضعب  قطنی 

ربمایپ تلاسر  هنیمز  رد  رگید  تایآ  هب  یتقو  ام  دـهدیم .] یهاوگ  یخرب  رب  یخرب  دزاـسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  دوصقم  هدـمآرد و  نخس 
نامیا دناهدروآ ، نامیا  ناناملـسم  هک  هچنآ  هب  نانآ ، هک  دنادیم  هدـش  تیادـه  ار  باتک  لها  هاگنآ  نآرق ، هک  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم 
نامیا نآ  هب  ناناملسم  امش  هک  هچنآ  هب  باتک  لها  رگا   ] 137/ هرقب اوّدَتْها » ِدَقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِاَف  : » دیامرفیم هکنانچ  دنروایب ،

ینامـسآ باتک  دناهدروآ و  نامیا  زیچ  هچ  هب  ناناملـسم  هک  دید  دیاب  نونکا  دناهتفای .] تیاده  تروص ، نیا  رد  دـنروایب  نامیا  دـیدروآ ،
نانآ متاخ  ناربمایپ و  هسلس  زا  هقلح  نیرخآ  مالسا ، ربمایپ  دنیوگیم  نانآ  دنروایب . نامیا  نآ  هب  زین  يراصن  دوهی و  ات  دیوگیم  هچ  نانآ 

روآمایپ نیا  تسا .] ناربمایپ  متاخ  دـنوادخ و  روآماـیپ   ] 40/ بارحا َنییبَّنلا » َمَتاـخ  َو  ِهللا  َلوُسَر  َنَِکلَو  : » دـیامرفیم نآرق  هک  اـجنآ  تسا ،
و اهباتک ، متاخ  ار  دوخ  باـتک  اهتعیرـش ، نیرتلـماک  ار  دوخ  نیئآ  تسا و  هدـش  هتخیگنارب  یلماـک  تعیرـش  عیـسو و  ماـظن  اـب  ادـخ ،
هب ار  باتک  ام   ] 48/ هدئام هیلع » ًانمیَهُم  َو  ِباتْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  نیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَاَو  : » دـنادیم اهنآ  نابهگن  رادـساپ و 

دهاش نابهگن و  ظفاح و  هب  لصا  رد  نمیهم » [. » تسا اهنآ  نابهگن  بقارم و  نیـشیپ و  ياهباتک  هدننک  قیدـصت  هک  میدرک  لزان  وت  رب  قح 
یفیرحت نیشیپ  ياهباتک  رد  هاگره  هک  نیا  ینعی  دراد ، لماک  تبقارم  نیـشیپ  ياهباتک  لوصا  ظفح  رد  نآرق  دوشیم . هتفگ  بقارم  و 

نوچ نآرق  هدـندروآ  دـیآیم . تسد  هب  اهنآ ، رد  هدـش  فیرحت  طاقن  باتک  نیا  هب  هعجارم  اب  تسا و  اـهنآ  بقارم  باـتک  نیا  داد ، خر 
ای  » يادن اب  ار  نایناهج  تهج  نیا  زا  تسا  هدروآ  مدرم  يارب  ار  تعیرش  نیرتعماج  نیرتلماک و  تسا و  ناربمایپ  هلـسلسز  هقلح ا  نیرخآ 

ندمآ زا  سپ  و  هدرک ، غالبا  ار  دوخ  تلاسر  ندوب  یناهج  هداد و  رارق  باطخ  دروم   158/ فارعا ًاعیِمَج » ْمُْکَیِلا  ِِهللا  ُلوُسَر  ّینِا  ُساَّنلا  اَهُّیَا 
مامت هب  دوخ ، تثعب  زا  متـشه  متفه و  ياهلاس  رد  مالـسا  ربمایپ  تسا . هدـشن  لئاق  يزوجم  عون  چـیه  اهباتک  رگید  زا  يوریپ  يارب  دوخ ،

هتـسناد یمازلا  نانآ ، يارب  ار  دوخ  نیئآ  زا  يوریپ  هتـشون و  همان  دـندرکیم ، يوریپ  حیـسم  ای  تشترز و  ياـهنیئآ  زا  هک  اـهروشک  نارس 
ج2، تیدـبا ، غورف  باتک  هب  اههمان  نیا  زا  یهاگآ  يارب  ) تسا دوجوم  یخیرات  ياـهباتک  رد  ترـضح  نآ  یغیلبت  ياـههمان  نوتم  تسا و 

اما دـندوب . لئاق  دوخ  يارب  يراصن  دوهی و  هعماج  هک  تسا  یموهوم  ياـهزایتما  یفن  هیآ ، فدـه  دـیئامرف .) هعجارم  تاحفص 636-604 
هک درک  هعجارم  ثیداـحا  تاـیآ و  رگید  هب  تسا  مزـال  تمـسق  نیا  رد  دوـمن ، يوریپ  دـیاب  یباـتک  نیئآ و  هچ  زا  ناـمز  نیا  رد  هـک  نـیا 
هک ارچ  دننکیمن ، زیوجت  ار  رگید  ياهنیئآ  زا  يوریپ  هتـسناد و  مزال  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تعیرـش  زا  يوریپ  قافتا  روط  هب  یگمه 

. تسا هدش  يرپس  اهنآ  نامز 

؟ تسا هدش  مسیلارولپ  رّکفت  شیادیپ  بجوم  ییاه  هزیگنا  ای  هزیگنا  هچ  یّلک  روطب 

شسرپ

؟ تسا هدش  مسیلارولپ  رّکفت  شیادیپ  بجوم  ییاه  هزیگنا  ای  هزیگنا  هچ  یّلک  روطب 

خساپ
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میهاوخب رگا  فلا ـ  یعامتجا . هزیگنا  ب ـ  یناورو . یفطاع  هزیگنا  فلا ـ  : درمشرب ییالقع  هزیگنا  ود  ناوتیم  مسیلارولپ  هب  شیارگ  يارب 
وـشنو هدش  ّدلوتم  یـشیارگو  ّتلمره  نایم  رد  سکره  اریز  تسا . دیعب  يرما  نیا  مینادـب  تاجن  لهاو  قح  ربار  بهذـم  ای  نید  کی  طقف 

هک یناسنا  درایلیم  نایم 6  زا  تفریذـپ  ناوتیم  ایآ  هارمگو . قحان  ار  نیریاسو  دـنادیم  قحرب  ار  هارو  هدـیقع  نامه  تسا ، هدرک  ادـیپ  اـمنو 
تیاعر ار  یعرـش  تامّرحمو  تابجاو  هک  یتروص  رد  مه  نآ  رفن ـ ، نویلیم  یلا 200  دودح 100  طقف  دننکیم  یگدـنز  یکاخ  هرک  يور 

، اهیحیـسم اهيدوهی ، دـشاب =( ناملـسمریغ  سکرهو  دنـشاب ، تشهب  لـهاو  قح  رب  دـندنبن ـ  دوخ  يور  هب  ار  تشهبو  تاـجن  ِردو  دـننک 
هعیـشرگید قرف  دشاب =( یماما  هدزاودریغ  سکرهو  هماع ) فلتخم  قرف  دـشاب =( هعیـشریغ  سکرهو  واهودـنه )... اهیئادوب ، اهیتشترز ،

شکمشک اب  ههجاوم  تسا  هدش  هیرظن  نیا  هب  لیامت  بجوم  هک  يرگید  هتکن  ب ـ  !! دنشاب ? مّنهجو  باذعو  یهارمگ  لها  همه  هّصاخو )
اه یبارخ  رایـسب  هچ  تسا . هتـساد  دوجو  هراومه  نونکات  تیرـشب  خـیرات  لوطرد  هک  تسا  يزوسناـمناخ  ياـهگنجو  اـه  ترودـکو  اـه 

ياهگنج تسا . هداد  خر  دوخ ، ّصاخ  دـیاقع  رب  دارفا  رارـصاو  بّصعتو  نییآ ، نآ  ای  نیا  تّیناـقح  رـسرب  هکياـهيزیرنوخو  اـهیناریوو 
. دنتـسه لیبق  نیازا  ییاه  هنومن  همه  اهناتـستورپو ، اهکیلوتاک  نیب  ای  یّنـسو  هعیـش  ياهقرف  ياهگنجو  نایحیـسمو  ناناملـسم  نیب  یبیلص 

يردـق دـیاب  اه  يریگرد  نیا  هب  نداد  نایاپ  ییادز و  شنت  يارب  تسا . دوخ  رظن  رب  رارـصاو  بّصعت  اه  شنتو  اهيریگرد  نیا  همه  هشیر 
حلـص هب  تیرـشبو  دش  دهاوخ  هدنک  هلئاغ  هشیر  دیقحرب ، مه  امـشو  میتسه  قحام  مییوگبو ، مییایب  همه  رگا  تفرگ . لهـسو  درک  حماست 

هک ؛  يرکف فعضتسم  1 ـ درک : هراشا  هتکنود  هب  ًاتمدقم  دیاب  درک  حرطم  یناور  هزیگنا  هک  یهار  هب  خساپ  يارب  دسریم . تیمیمصو  افصو 
ینعی رصاق ؛ لهاج  2 ـ دنا . هدادـن  صیخـشتار  قح  رکفرد ، روصقو  یهاتوک  تهج  هب  هک  دوشیم  هتفگ  دارفا  زا  هتـسد  نآ  هب  مالک  ملع  رد 

هار و دونـشب ، ای  دنیبب  ار  ینخـسو  دـهدب  لامتحا  مه  رگا  ایو  دـهد  یمن  دوخ  رادرکو  راتفگرد  فالخ  لامتحاو  تسا  لفاغ  ای  هک  یـسک 
هدیسرن عیشتو  مالسا  تیناقح  هب  ًاعقاو  هک  یسک  ینعی  رصاق ؛ لهاجو  يرکف  فعضتسم  درادن . رایتخا  رد  قح  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو 

هزیگنا درومرد  اماو  دنوشیم . فیط  نیارد  لخاد  ایند  مدرمزا  يرایـسبو  مینادیمن  مّنهجو  باذع  لها  ار  هتـسد  نیا  ام  تسا . روذعم  دـشاب ،
مدعو تیناقح  هلوقم  تسینو . هدوبن  ضقانتمو  توافتم  يواعد  تیناقح  بجوم  روما  نیا  تفگ  دیاب  يزیرنوخو  گنجزا  زیهرپ  یعامتجا 
اهگنج زازیهرپ  يارب  تساـــم . تاهابتــــشاو  اـــهيزرو  هـــنیکو  اـــهناسنا  لـــمع  هلوقمزاریغراـــکفارد  اـــطخو  باوـــصو  تیناـــقح 

هک ینسو  هعیش  ياه  هقرف  فلا ـ  تسا . هدرک  یط  ار  نآ  نسحا  وحن  هب  مالـسا  هک  دراد  دوجو  یحیحـص  هار  يرورـضریغياهيزیرنوخو 
باتکو نیدو  ادـخ  لصا  رد  هیماما  اـب  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم  اـب  داـنعو  ّبس  لـهاو  اـه  یبصاـن  دارفازا =( يدودـعمزجو  دـنا  ناملـسم 

نیا نیب  دنرادروخرب . بسانتم  قوقح  زا  ناملسمو  ناسنا  کی  ناونعب  یمالسا  تموکح  تحت  یگمهو  دنتسه  كرتشم  نید  تایرورـضو 
ًاحالطـصا ای  یتشترز  ایو  یحیـسمو  يدوهی  هکیناسک  ای  ناناملـسم  ریغ  ب ـ  دـنکیمن . يریگردو  گنج  هب  هیـصوت  نید  هاگچیه  اـه ، هقرف 

اب اما  دنتـسین  ینامـسآ  نایدا  لها  هک  یناسک  ج ـ  دنتـسه . تیامح  تحت  دادرارق  ساسارب  یمالـسا  ماظنرد  مه  هدع  نیا  دـنا . باتک  لها 
قبط یمالـسا  ياهنیمزرـسرد  هکلب  ناناملـسم ، یگیاسمهرد  مه  دَهاعمراّفک ) )= هدع نیا  دـنا .  هتـسب  دادرارقو  هدـهاعم  یمالـسا  تموکح 

یغای ِدارفا  نیا  دننکشیمو . دندنبیم  نامیپ  ایو  دنتـسین  دهعو  نامیپ  لها  ًالـصا  ای  هک  یناسک  د ـ  دنهد . یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  دادرارق 
. تشادرب نایم  زا  ایو  درک  میلـست  هب  راداو  ای  گنجو  تردقو  روز  اب  دیاب  ار  اهنیاو  دنتـسین  لّمحت  لباق  یماظنو  تموکح  چـیهرد  یغاطو 
ار ام  امش  رگا  میتسه ، هرظانمو  هثحابم  لها  ام  دیوگ  یمو  هدرک  وگتفگو  ثحب  هب  توعد  نیفلاخمزا  هشیمه  مالـسا  لوقعمو  یقطنم  ِنید 
هک میدرک  تباث  امرگاو  میدنویپیم  امـش  هبو  میرادیمرب  تسد  دوخ  نخـسزا  ام  دیدرک  تابثا  ار  دوخ  هار  تحـصو  تّیناقحو  دیدرک  عناق 

. دیوش قحلم  ام  هبو  دییایب  مه  امش  میّقحرب ,

؟ تسا شریذپ  لباق  ایآ  و  هچ ؟ ینعی  يرظن  دعُب  رد  ینید  ییارگ  ترثک 

شسرپ
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؟ تسا شریذپ  لباق  ایآ  و  هچ ؟ ینعی  يرظن  دُعب  رد  ینید  ییارگ  ترثک 

خساپ

لطاب ینید  چـیه  لوا : تسا . هدـش  حرطم  توافتم  عون  هس  هب  اـما  تسا  دّدـعتم  ناـیدا  ّتیناـقح  ياـنعم  هب  راـصتخا  روطب  ینید  مسیلارولپ 
تـسا دـحاو  تقیقحو  قح  مود : تسا . تسردان  ياه  هزومآ  حیحـص و  ياـه  هزومآ  ياراد  ینید  ره  هکلب  تسین , قلطم  قح  اـی  ضحم و 

یب الوصا  ای  اه  هرازگ  نیا  و  دنا ؛ یسح  ریغ  اه  هرازگ  لیبق  زا  ینید  يایاضق  موس : تسا . دحاو  قح  نآ  يوس  هب  یهار  نایدا  زا  کی  رهو 
یم ددنـسپب  ار  ینید  ره  يدرف  ره  دـنا و  فیدر  کی  رد  همه  نیاربانب  دنتـسین , تابثا  لباق  دنـشاب  هتـشاد  مه  ییانعم  رگا  ایو  دنتـسه  انعم 

لطاب یلک  روطب  تیحیـسم  تفگ  ناوت  یمن  اذل  تسا , هدمآ  يا  هنوگ  هب  مه  مالـسا  رد  تیحیـسم  ماکحا  زا  يرایـسب  دـنک . رایتخا  دـناوت 
یتقو دنتسه . دودرم  ًامامت  مالـسا  ای  تیدوهی  تفگ  ناوت  یمن  سپ  تسا , قفاوم  تیدوهی  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  مالـسا  نینچمه  تسا .

, تسا تسردان  رگید  نیدو  تسرد  یلک  روط  هب  نید  کی  تفگ  ناوت  یمن  سپ  تسا , هدش  شخپ  نایدا  نیب  رد  اه  تقیقح  اه و  یبوخ 
ار نایدا  زا  ییاه  هزومآ  ینعی  درک . شنیزگ  بهاذم  نیب  ناوتیم  زین  تشاذگ و  مارتحا  هزادنا  کی  هب  بهاذم  نایدا و  همه  هب  دـیاب  هکلب 

ریسفت یسررب  رگید . ینییآزا  مه  ار  یـشخب  مالـسا و  زا  ار  یـشخب  میریگب , تیدوهی  زا  ار  یـشخب  تفریذپ , ار  اه  نأ  زا  یقیفلت  تفرگ و 
ملاعرد دصردص  ِلطاب  تسا . شریذپ  دروم  دنتسه , یّقحرصانع  ياراد  شیبو  مک  بهاذم , ّلک  هکلب  نایدا , زا  يرایسب  هکنیا  لصا  لوا :

لماک نید  چیهو  دنا  لطاب  ماکحا  ای  دیاقع  ياراد  لاحرهب  ملاعرد , دوجوم  نایدا  همه  هک  تسا  نیاروظنمرگا  رگید  يوسزا  اما  میرادـن .
ابو حیحص  ًالماک  تسا  (ص ) دمحم تعیرـشو  یهلا  نید  هچنآ  دیوگیم  مالـسا  تسین . ام  شریذپ  دروم  هتبلا  نخـس  نیا  میرادن , یعماجو 
نیا ریغردو  حیحـص  دشاب , مالـسا  اب  قفاومرگا  هدـمآ , رگید  بتاکمرد  هچنآو  تسا . هدیـسر  مامت  هب  تمعنو  لامک  هب  نید  مالـسا  لوزن 

میـسرت هنوگنیا  فلتخم  نایدا  نایم  تبـسن  اما  تسا , رّوصت  لباق  هیبشتو  لاثم  ماقمرد  نایب  نیا  مود : ریـسفت  یـسررب  تسا . لـطاب  تروص 
هنوگچ هار  نیا  تسا , دیحوت  نتفریذپ  يراگتسر , هارو  تسا ) یکی  ادخ  ) هک تسا  نیا  شنخس  نیلواو  هلأسم  نیلوا  مالـسا  یتقو  دوشیمن .
هصرع رد  موس : ریسفت  یسررب  دنناسریم ?! يدحاو  هطقن  هب  ًاتیاهن  ار  ام  هنوگچ  تسا ؟ یکی  دنکیم  تیلثت  هب  توعد  هک  یتیحیـسم  هار  اب 
تحص یـسررب  هار  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  ابو  تسا  دودرم  ام  هاگدیدزا  لقعرب , دامتعا  مدعو  سحرب  دصردص  هیکت  يرـشب  مولعو  فراعم 

نیا یفسلفو ـ  یـضایر  ثحابم  لثم  درک ؛ در  ای  تابثا  ار  يا  هیـضق  ناوتیم  مه  لقع  هار  زا  هکلب  تسین ـ  هبرجتو  سح  نخـس  کی  مقـسو 
دیاب و( درک ) ملظ  دـیابن  و( دراد ) دوجو  دـنوادخ  ) يایاضق نیب  نادـجولاب  ام  نیارب  نوزفا  تسا . دودرم  لماک  روط  هب  ام  رظنزا  انبمو  هیرظن 

مراهچ هیضق  اب  ییانعم  ظاحل  هب  دیابن  دندوب  انعمیب  تسخن  هیضق  هسرگا  مینیبیم . توافت  تسا ) هزم  شرت  غارچرون  ) هیـضق اب  دناوخزامن )
حرطم یلبق  لاکـشا  تروصنیارد  تسا , نکمم  اهنآ  ّدر  تابثاو و  دـنا  یـسررب  لباقو  لوقعم  ینید  ياه  هرازگ  یتقو  دنتـشادیم . یتوافت 

تـسرد یگمهو  دنوش  عمج  مه  اب  دنناوتیم  هنوگچ  تسا ,) ات  هس  ادخ  و( تسا ) یکی  ادـخ  (, ) درادـن دوجو  ادـخ  : ) هرازگ هس  هک  دوشیم 
تـسرد هزادـنا  کی  هب  ار  داقتعا  هسره  ای  درک ؟ ادـیپ  داقتعا  هیـضق  هسره  تّحـص  هب  ناوتیم  مسیلارولپ , يانبم  قبطرب  ًاتقیقح , ایآ  دنـشاب ؟

؟ تسناد دنمشزراو 

داقتعا دحاو  نید  هب  ناوت  یم  هنوگچ  نید )  یلو  مکنید  مکل  نورفاک (  هیآ 6  و  مالسالا )  هللا  دنع  نیدلا  نا  نارمع (  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوتاب 
؟  تشاد

شسرپ

نید هب  ناوت  یم  هنوـگچ  نید )  یلو  مکنید  مکل  نورفاـک (  هیآ 6  و  مالـسالا )  هللا  دنع  نیدـلا  نا  نارمع (  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوتاب 
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؟  تشاد داقتعا  دحاو 

خساپ

هتکن نیا  هب  هفیرش  هیآ   . دشاب یم  نآ  رد  اه  تب  شتـسرپ  يارب  یبادآ  نیناوق و  هک  دنراد  ینییآزین  ناکرـشم  ناتـسرپ و  تب  يرآ !  فلا ) 
ینازرا امش  نییآ  سپ  دیورگ ؛ مهاوخن  یتسرپ )  تب  امش (  نید  هب  زین  نم  دیورگ و  دیهاوخن  مالـسا )  نم (  نید  هب  امـش  هک  دراد  هراشا 

لآ ملـسًالا ( ) )  هللا  دنع  نیدلا  نًا  هفیرـش ( (  هیآ  زا  روظنم  ب )  دـید .  دـیهاوخ  ار  نآ  راب  تبکن  بقاوع  يدوز  هب  هک  ارچ  داب ! ناتدوخ 
شعیارش نداد  ماجنا  رد  تسا ،  وا  نامرف  ربارب  رد  ندش  میلست  نامه  لاعتمدنوادخ  هاگـشیپ  رد  یقیقح  نییآ  هک  تسا  نیا   ( 19 نارمع ، 

 ( ع ایبنا (  همه  يارب  دـحاو  نید  نآ  سپ  تسا ؛  هتـساوخ  شناگدـنب  زا  شربمایپ  نابز  اـب  يرـصع  ره  رد  هک  هچ  نآ  رد  تسوا  تعاـطاو 
؛ دوش یم  رداص  ماکحا  فراعم و  دروم  رد  ای  لامعا و  دیاقع و  دروم  رد  یبوبر  ماقم  زا  هک  ینایبربارب  رد  ندـش  میلـست  زا :  تسا  ترابع 

متاخ نید  هک  لماکت  ییاهن  هلحرم  هب  ات  هداتـسرف  اه  نآ  يارب  ار  يرت  لـماک  تعیرـش  يرـشب ،  هعماـج  لـماکت  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  اـهتنم 
نیدتم ناربمایپ  همه  تسین و  مالسازج  يزیچ  نآ ،  تسا و  دحاو  یهلا  نید  هک  نآ  هصالخ  هدیـسر و  تسا  ص )  مرکاربمایپ (  ناربمایپ ، 

 . تسین یهلاریغ -  نید  دنچ  ره  نید -  ندوب  دحاو  رب  لیلد  ادخ ، نید  ندوب  دحاو  اما   . دندرک یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  دـندوب و  نآ  هب 
هب ص 470 . )  ص 386 و ج 2 ، ج 27 ، نامه ،  هنومن ،  ریسفت   / ص 120 ص 373 و ج 3 ، ج 20 ، نامه ،  نازیملا ،  هب :  دـینک  عوجر  ) 
رد هک  دوش  یم  يزیچ  ره  لـماش  نآ  دوش و  یم  لامعتـسا  ققحم ) )  نید  ینعی ( (  معا  ياـنعم  هب  يدراوم  رد  نید ،  هملک  رگید  تراـبع 

 ) ) هملک تسین .  رادرب  عمج  هک  تسا  قح ) )  نید  نآ ( (  صخا  يانعم  یلو  . دوش یم  هتفگ  نایدا  نآ  عمج  نید و  نآ  هب  یسانش  هعماج 
 . ; تسخن يانعم  رد  نورفاک  هروس  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  مود  يانعم  هب  نارمع  لآ  هیآ 19  رد  نید ) ) 

؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  روظنم 

خساپ

اه لطاب  واه  قح  هوبنا  رد  هراومه  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  یناـسآ  هب  قح  صیخـشت  هک  تسا  نآ  ع )  یلع (  ترـضح  هلمج  زا  دوصقم 
هار رـس  رب  هکلب  ددرگ  دـنبیاپ  نآ  هب  هتفای و  ار  قح  یتحار  هب  صخـش  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  ینعی ،  درک ؛ وجتـسج  ار  قح  دـیاب 
زین ار  یقح  تسا  نکمم  سک  ره  هلب ،   . دـنقح همه  هک  تسینانعم  نیدـب  بلطم  نیا  اما   . دراد دوجو  یناوارف  ياـه  هسوسو  اـه و  ههبـشوا 

يانعم رگا  تسا .  ع )  یلع (  مالک  فیرحت  هکلب  تسردان و  یتشادرب  دنربارب  مه  اب  مه و  ضرع  رد  همه  هک  یتشادرب  نینچ  یلو  دـیوگب 
چیه یلو  تسا !؟  قح  زین  وا  دـگنج  یم  هیواـعم  اـب  ارچ  دـیوگب  ع )  یلع (  هب  تسناوـت  یم  یـسک  هدـش ،  رکذ  هک  دـشاب  نآ  نخـس  نیا 
دروم هس  هب  طقف  هک  دراد  يددعتم  تالاکـشا  ینید  مزیلارولپ  رگید  فرط  زا   . دنک یمن  ترـضح  نآ  نخـسزا  یتشادرب  نینچ  يدنمدرخ 

همه نتـسناد  قح  اریز  دـماجنا ؛ یم  تقیقح  تیبسن  یفن و  هب   ( Epistemology یـسانش (  تخانـشرظن  فلا )  دوش :  یم  هراشا  اهنآ 
 ( ب  . درادن تقیقح  نتسناد  یبسن  اهنآ و  همه  قلطم  یفن  زج  يا  هجیتن  اهنآ -  زا  يرایـسب  نیب  راگزاسانو  داضتم  دیاقع  دوجو  اب  نایدا - 
هک تسا  نآ  ضرف  اریز  دـهد ؛ یم  یهاوـگ  دوـخ  یفن  هب  تـسا و   ( Self ( contradictory زیتـسدوخ ) )  ینید ( ( ،  ییارگ  دـنچ 
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نیشیپ عیارش  خسن  دنک و  یم  هتشذگ  عیارش  خسن  هب  مکح  مالسا ،  نیمهو  دراد  ار  مالـسا  هلمج  زا  نایدا  همه  تیناقح  ياعدا  مزیلارولپ ، 
ینید ییارگدنچ  زین ، ینید  نورد  رظنم  زا  ج )   . دروآ یمرد  دوخ  یفنزا  رس  ینید ،  ییارگ  رثکت  نیاربانب  تسا .  مزیلارولپ  یفن  هلزنم  هب  ، 

انید مالسالاریغ  غتبی  نم  و  دیامرف ( ( :  یم  تحارص  هب  دیجم  نآرق  . دشاب یمن  مالسا  يدیحوت  نییآ  شریذپ  زا  ریغ  قح  هار  تسا و  لطاب 
زا ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  دنک ، رایتخا  ینید  مالسا ،  زا  ریغ  سک  ره  نیرـساخلا ؛  نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف 

-2 ییارگرثکت .  ینید و  مزیلارولپ  هرامش 4 ،  ، دقن باتک  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  هیآ 85 )  نارمع ،  لآ  تسا ( ، ) )  ناراـکنایز 
 ) ینید ییارگ  دنچ  تشهبیدرا 77  نیدرورف و  هرامـش 3 ،  شراو ،  هلجم  ققحم ،  رفعج  يرهطم ،  دیهـش  هشیدنارد  نایدا  رثکت  هلاقم ( ( 

شیپ رب  ینتبم  کی  ره  هک  تسا  هدـش  هضرع  نآ  زا  تیاور  تشه  نونکات   . دراد يددـعتم  ياه  تیاورزین   ( Religious Pluralism
 ( ( تفرعم هلجم ( (  زا  يا  هلاقم  قوف  تالاوس  زا  یخرب  نوماریپ  زین  هطبار و  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  تهج  تسا .  نوگاـنوگ  ییاـه  ضرف 

دمحم رتکد  ییارگرثکتو  مالسا  - 1 دنک :  عوجر  ریز  عبانم  هب  ینید  مزیلارولپ  نوماریپ  رتشیب  یهاگآ  يارب   . ددرگ یم  همیمض  هرامش 22 
 ، تفرعم هللا  تیآ  یندـم  هعماج  - 3 همیمض )  هرامش 4 (  دقن ، باتک  - 2 هط .  یگنهرف  هسـسوم  لدـناوج ،  سجرن  همجرت :  نزواهنگل ، 

ینابر یلع  ینید  مسیلارولپ  دقن  لیلحت و  ناوج 5 - هشیدنا  نوناک  یکلمارق ،  نادردق  نسح  دمحم  مسیلارولپ  ياه  هیوس  دیهمتلا 4 - رشن 
; رصاعم هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسوم  یناگیاپلگ ، 

؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ دش  یمن  هارمگ  یسک  دوب  صلاخ  لطاب  دوب و  صلاخ  قح  رگا  دنیامرف  یم  هک  ع )  یلع (  ترضح  مالک  زا  روظنم 

خساپ

اه لطاب  واه  قح  هوبنا  رد  هراومه  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  یناـسآ  هب  قح  صیخـشت  هک  تسا  نآ  ع )  یلع (  ترـضح  هلمج  زا  دوصقم 
هار رـس  رب  هکلب  ددرگ  دـنبیاپ  نآ  هب  هتفای و  ار  قح  یتحار  هب  صخـش  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  ینعی ،  درک ؛ وجتـسج  ار  قح  دـیاب 
زین ار  یقح  تسا  نکمم  سک  ره  هلب ،   . دـنقح همه  هک  تسینانعم  نیدـب  بلطم  نیا  اما   . دراد دوجو  یناوارف  ياـه  هسوسو  اـه و  ههبـشوا 

يانعم رگا  تسا .  ع )  یلع (  مالک  فیرحت  هکلب  تسردان و  یتشادرب  دنربارب  مه  اب  مه و  ضرع  رد  همه  هک  یتشادرب  نینچ  یلو  دـیوگب 
چیه یلو  تسا !؟  قح  زین  وا  دـگنج  یم  هیواـعم  اـب  ارچ  دـیوگب  ع )  یلع (  هب  تسناوـت  یم  یـسک  هدـش ،  رکذ  هک  دـشاب  نآ  نخـس  نیا 
دروم هس  هب  طقف  هک  دراد  يددعتم  تالاکشا  ینید  مزیلارولپ  رگید  فرط  زا  دنک .  یمن  ترـضح  نآ  نخـسزا  یتشادرب  نینچ  يدنمدرخ 

همه نتـسناد  قح  اریز  دماجنا ؛ یم  تقیقح  تیبسن  یفن و  هب   ( Epistemology یسانش (  تخانـشرظن  زا   ( فلا دوش :  یم  هراشا  اهنآ 
 ( ب درادن .  تقیقح  نتسناد  یبسن  اهنآ و  همه  قلطم  یفن  زج  يا  هجیتن  اهنآ -  زا  يرایسب  نیب  راگزاسانو  داضتم  دیاقع  دوجو  اب  نایدا - 
هک تسا  نآ  ضرف  اریز  دـهد ؛ یم  یهاوـگ  دوـخ  یفن  هب  تـسا و   ( Self ( contradictory زیتـسدوخ ) )  ینید ( ( ،  ییارگ  دـنچ 

نیشیپ عیارش  خسن  دنک و  یم  هتشذگ  عیارش  خسن  هب  مکح  مالسا ،  نیمهو  دراد  ار  مالـسا  هلمج  زا  نایدا  همه  تیناقح  ياعدا  مزیلارولپ ، 
ییارگدـنچ زین ، ینید  نورد  رظنم  زا  ج )  دروآ .  یمرد  دوـخ  یفنزا  رـس  ینید ،  ییارگ  رثـکت  نیارباـنب  تسا .  مزیلاروـلپ  یفن  هلزنم  هـب  ، 

غتبی نـم  و  دـیامرف ( ( :  یم  تحارـص  هـب  دـیجم  نآرق  . دـشاب یمن  مالــسا  يدـیحوت  نـییآ  شریذـپ  زا  ریغ  قـح  هار  تـسا و  لـطاب  ینید 
تسین و هتفریذپ  يو  زا  زگره  دنک ، رایتخا  ینید  مالسا ،  زا  ریغ  سک  ره  نیرـساخلا ؛  نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالاریغ 
ینید و مزیلارولپ  هرامش 4 ،  ، دقن باتک  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  هیآ 85 )  نارمع ،  لآ  تـسا ( ، ) )  ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  وا 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 275 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تشهبیدرا 77 3- نیدرورف و  هرامش 3 ،  شراو ،  هلجم  ققحم ،  رفعج  يرهطم ،  دیهـش  هشیدنارد  نایدا  رثکت  هلاقم ( (  - 2 ییارگرثکت . 
نـسح دمحم  مسیلارولپ  ياه  هیوس  - 4 هط .  یگنهرف  هسـسوم  لدـناوج ،  سجرن  همجرت :  نزواهنگل ،  دـمحم  رتکد  ییارگرثکتو  مالـسا 

هـشیدنا شناد و  یگنهرف  هسـسوم  یناگیاپلگ ،  یناـبر  یلع  ینید  مسیلارولپ  دـقن  لـیلحت و  ناوج 5 - هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ،  نادردـق 
; رصاعم

؟ دنور یم  تشهب  هب  ناناملسم  طقف  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) متاخ رربمایپ  تثعب  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

؟ دنور یم  تشهب  هب  ناناملسم  طقف  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) متاخ رربمایپ  تثعب  زا  دعب  ایآ 

خساپ

ناراکنایز زا  رگید  ناهج  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دریذـپب  ار  ینید  مالـسا  زج  هک  یـسک  ( 6 :) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
هنیمز رد  ینعی  دنشاب  فعضتسم  هچنانچ  ناملسمریغ  دارفا  دنـشاب و  ناملـسم  هک  دنور  یم  تشهب  هب  یناسک  اهنت  ساسا  نیارب  دوب  دهاوخ 

هجو چـیه  هب  ای  دـنا و  هداد  یمن  ار  دوخ  نییآ  ندوب  لـطاب  لاـمتحا  هک  نآ  دـننام  دنـشاب  هدـشن  بکترم  يریـصقت  قح  نید  زا  ییوج  یپ 
. درک دهاوخن  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  دنا  هتشادن  ار  رگید  نییآ  رد  ییوج  یپ  قیقحت و  هب  یسرتسد 

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  رگا 

شسرپ

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  رگا 

خساپ

رگید ربمایپ  تعیرش  طسوت  يربمایپ  تعیرش  هاگره  یلو  تسا ; هدوب  لمعلا  مزال  ناشتّما  يارب  نانآ  تعیرـش  قح و  رب  یهلا  ناربمایپ  مامت 
هتـشادن يرثا  نیـشیپ  ياهتعیرـش  هب  نانآ  نامیا  دـندروآ . یمن  نامیا  رگا  دـندروآ و  یم  نامیا  يدـعب  ربمایپ  هب  مدرم  دـیاب  دـش  یم  خـسن 

; تسا هدش  خسن  مالسا  نیئآ  طسوت  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترـضح  نیئآ  تسا  لمعلا  مزال  مالـسا  تعیرـش  هک  نامز  نیا  رد  الثم  تسا ;
هیلع )) یسیع تعیرش  خسن  مالسا و  روهظ  زا  سپ  یلو  هدوب ; قح  رب  مالسلا )) هیلع  )) حیسم ترـضح  تعیرـش  هک  میدقتعم  هچرگ  نیاربانب 
اریز دوب  دنهاوخ  رفاک  نانیا  مالسلا )) هیلع  )) حیسم ترـضح  تعیرـش  قبط  هنرگو  دنروایب  نامیا  مالـسا  نیئآ  هب  دیاب  مدرم  همه  مالـسلا ))

هک زورما  نایحیـسم  فصو  نیا  اب  تسا . هداد  روتـسد  يو  هب  ندروآ  نامیا  هب  هداد و  دـیون  ار  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  دوخ  حیـسم  ترـضح 
هب نامیا  هب  ار  مدرم  حیسم  ترضح  اریز  دنتسین ; قداص  اعدا  نیا  رد  میتسه  مالـسلا )) هیلع  )) حیـسم ترـضح  نیئآ  وریپ  ام  دنتـسه  یعدم 

دارفا ماـمت  ور ، نـیا  زا  دنتـسه . مالـسلا )) هـیلع  )) حیـسم ترـضح  یعقاو  ناوریپ  نیملـسم  عـقاو  رد  تـسا و  هدرک  توـعد  مالــسا  ربماـیپ 
نییآ هدرکن  ریـصقت  قح  نیئآ  زا  ییوج  یپ  قیقحت و  رد  هکنیا  رگم  دنتـسه ، یهلا  رفیک  هتـسیاش  دنیآ و  یم  باسح  هب  رفاک  ناملـسمریغ ،

. دشاب هتسناد  قح  رب  دص  رد  دص  ار  دوخ 
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تشهب هب  نایعیش  طقف  دنتسه و  یمّنهج  یگمه  مالسا  زا  ریغ  بهاذم  نایدا و  نابحاص  اه و  یحیـسم  اه و  يدوهی  الثم  مییوگب : هک  تسا  لوقعم  ایآ 
؟ دنور یم 

شسرپ

طقف دنتـسه و  یمّنهج  یگمه  مالـسا  زا  ریغ  بهاذـم  نایدا و  ناـبحاص  اـه و  یحیـسم  اـه و  يدوهی  ـالثم  مییوگب : هک  تسا  لوقعم  اـیآ 
؟ دنور یم  تشهب  هب  نایعیش 

خساپ

زا دیاب  تسا ، هدرکن  ادـیپ  نانیمطا  نیقی و  شیوخ  دـیاقع  هب  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا و  مزال  لقع  مکح  هب  نید  رد  يواکجنک  قیقحت و 
عفد ددرگ و  تبوقع  راتفرگ  ناسنا  هک  دهد  یم  لامتحا  لقع  تروص  نیا  ریغ  رد  دروآ ; لمع  هب  قیقحت  دوخ  هدـیقع  یتسردان  یتسرد و 

ای دـشاب و  ناملـسم  هاوـخ  تسا ، تسرد  يو  نییآ  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یـسک  نیارباـنب ، دـشاب . یم  مزـال  لـقع  رظن  هـب  یلاـمتحا  ررض 
دهاوخن یتبوقع  ترخآ  رد  اذل  دنیب ، یمن  مزال  شیوخ  يارب  ار  قیقحت  دراد ، نیقی  ملع و  دـص  رد  دـص  هک  تهج  نآ  زا  و  ناملـسمریغ ،

قیقحت رگا  تسا ، تسردان  ساسا و  یب  يو  نییآ  هک  دهد  لامتحا  هک  یـسک  یلو  دشاب . هابتـشا  تسردان و  يو  هدـیقع  دـنچ  ره  تشاد ،
ار شیوخ  نییآ  دصرددص  ًاضرف  رگا  نانآ ، ریغ  اه و  یحیـسم  اه و  يدوهی  نیاربانب  دش . دهاوخ  ذـخاؤم  تسا و  تبوقع  هتـسیاش  دـنکن ،

تبوقع هتسیاش  تسا ، هدرکن  قیقحت  تسا و  هابتـشا  اطخ و  يو  نییآ  هک  هداد  یم  لامتحا  رگا  تشاد و  دنهاوخن  یباقع  هتـشادنپ  تسرد 
. دوب دهاوخ 

؟ تسیچ نایدا  تیناقح  هرابرد  يرواد  ياهکالم 

شسرپ

؟ تسیچ نایدا  تیناقح  هرابرد  يرواد  ياهکالم 

خساپ

نایدا ياههزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب  لقع 1 . هار  فلا - 
نید فراعم  دیاقع و  لوصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  ام  دز . کحم  تسا ، ناسنا  ینورد  تجح  هک  لقع  هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ  دش و  انـشآ 

اب ددرگیم . تابثا  ینیقی  ددعتم  نیهارب  هلیسو  هب  لوصا  نیا  کیاکی  ینعی  میباییم  یلقع  ینیقی  نقتم و  نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالـسا 
هـس  ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک  يدـیحوتریغ  بتاـکم  ناـیدا و  دوشیم ، هماـقا  دـیحوت  لـصا  يهراـبرد  هک  ینیهارب  دوجو 
یفن رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاطبا  دوشیم ، بوسحم  اهنآ  يداقتعا  ناکرا  زا  ییادخ  دنچ  ای  یئادخ )
نید ود  صوصخ  رد  دـنکیم . در  دنتـسه ، يدـیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذـم  بتاکم و  دوشیم  هماقا  دـنوادخ  تیؤر  ای  تیمـسج 
نید ود  نیا  ياـههزومآ  یـسررب  هب  رگا  لـقع  ینیقی  نـیهارب  ماـکحا و  ینعی  ینورد  تـجح  نـیمه  اـب  زین  تیحیـسم ، تیدوـهی و  گرزب 

، نانآ همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دیاب  ینامسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  . 2 دیسر . میهاوخ  بتاکم  ریاس  هباشم  يهجیتن  هب  مینیشنب 
يورخا يویند و  تداعـس  نیمأـت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياـهلمعلا  روتـسد  نکل  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  داـیقنا و  هب  توعد 
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نیا بطاـخم  ناـکم و  ناـمز و  فـالتخا  هب  هجوـت  اـب  ینعی  تسا . تواـفتم  دوـشیم ، داـی  تعیرـش »  » هـب نآ  زا  حالطـصا  رد  هـک  ناـسنا ،
رد زین  نایدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب  بسانتم  هدـنارذگ و  ار  یلتخم  لحارم  اهلمعلاروتـسد 
ّنا  » تسا ددعتم  عیارـش  تسا و  دحاو  يدیحوت  نید  تقیقح ، رد  تسا . هدـیدرگ  رادروخرب  يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماقم 
ره روهظ  اـب  هیآ 19 .) (، 3  ) نارمع لآ  «، ) تسا قح ) ربارب  رد  میلـست   ) مالـسا ادـخ  دزن  رد  نید  هک  یتـسرد  هب  مالـسالا ؛ هللا  دـنع  نیدـلا 

نیمه هب  و  دندوب ، دحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا . هدش  هضرع  يرتلماک  لکـش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ 
هدش حیرـصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دندادیم و  ار  دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ،

دهاوخ ناشیا  زا  تیعبت  رد  یسیع ، ترضح  ندمآ  اب  دوهی ، نیئآ  زا  حیحـص  يوریپ  نیاربانب  یبن 9:5ـ10 .) عیشوه  باتک  تاروت ، ، ) تسا
ینامسآ عیارش  توافت  هجیتن ، رد  دوب . دهاوخ  مرکا  یبن  ترضح  زا  تیعبت  رد  مالسا ، ربمایپ  روهظ  اب  حیسم  نیئآ  زا  حیحـص  يوریپ  دوب و 

عیارـش رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، فلا ) قوف : نایب  هب  هجوت  اب  تسا . تقیقح  کی  هار و  کی  زا  لـماکتم  تاـجرد  ياـنعم  هب 
تسا هدش  یلجتم  مالسا  ینعی  تعیرش  نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد  مایپ و  نیرتلماک  نیرتعماج و  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح  هتـشذگ ،

نیهارب اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوشیم ، نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و  طسوت  هک  ییاههزومآ  یـسررب  رد  لقع ، نینچمه  ب ) دـیامنیم .
32:24 شیادیپ ، رفس  نامه و  ، ) تیؤر مسجت و  (، 5/20 انحوی : لیجنا  نایتنرق 8:6 و  هب  لوا  هلاسر  ، ) ثیلثت هب  داقتعا  دباییم . دوخ  ینیقی 

فیرحت عقاو  رد  تیناقح و  مدع  يهناشن  ار  نآ  هکلب  دریذپیمن  یبهذـم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروما  (... 30  ـ
دوخ لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینکیم  ارذگ  ياهراشا  گرزب  نید  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  ياهراپ  هب  دـنادیم . اهنآ 

اوران و تاماهتا  ياهراپ  سدـقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ : هب  اوران  تاـماهتا  فلا ) دـینک : يرواد 
، نیوکت رفس  2:1ـ11 ، انحوی ، لـیجنا  ر.ك : ، ) دراد مرـش  نآ  ناـیب  زا  ملق  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناربماـیپ  زا  یـضعب  هب  یقـالخاریغ 

نیهارب هک  یلاح  رد  ص 73 و 177 ) یقداص ، دمحم  نیدـهع ، تاراشب  ج 3 و  مالعالا ، سینا  رتشیب ر.ك : ییانـشآ  يارب  38 و  19:30 ـ 
ياههبنج زا  رگید  یکی  سدقم ، باتک  رد  هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اههناسفا  دوجو  ب ) دـنکیم . تابثا  ار  ناربمایپ  تمـصع  موزل  یلقع 

، شیادـیپ رفـس  ، ) درک هراـشا  ادـخ ، رب  وا  ياهبلغ  ادـخ و  اـب  بوـقعی  ترـضح  نتفرگ  یتـشک  هـب  ناوـتیم  هـلمج  زا  تـسا . نآ  فـیرحت 
؛ دوشیم لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دـندقتعم ، نایحیـسم  يرطف  هاـنگ  ج ) 32:34ـ30 .)

راد هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  اطخ  نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  شالت و  هنوگره  تسا و  راـکهانگ  هرطفلاـب  ناـسنا  ینعی 
، سدـقم باتک  لوقعمان  ياههزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ : تیوقت  د ) تسا . ناـسنا  يرطف  هاـنگ  يهراـفک  یـسیع ، ترـضح  ندـش  هدیـشک 
، دـشابیم دـنانیمز ، رد  ادـخ  يهیاس  مکاح و  ناـنآ  هکنیا  يهناـهب  هب  ملاـظ ، ناـمکاح  ربارب  رد  توکـس  هب  توعد  متـس و  ملظ و  هیجوت 
میـسجت و ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياههزومآ  هنوگ  نیا  دوجو  ناـیمور .) هب  سلوپ  ياـههمان  رثکا  5:38 و  یتم ، لیجنا  )

دروم سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقاـنت  دروم   125 ج 2 ، مالعالا ،» سینا   » باـتک رد  ، ) سدـقم باـتک  نتم  رد  ددـعتم  تاـضقانت  دوجو 
نید تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  يهصالخ  تسا . يزورما  تیدوهی  تیحیـسم و  تیناقح  مدع  رب  لیلد  تسا ) هتفرگ  رارق  یـسررب 

مالسا هک  تفای  دهاوخ  دنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا  يرواد  اهنآ و  ياههزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و 
تبـسن فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رتلماک  اهنت  هن  یعامتجا ، يدرف و  ماکحا  لئاضف 3 ـ قالخا و  دیاقع 2 ـ يداو 1 ـ هس  رد 

. درادن دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتـسا  ناقتا و  قمع و  تیعماج و  نیا  هب  یتعیرـش  دـیاقع و  رـشب ، یگدـنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب 
رظن زج  درادـن  همدـقم  چـیه  هب  جایتحا  مالـسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دـسیونیم ثیدـح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما 
نایاپ رد  ص 201 .) مهدزاود ، ثیدح  حرش  ینیمخ ، ماما  ثیدح ، لهچ  «، ) عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  يهسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک 

دوخ نایدا ، ریاس  تیناقح  مدع  مالسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنس و  لقع و  يرواد  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا 
نید تیناقح  هنیمز  رد  میرک  نآرق  تایآ  هدافتـسا  رب  ینبم  یلاعبانج  يهتـساوخ  هب  هجوت  اب  تایآ : هار  ب -  تسا . مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد 
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ناـیب هک  ینآرق  تاـیآ  میداد . رارق  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هدافتـسا  ياـنبم  رب  ار  شور  هار و  نیمود  ناـیدا ، ریاـس  تیناـقح  مدـع  مالـسا و 
زا یخرب  اـب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مزیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح  نید  راـصحنا  رب  تلـالد  رب  هوـالع  درک ، میهاوخ 
هک یتایآ  . 1 میهدیم : رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  دـنکیم . لاطبا  ار  نآ  تسا و  فلاخم  مزیلارولپ  یناـبم  لوصا و 
هب ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  لطاب  ار  نایدا  ریاـس  ناوریپ  دـیاقع  دـنکیم و  یفرعم  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  ار  مالـسا  اـهنت  تحارـص ، رب 

و « ـ .) 85 ( / 3  ) نارمعلآ «، ) نیرسخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالاریغ  غتبی  نم  و  « ـ . دنکیم توعد  مالـسا  زا  يوریپ 
ملعلا نم  كءاج  يذـلا  دـعب  مهئاوها  تعّبتا  نئل  يدـهلا و  وه  هللا  يدـه  ّنا  لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  ـال  دوهیلا و  کـنع  یـضرت  نل 
مهلوق کـلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراـصنلا  تلاـق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاـق  و  « ـ .) 120 ( / 2  ) هرقب «، ) ریـصن ـال  یلو و  نم  هللا  نم  کـلام 

میرک نآرق  هب  ار  امش  هک  رگید  ناوارف  تایآ  و  (. 30 ( / 9  ) هبوت «، ) نوکفؤی ینا  هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیّذلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب 
هروس 171 ؛ ءاـسن /  يهروس  157 ؛ ءاـسن /  هروس  32ـ31 ؛ هبوت /  هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهاـبم   ) 61 ( / 3) نارمعلآ هروس  میهدیم : عاـجرا 
يانبم اب  هک  یتایآ  . 2 (. 79 هرقب /  هروس  88 ؛ 91 ـ  میرم /  هروس  9 ؛ فص /  هروس  هیآ 28 ؛ حـتف /  هروس  73 ؛ هدئام /  هروس  51 ؛ هدئام / 
لباقت داـضت و  رد  تسا ، ینید  مزیلارولپ  ياهـضرفشیپ  یناـبم و  زا  هک  تقیقح ، هب  یباـیتسد  ناـکما  مدـع  ییارگ و  تّیبسن  تیکاـکش و 

. تسا ریذپناکما  تقیقح  هب  ندیسر  تسین و  شریذپ  دروم  تّیبسن  تیکاکش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدید  زا  هک  دهدیم  ناشن  تسا و 
ار ایبنا  هلدا  هک  یتاـیآ  ب . (. 32 هیثاج /   - 66 لحن /  . ) دهدیم رارق  شنزرـس  دروم  ار  ناکاکـش  هک  یتایآ  فلا . زا : دـنترابع  تایآ  نیا 

بانتجا نیقی و  ملع و  زا  تیعبت  هب  رما  هک  یتایآ  ج . (. 9 10 ـ  میهاربا /  دنکیم ( ، یفرعم  هجویب  ار  ناکاکش  ّکش  و  راکـشآ ، نشور و 
دیدـج ینابم  زا  یخرب  ساسا  رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3 (. 28 مجن /   - 36 سنوی /   - 36 ءارـسا /  دراد ( . کش  ناـمگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا 

ًالماک نید ، زا  یتخانـش  عون  ره  ارهق  دـنایناعم و  زا  یلاخ  ینعی  تماـص  ینید  نوتم  تاراـبع و  درادـنپیم  هک  تسا  راوتـسا  کـیتونمره 
سانلا موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  و  « ـ : دـنراد تفلاـخم  تحارـص  هب  اـنبم  نیا  اـب  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  دـشابیم . یـصخش 

، نآرق ندوب  تماص  ساسا  رب  یسک  ره  رگا  (. 25 دیدح /  «، ) دـننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باتک و  طسقلاب ؛
رایعم نآ  ساسا  رب  لدـع  يهماقا  عبت  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  راـیعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب 

زیچ ره  تقیقح  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ءیـش ؛ کل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  و  « ـ . دش دهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دحاو 
اناد هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنکیم  نایب  ادخ ، ماکحا  تسا  نیا  نوملعی ؛ موقل  اهنّیبی  هللا  دودح  کلت  و  « ـ .) 89 لحن /  هروس  «، ) دنک نایب  ار 

زا تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا  چـیه  ّیغلا ؛ نم  دـشرلا  نّیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  « ـ .) 230 هرقب /  هروس  «، ) دنتـسه
دودـح يهدـننکنایب  یهارمگ و  زا  تسار  هار  يهدـننک  نایب  ار  میرک  نآرق  قوف ، تایآ  (. 256 هرقب /  هروس  «، ) دـیدرگ نشور  یهارمگ ،

زا يریذپریثأت  ییانعم و  راب  زا  نوتم  تارابع و  ندوب  یلاخ  ینعی  دیدج  کیتونمره  يانبم  اب  نیا  دنکیم و  یفرعم  زیچ ، ره  رگنایب  یهلا و 
لباقم هطقن  رد  تسرد  راـگزاسان و  اهتـشادرب ) نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) تراـبع زا  اهتـشادرب  ندوب  یـصخش  هجیتن  رد  يرـشب و  ياهـشناد 

تیناـقح ياـنعم  هب  ینید  ییارگترثـک  مسیلارولپ و  هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب  نخـس  لـصاح  تسا .
رّذعم و یلو  تسا  دـحاو  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  هتکن : تسا : يرورـض  هتکن  کی  هب  هجوت  نکل  تسین . شریذـپ  لباق  نایدا ، يهمه 

یهلا بولطم  قح و  تعیرـش  زا  جراخ  نایدا ، ریاس  ناوریپ  درک . ادج  تّجح  تیرّذـعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دـیاب  تسا . ددـعتم  تجح 
ناشهار دوب و  دنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد  دوخ ، نیئآ  هب  يدنبياپ  مالسا 2 ـ هب  لهج  1 ـ طرش : ود  دوجو  تروص  رد  اما  دنتسه 

هب هورگ  نیا  زا  نآرق  دـنروذعم . دـنوادخ  دزن  تماـیق  زور  رد  تـسا و  راذـتعا  لـباق  اـما  تـسین  قـح  نـید  و  میقتـسم » طارـص   » دـنچ ره 
ياهجرد هب  درب و  دنهاوخ  تداعس  زا  ياهرهب  اهشور ، نآ  ققحت  تروص  رد  ندوب ، روذعم  نمض  هورگ  نیا  تسا . هدرک  دای  فعضتسم » »

لیبق زا  هکلب  تسین  يددع  تدحو  خنس  زا  نآ ، تدحو  یلو  تسین  شیب  زیچ  کی  نید  تقیقح  مود : هتکن  دش . دنهاوخ  لئان  تداعس  زا 
لبس اما  تسا  دحاو  میقتسم  طارص  تسا . هدرک  ریبعت  لبس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی  تسا  یکیکشت  تدحو 
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میقتسم طارص  (. 69 توبکنع /  يهروس  «، ) انلبـس مهّنیدهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلاو   » تسا ددـعتم  نیدـبعتم  نیکلاس و  فالتخا  ددـعت و  هب 
زا دـنک  يوریپ  یهلا  نما  لبـس  زا  هک  رادـقم  نامه  هب  سک  ره  دـنوشیم و  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبـس  هک  تسا  تیادـه  هارهاش  نامه 

دنهاوخ دنمهرهب  لماک  روط  هب  میقتسم  طارـص  زا  دنک  یط  ار  یهلا  نما  لبـس  يهمه  سک  ره  دش و  دهاوخ  دنمهرهب  مه  میقتـسم  طارص 
یلا مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عّبتا  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق   » دـش

یئانشآ يارب  لیبس .) طارص و  ثحب  دمح ، يهروس  هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دینک  عوجر  18 و  هدئام /  هروس  «، ) میقتسم طارص 
نیـسحلادبع ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد  یهاگن   » يهلاقم ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک  رـصتخم : ددرگیم : یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب 

زا ینید  نورب  یلقع و  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناـک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلاروـلپ ، ياـههیوس  باـتک  . 1 لصفم : هانپورـسخ »
هب دانتـسا  اب  ینید و  نورد  دقن   » ناوج هشیدنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، نآرق و  باتک  . 2 تسا » ینید  مزیلارولپ 

«. تسا ینید  مزیلارولپ  زا  نآرق ، تایآ 

؟ دنشاب یم  يدنمتداعس  تقیقح و  هب  ندیسر  يارب  یهار  همه  دنقح و  رب  فلتخم  ياه  شیک  نایدا و  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  يدنمتداعس  تقیقح و  هب  ندیسر  يارب  یهار  همه  دنقح و  رب  فلتخم  ياه  شیک  نایدا و  ایآ 

خساپ

، صوصخم درف  کی  رد  صاخ و  لکـش  کی  هب  ار  دوخ  لاعتم  دنوادخ  - PRG] 1 : ] ددرگیم نشور  امـش  خساپ  ریز ، تاکن  هب  هجوت  اب 
لیبـق زا  یلجت . رثـکت  نـیا  تـسا . هدرک  رارقرب  طاـبترا  تواـفتم  ياـهناسنا  اـب  نوگاـنوگ  ياـهیلجتقیرط  زا  هـکلب  تـسا ؛ هدرکن  یلجتم 

يرگید دنکیم و  كرد  شاهبترم  نیرتلزان  رد  ار  رون  یصخش  دننام  ینیابت ؛ یضرع و  ياهترثک  هن  تسایکیکـشت  یلوط و  ياهترثک 
نیاربانب . رتالاب ياهبترم  رد  یکی  رتورف و  ياهبترم  رد  یکی  اما  دناهتفای ؛ ار  رون  تقیقح  ود  ره  دـیامنیم . كرد  هبترم  نیرتیلاعرد  ار  نآ 

نآ مد  يرگیدو  هدرک  سمل  ار  لـیف  ياـپ  طـقف  اـهنآ  زا  یکی  هـک  تـسین  يدرف  ود  دـننام  تواـفتم ، صاخـشا  يارب  فـلتخم  ياـهیلجت 
هدوب و  - دـناصوصخم ياهیگژیو  ياراد  هک  صاخ -  ياهناسنا  اب  هکلب  تسین ، یناسنا  ره  اب  دـنوادخ  طابترا  هک  نا  رگید  [ PRG .] ار

ثیح زا  رگیدـکی  اب  هک  ار  یناـیدا  تسا ، هاوخریخ  میکح و  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  - PRG] 2 . ] میـسانشیم ناربمایپ  ناونع  اب  ار  اهنآ  اـم 
اوتحم و ندوب  دـقاف  ای  ناصقن و  فـالتخا ، نآ  همزـال  اریز  دـنکیمن ، لاـسرا  ناربماـیپ  رب  دوخ  صاـخیلجت  قیرط  زا  دـنافلتخم ، تیهاـم 

دنچ ره  - PRG] 3 . ] تسا راگزاسان  وا  یهاوخریخ  تمکح و  اـب  نیا  دوب و  دـهاوخ  نیـشیپ  نید  رد  اهناسناتیادـه  يارب  مزـال  ییاـناوت 
اب هنوگچ و  لاـح  تسا . یلککاردا  عون  زا  ریـسم ، نیا  رد  یلقع  كولـس  اـما  تسا ؛ یعطق  اـهناسنا  ریمـض  رد  یـسانشادخ  ترطف  دوجو 
زا لـقع  ترطف و  هک  تسا  ینتفگ  [ PRG [؟ تسیچدنوادخ ياون  رماوا و  دنک و  کیدزن  بولطم  نآ  هب  ار  دوخ  یقیرط  برـشم و  مادـک 
رد مزال  طرـش  لقع ، ترطف و  اریز  ددرگیم ؛ تباثرذـگهر  نیمه  زا  ناگداتـسرف  دوجو  هب  رـشب  زاین  ورنیازا ، تسا ؛ ناوتان  نآ  تخانش 

داقتعا ندوب  صلاـخان  تیادـه و  قح و  عبنم  زا  مدرم  زا  يرایـسبفارحنا  اعدـم ، نیا  لـیلد  نآ . ماـت  طرـش  هن  تسا ، یهلا  دـبعت  تخاـنش و 
نابز زا  یهلا  ياهدـیابن  اهدـیاب و  تخانـش  اب  هار ، رگید  همین  [ PRG .] دناهتخیمآکرـش هب  ار  ناشدیحوت  هک  تسا  یناتـسرپاتکی  زا  یعمج 

تفرعم دوجو  اب  یـصاخ -  تعیرـش  هب  مازتلا  مدع  ناربمایپ و  قیدصت  مدع  عقاورد  دوشیم . هدومیپ  اهنآ  هب  قیدصت  نامیا و  وا و  نالوسر 
هک دورآیم  شیپ  ار  شـسرپ  نیا  هکلب  دزاسیم ؛ شودـخم  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  دـبعت  اهنتهن  لقع -  تیاـفک  هناـهب  هب  نآ و  تیناـقح  هب 

نید رهوگ  لاح  ره  رد  [ PRG [!؟ دباترب يو  تعیرـش  زا  يور  اما  دـناوخارف ؛ یبوبر  دایقنا  تعاط و  هب  ارناسنا  لقع ، تسا  نکمم  هنوگچ 
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یـسدق و رما  میلـست  دوخ  حراوجو  اضعا  همه  اب  رکف ، لقع و  میلـست  تخانـش و  رب  هوالع  هک  دـنکیم  روهظ  نیدـتم ، ناسنا  رد  هاـگ  نآ 
کمک اــب  نورق  راــصعا و  یط  رد  اــهناسنا  هـک  تـسا  یگرزب  رهن  ناــسب  یهلا  نـید  تـفگ  ناوـتیم  - PRG] 4 . ] دـشاب زین  یلاـعتم 

موق ره  یگدنز  گنهرف و  ننس ، بادآ ، هب  ییوگخساپ  يارب  هک  تسا  نیا  اهتعیرـش  توافت  زار  اما  دناهتفای ؛ هارنآ  هب  یهلا  ياهتعیرش 
رد دوریملامک . يوس  هب  مه  تعیرـش  تسا ، یلماکت  رییغت  نیا  مینک  ضرف  رگا  تسا و  هتفرگ  لکـش  صاـخ  تعیرـش  کـی  ياهعماـجو 

لیجنا تاروت و  رد  میرک ، نآرقیدیحوت  فراعم  قیاقد  ساسا  نیا  رب  دوشیم . هضرع  يرتقیقد  تروص  هب  زین  یلک  طوطخ  نید و  هجیتن ،
زا هچنآ  رگید ، نایب  هب  تسین . نویراوحو  اـیبنا  ناـثراو  تاـملک  رد  تسه ، (ع ) تیبلـها تاـملک  رد  هک  يدـنلب  فراـعم  درادـن و  دوجو 

، رـشب ياهزاین  لوحت  ترورـض و  بسح  رب  هک  تساماکحا  تعیرـش و  دـعب  رد  نید  لـماکت  رییغت و  دوشیم ، هدـید  ناـیدا  رد  اـهتوافت 
سالک نیرخآ  ات  لوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآشناد  کی  دننامایبنا  تامیلعت  رد  رـشب  : » دسیونیم يرهطم  داتـسا  ددرگیم . لوحتم 

، هناـگراهچ تاـکن  نیا  هب  هجوت  اـب  [ PRG (.] ص 181 ج 2 ، راـثآ ، هعومجم  «،) ناـیدا فـالتخا  هن  تسا  نید  لـماکت  نیا  دـناهدرب . ـالاب 
نیشیپ تعیرش  دیدج ، تعیرش  ندمآ  اب  اما  دناقحرب . همه  هدومیپ و  ار  قح  میقتـسم  طارـص  خیرات ، لوط  رد  یهلا  نایدا  همه  مییوگیم :

اب نیـشیپ ، تعیرـش  هب  لمع  لاح  دوشیم . دـیدج  تعیرـش  زا  يوریپرد  رـصحنم  تاـجن  هار  ددرگیم و  خـسن  دـیدج  تـالوحت  لـیلد  هب 
هک داد  دوجو  قح  تعیرش  ناونع  هب  یهلا  تعیرـش  کی  خیرات ، زا  هرود  ره  رد  نیاربانب ، . دوب دهاوخن  هتفریذپ  دیدج  تعیرـش  زا  یهاگآ 

ياهتعیرـش اب  اما  تسا ؛ هدوب  روحم  نیمه  رب  ناربمایپ  همه  توعد   ) تسا هدوب  دیحوت )  ) زیچ کی  زینینامـسآ  عیارـش  همه  رهوج  حور و 
قح تعیرـش  اهنت  ناونع  هب  نایدا  زا  کی  مادـک  نونکامه  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  دـیاش  لیلحت ، نیا  هب  هجوت  اـب  [ PRG .] نوگانوگ

اجنآزا دـهد و  رارق  تجح  لمع و  يانبم  دوخ  يارب  ار  قح  ترـضح  مایپ  نیرخآ  فلکم ، هک  دـنکیم  مکح  اجنیا  رد  لقع  تساحرطم ؟
ار مالسا  نید  دیابنونکامه  دنکیم  مکح  لقع  دشابیم ، قح  ترـضح  يوس  زا  تعیرـش  نیرخآ  مالـسا  نید  یخیرات ، نقتم  نیارق  هب  هک 
تسا و وا  ياهروتسد  نتفریذپندش  ادخ  میلـست  همزال  : » دیوگیم يرهطم  یـضترم  دیهـش  درک . يوریپ  نآ  زا  تسناد و  قح  تعیرـش  اهنت 

هدروآ وا  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  يزیچ  نامهدنوادخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لمع  دیاب  ادخ  روتـسد  نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور 
J (.} ص 271 یهلا ، لدع  «، ) تسا

؟  دنور یم  اسیلک  هب  هک  یناسک  اب  هن  دنناوخ  یم  زامن  هک  تسا  یناسک  اب  قح  هک  درک  تباث  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟  دنور یم  اسیلک  هب  هک  یناسک  اب  هن  دنناوخ  یم  زامن  هک  تسا  یناسک  اب  قح  هک  درک  تباث  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

نید و قحرب و  يربمایپ  ناشدوخ  تایح  نامز  رد  ار  حیـسم  ترـضح  اـم  دـینادب  دـیاب  تسا  قح  نییآ  مادـک  هک   » بلطم نیا  تاـبثا  يارب 
هدش خوسنم  ترـضحنآ  نییآ  هدش و  مامت  ناشیا  توبن  تدم  ام ، ربمایپ  ندـمآ  اب  میدـقتعم  یهتنم  مینادیم  ینامـسآ  قح و  ار  وا  باتک 

ار نیا  زج  يزیچ  ادـخو  دـننک  تیعبت  مالـسا  نییآ  متاـخ ص و  ربماـیپ  زا  همه  دـیاب  دـناهداد ، ربـخ  حیـسم  دوـخ  هک  روـط  ناـمه  تسا و 
. دجنگیمنهمان کی  رد  هک  دراد  یقطنم  یلئالد  تادنتسم و  دوخ  ياج  رد  همه  روکذم  نانخس  هتبلا  دریذپیمن .

نید ملع و 

؟ دراد تافانم  ملع  اب  نید  ایآ 
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شسرپ

؟ دراد تافانم  ملع  اب  نید  ایآ 

خساپ

زا هک  تسا  یمهم  رایـسب  هلأسم ي  شخب  ود  نیا  طاـبترا  دوش . یم  لیکـشت  ریغتم  رـصانع  تباـث و ب . رـصانع  شخب أ . ود  زا  یهلا  نید 
یم وجتسج  نید  زا  ار  تباث  رصانع  ام  هک  تسا  نیا  هلأسم  لامجا  درک . لح  ار  نید  ملع و  نیب  طابترا  لضعم  ناوت  یم  نآ  نییبت  رذگهر 

ماـظن بتکم و  کـی  بلاـق  رد  رـشب  یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  زا  يا  هزوـح  ره  رد  متاـخ  نید  رد  تباـث  رـصانع  نیا  هک  میدـقتعم  مینک و 
هدرک يراذگ  هیاپ  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  هک  يا  هویش  دانتـسا  هب  یمالـسا  عبانم  زا  ماظن  بتکم و  نیا  تسیاب  یم  هدش و  هئارا  گنهامه 
هیقف راک  هب  ینید  ياه  شناد  زا  ریغ  یـشناد  چیه  کش  نودب  نید  تباوث  جارختـسا  ناسنا و  تیوه  تباث  شخب  رد  دوش . جارختـسا  دنا ،

هک دـهد  ار  ناـکما  نیا  وا  هب  دـنکفایب و  هیقف  هارارف  يوترپ  ینیدریغ  ياـه  شناد  زا  یخرب  تسا  نکمم  اـجنآ  رد  دـنچره  دـمآ ، دـهاوخن 
کی يوجتسج  ای  لالدتسا ، نتم  رد  ینیدریغ  مولع  رصانع  زا  يرصنع  چیه  هاگ  چیه  اما  دنک ، جارختـسا  ار  ینید  تباث  رـصنع  کی  دناوتب 
نییعت يریگ و  میمـصت  يارب  ریغتم  شخب  رد  اریز  تسا ، زور  مولع  اه و  شناد  هب  طبترم  ًالماک  ریغتم  شخب  اما  دمآ . دهاوخن  راک  هب  هیقف 

هچ و  یگنهرف ، هچ  یتیبرت ، هچ  دشاب ، يداصتقا  طیارش  طیارش ، نیا  هچ  تخانش ، ار  طیارش  تیعقوم و  تسیاب  یم  هار  نداد  ناشن  ریسم و 
رـصانع وترپ  رد  هیقف  هک  انعم  نیا  هب  دنریگ ، یم  رارق  ینید  لمع  دنیآرف و  کی  مادختـسا  رد  ینیدریغ  ياه  شناد  هک  تساجنیا  یـسایس .

هک یقطنم  هتبلا  دزادرپب . ریغتم  رـصانع  یحارط  هب  دـناوت  یم  یناسنا ، مولع  هزوح ي  رد  صوصخ  هب  مولع ، ناصـصختم  کمک  اب  تباـث و 
بلاق رد  ار  نآ  هعومجم ي  ام  هک  دراد  یلـصفم  ثحب  دوخ  رما  نیا  يامنهار  يروئت  عقاورد  دنک و  تیعبت  نآ  زا  تسیاب  یم  یحارط  نیا 

. دوب میهاوخ  دهاش  مالسا » رد  نودم  هشیدنا  هیرظن   » ناونع اب  هیرظن  کی 

؟ تسیچ نید  شقن  مولع ، ةدرتسگ  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسیچ نید  شقن  مولع ، ةدرتسگ  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  اب 

خساپ

ار ملع  نآرق  رد  دنوادخ  دوب . دنهاوخ  شناد  بسک  یپ  رد  هک  تسا  يدارفا  قّوشم  یتح  هدوبن و  فلاخم  ملع  تفرـشیپ  اب  هاگ  چیه  نید 
[3 ... " .] دزارفا رب  یتاجرد  هب  دنا ، هتفای  شناد  هک  ار  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاه  نآ  ادخ  تسا " : هتسناد  يرترب  زایتما و  هجو 
رد هچ  رگا  دیشاب  شناد  بلط  و"  [ 4" .] تسا بجاو  ناملسم  نز  درم و  رب  شناد  بلط  دومرف " : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هتبلا درک . یم  قیوشت  شا  يریگارف  هب  ار  ناناملسم  دوب و  لئاق  ملع  بارب  هداعلا  قوف  تیمها  مالسا  دوش  یم  هدیمهف  هک  [ 5]3" دشاب نیچ 
هزرابم یعون  هتفریذپ ،  تروص  ياهفیرحت  لیلد  هب  تاروت  نوچ  ناربمایپ  ياه  باتک  رگید  لیجنا و  حیسم و  زا  هدش  ادج  تیحیسم  رد 

نامه تفگ  یم  هچ  ره  اسیلک  دـشاب . هتـشاد  يراگزاس  شا  يزادرپ  هیرظن  ملع و  تفرـشیپاب  تسناوت  یمن  اسیلک  دوش . یم  هدـید  ملع  اـب 
تسا یمتح  مه  اب  یهارمه  نید و  رانک  رد  ملع  ندوب  لیصا ، مالـسا  زورما و  ناهج  رد  اما  درک . یم  ادیپ  یلباقتم  شقن  ملع  دوب و  تجح 
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یم تمدخ  رترب  یگدنز  هب  ندیـسر  تهج  لماکت  تفرـشیپ و  هب  ملع  تیاده و  داشرا و  هب  نید  دنـشاب . يرگید  تمدخ  رد  دنناوت  یم  و 
رد مالسا  ياهروتسد  زا  يرایسب  دوش و  یم  نشور  نید  ماکحا  زا  یضعب  ۀفسلف  رارسا و  قیاقح  ملع ، تفرشیپ  اب  هک  دوش  یم  هدید  دننک .

تیبرت و یگدنزاس و  نید ، شقن  سپ  دراد . نآ  تاّیفـشک  ملع و  اب  تقباطم  هیذغت  یگدنز و  تالماعم ، تشادهب ، تدابع ، نوچ  يروما 
[4]3 ۀیآ 11 . ( 58  ) هلداجم [ 3]3 دشاب . مدرم  تمدخ  رد  نآ  رانک  رد  دناوت  یم  ملع  تسا و  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  ات  مدرم  تیادـه 

. نامه [ 5]3 ص 177 . راونالاراحب ،

؟ دوشیمن رتراکشآ  نید  ملع و  نیب  ضراعت  یبرجت ، مولع  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیمن رتراکشآ  نید  ملع و  نیب  ضراعت  یبرجت ، مولع  تفرشیپ  نامز و  تشذگ  اب  ایآ 

خساپ

ملع تسا ، رظن  دروم  لاؤس  رد  هچنآ  اـّما  دـشابیم ، نوگاـنوگ  یناـبم  ياراد  ملع  تسا و  قـیقد  لّـصفم و  رایـسب  نید  ملع و  هطبار  ثحب 
یعطق نیهارب  رب  ینتبم  تایـضایر  یفـسلف و  موـلع  دـننام  تسا و  ینظ  أ ) تـسا : لـیذ  ياـهیگژیو  ياراد  یبرجت  مـلع  دـشابیم . یبرجت 
دروـم یبرجت  موـلع  ياـهیگژیو  تقد  هب  رگا  تسا . تسرداـن  تسرد و  هرازگ  زا  بّکرم  ج ) تسا . یبرجت  دنـس  ياراد  ب ) دـشابیمن .

ود هب  مولع  زا  هتـسد  نیا  هن ! ای  دراد  دوجو  یـضراعت  یملع  ینید و  ياههرازگ  نیب  اـیآ  هک  دـیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  دریگ ، رارق  یـسرّرب 
زا يرتمک  يریذـپ  ریثأت  تسا و  رادروخرب  تیعطق  زا  يّدـح  اـت  یملع  ياـههرازگ  زا  شخب  نیا  یملع ، نیناوق  أ ) دوشیم : میـسقت  شخب 

نیا هب  هجوت  اب  یملع ، تایرظن  ب ) درادن . یضراعت  دروخرب و  هنوگ  چیه  ینید  یعطق  ياههرازگ  اب  ًالومعم  ایاضق  نیا  دراد . ینظ  لماوع 
هـشیمه هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  دـنوشیم ، ینوگرگد  لاـطبا و  راـچد  تاـیرظن  نیا  يرایـسب  دراوم  رد  تسین و  رادروخرب  تیعطق  زا  هک 
یبرجت ینظ و  يارآ  دـننام  نـید  هـک  تـسا  نـیا  نآ  همزـال  اریز  دـشاب ، راـگزاس  ًـالماک  گـنهامه و  ینید  ياـههداد  اـب  یملع  تاـیرظن 

، یملع ياههرازگ  زا  یخرب  اب  ینید  ياههرازگ  زا  یخرب  تسا  نکمم  نیاربانب  دوش . ینوگرگد  ریـسفت و  شوختـسد  هراومه  نادنمـشناد 
دنویپ هرابرد  نآرق  هاگدـید  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دنـشاب ، هتـشادن  ضراعت  رگید  ناـمز  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ضراـعت  مه  اـب  یناـمز  رد 

مود همین  رد  یلو  دوب ، یـسانشتسیز  جیار  یملع  شرگن  ریاغم  مهدزون ، نرق  رخاوا  ات  هک  تشاد ، رظن  رد  ار  نیدلاو  اب  نینج  کیژولویب 
. دش وسمه  هنیمز  نیارد  نآرق  هاگدید  اب  دیدج  ملع  دیدرگ و  خوسنم  ردام  ردپ و  اب  دنزرف  هیوسکی  دنویپ  رب  ینتبم  تایرظن  مهدزون  نرق 

نوگرگد هدنیآ  رد  دوجوم  یملع  تایرظن  زا  يرایسب  تسا و  هار  همین  رد  زونه  رـشب  یملع  ناوراک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  رگید  فرط  زا 
لماک یگنهامه  راظتنا  نیاربانب  تشاد . دهاوخ  دوجو  يرایسب  میقـس  حیحـص و  ياههشیدنا  ارآ و  نایم  نیا  رد  تسا  یعیبط  دش . دهاوخ 
هتبلا درادـن . دوـجو  یـضراعت  ملع  نید و  تاـیعطق  نیب  هک  تسا  مّلـسم  یلو  تسا  ییاـجبان  راـظتنا  یبرجت ، شناد  ياـنعم  هب  ملع  نـید و 

، ملع اب  نید  زا  صاخ  مهف  نایم  ضراعت  تسا و  هابتـشا  نید  زا  مهف  یهاگ  ینعی  دشابیم ، ضراعت  رگید  فرط  رد  تاقوا  یهاگ  لکـشم 
هتفای ضراعت  ملع  اب  تایآ ، رهاظ  زا  مهف  دننام  ینید  هرازگ  زا  مهف  عون  کی  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتشاگنا  نید  ملع و  ضراعت  ناونع  هب 

دنشابیمن و یحیحص  دنس  ياراد  هک  یتایاور  زا  یخرب  ینعی  تسین ، نید  دوشیم ، هتـشاگنا  نید  هچنآ  زین  یهاگ  نید . دوخ  اب  هن  تسا ،
نید ملع و  نایم  ضراعت  تسا و  يرهاظ  ضراعت  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدـش  لقن  موصعم  ثیدـح  ناونع  هب  هدوب ، لوعجم  تروص  هب 
نایم ضراعت  نیا  دوجو  رد  دـشاب ، يرهاظ  ضراعت  دارم  رگا  تسا . یعقاو  يرهاظ و  ضراعت  نایب  کیکفت  تیمها  لباق  هتکن  دـشابیمن .
یملع ياههرازگ  نیب  یعقاو  ضراعت  دناهدرک . رکذ  ضراعت  عفر  يارب  يددعتم  ياههار  نادنمشیدنا  یلو  تسین ، یکـش  چیه  نید  ملع و 
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. تسا تعیبط  هدام و  ناـهج  رد  یعیبط  تیلع  یهلا و  تّیلع  هطبار  مهف  تیمها ، زئاـح  ِرگید  هلئـسم  ( 1 .) تسین رّوصتم  ینید  ياههرازگ  و 
هدـیدپ کی  تلع  لماع و  ینعی  دراد ، رارق  یعیبط  تیلع  ضرع  رد  یهلا  تیلع  هک  دـننکیم  هیجوت  نادنمـشناد  یتح  مدرم و  زا  يرایـسب 

تیلع داد ، خـساپ  یعیبط  تلع  لماع و  هک  اج  ره  سپ  یعیبط ، لماع  ای  تسا و  ادـخ  ای  تعیبط ، ناـهج  رد  يراـمیب  هلزلز و  لیـس ، دـننام 
ءاروام تلع  ای  ادـخ  هب  ار  نآ  تسیچ ، يدام  یعیبط و  تلع  هک  میدـیمهفن  میدرک و  دروخرب  لکـشم  اب  هک  اج  ره  تسین و  راـک  رد  یهلا 

مهف نیا  میوریم . یعیبطلا  ءاروام  تلع  غارـس  هب  دماین ، رب  نامرد  وراد و  زا  يراک  رگا  دمآ ، شیپ  يرامیب  رگا  میهدیم . تبـسن  یعیبطلا 
هک ینامز  رد  هاوخ  دراذگیم و  ریثأت  وراد  هک  نامز  نآ  رد  هاوخ  تسا ، یتسه  ملاع  ياههدـیدپ  مامت  تلع  دـنوادخ  تسا . هابتـشا  ًالماک 

تیلع توناق  ظفح  اب   ) تسا هتخانشان  ام  يارب  هک  يرگید  هار  زا  دنوادخ  دراذگیمن و  ریثأت  ام ) يارب  هدش  هتخانـش  هار  و   ) صاخ يوراد 
. تسا هابتـشا  نیمه  زا  یـشان  هدش ، هدز  لاثم  هک  يدراوم  تسا . هدـنهد  افـش  وا  تروص  ود  ره  رد  سپ  دـنکیم . نامرد  نآ ) ساسا  رب  و 

تیلع نوناق  هک  تسین  نینچ  نآ  يانعم  دـشابیم ، اـهناسنا  نتفر  نیب  زا  هلزلز و  داـجیا  بجوم  یهلا  بضغ  رهق و  هک  دوشیم  هتفگ  رگا 
تلع نآ  یهاگ  هک  توافت  نیا  اب  دباییم ، ققحت  لمع  نیا  تیلع ، نوناق  هار  نامه  زا  هلکب  دـشاب ، هدـش  ضقن  اج  نیا  رد  يدام  یعیبط و 

ام يارب  نانچ  مه  نآ ، هدننک  داجیا  روما  زا  يرایـسب  لسگ و  تلع  هک   ) مکارتم يژرنا  اهنیمز و  لسگ  ًالثم  تسا ، هدـش  هتخانـش  ام  يارب 
نیا هب  دنکیم ، داجیا  ار  هلزلز  هتخانـشان ، تلع  قیرط  زا  دنوادخ  تسین و  هدش  هتخانـش  ام  يارب  نآ  تلع  یهاگ  اما  تسین ) هدـش  هتخانش 

هتخانشان یـضعب  هدش و  هتخانـش  رـشب  يارب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  ددعتم  ياهتلع  یعیبط ، هدیدپ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  هک  انعم 
زا دراد  تردق  نینچ  مه  دیامن ، داجیا  ار  هدیدپ  نآ  رشب ، يارب  هدش  هتخانـش  ياهتلع  قیرط  زا  تسارداق  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  تسا .
ای هدماین  دوجو  هب  تلع ، نودب  هدیدپ  هزجعم ، رد  ینعی  دشابیمن ، نیا  زج  يزیچ  هزجعم  دیامن . داجیا  ار  نآ  اهناسنا ، يارب  هتخانـشان  هار 

قْرَخ هزجعم  هک  دوشیم  هتفگ  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدش  داجیا  تسا ، هتخانـشان  ام  يارب  هک  یتلع  هار  زا  هکلب  یعیبط ، تلع  نودـب  یتح 
دوجو هب  تلع  نودب  هتـشادن و  تلع  هک  نیا  هن  میاهدرک ، تداع  نادب  هدـش و  هتخانـش  ام  يارب  هک  تسا  یتیلع  ضقن  ینعی  تسا ، تداع 
يارب هدش  هتخانـش  ياهتلع  هار  زا  اهنت  درابیمن ، ناراب  هتفه  کی  ات  ياهقطنم  رد  دیامن  ینیب  شیپ  یـسانشاوه  رگا  نیاربانب  تسا . هدـمآ 

. دوش فشک  هدنیآ  رد  و  هدوبن ، هدش  هتخانـش  رـشب  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  ياهتلع  اسب  هچ  اما  دیامنیم ، ینیب  شیپ  ناسنا 
، بلطم نیا  هب  هجوت  اب  دوشن . فشک  هدـنیآ  رد  نآ  ياهتلع  هار  زا  یتح  ای  تسا ، اهربا  ندرک  روراب  اب  یعونـصم  ناراب  داجیا  نآ  هناـشن 

نمـض ضاح  درادـن . یـضقانت  یعیبط  تیلع  اب  هدوب و  تیلع  نوناق  قبط  هدـش و  راد  انعم  ناسنا و ... زاین  زار و  اـعد و  یهلا ، بضغ  رهق و 
هّحـص نآ  رب  هدرکن و  یفن  ار  یملع  تایفـشک  هاگ  چـیه  ینامـسآ  میلاعت  میرگنب ، کـین  رگا  ًـالّوا : تفگ : دـیاب  بلاـطم ، نیا  قیقد  هجوت 

ینورد تالاعفناو  لعف  هلزلز ، تلع  هک  دنلئاق  نادنمشناد  لاثم  روط  هب  دناهداد ، هجوت  يدام  ارف  لماوع  هب  ار  ام  هک  نیا  نمض  دناهتشاذگ ،
هب اهنت  هکلب  دـشابیمن ، تسا  هلزلز  تلع  هک  هچ  ره  هدـننک  نایب  یبرجت  هرازگ  نیا  تسا . نیمز  ینورد  ياههزادـگ  ییاج  هب  اـج  نیمز و 

یعیبط هدـیدپ  نیا  رتشیب  تخانـش  يارب  اـیند  رد  نونکا  هک  تسا  یناوارف  تاـقیقحت  نخـس  نیا  دـیؤم  تسا . هدومن  هراـشا  نآ  تلع  کـی 
هلزلز عوقو  هتسناوتن  رشب  زونه  تفرـشیپ  همه  نیا  اب  دوب . انعم  یب  تاقیقحت  نیا  دوب ، هدش  هتخانـش  هلزلز  بناوج  یمامت  رگا  دراد . نایرج 

هب هدـیدپ  نیا  ینیب  شیپ  هب  رداـق  بسا  نوچمه  یتاـناویح  تاـقیقحت ، قـبط  هک  یلاـح  رد  دـنک ، ینیب  شیپ  رتدوز  تعاـس  کـی  یتـحار 
يارب ای  راک و  هنگ  ياهناسنا  باذع  يارب  تفگ  ناوتیم  تسا ، اناوت  اناد و  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًایناث : دنـشابیم . يزیرغ  تروص 
تیلع نوناق  زا  جراخ  هک  نیا  نودب  دوش ، لزان  ياهیحان  رب  یعیبط  يایالب  هک  دـنک  هدارا  يرگید ، لیلد  ره  ای  تلفغ و  باوخ  زا  يرادـیب 
ییاج رد  حون  ترـضح  نامز  رد  هک  روط  نامه  ددرگ ، مهارف  نافوط  لیـس و  ای  هلزلز  هنیمز  دحاو ، ِنآ  رد  هزجعم  تروص  هب  هکلب  دشاب ،

ناراکهانگ همه  هک  دش  لزان  نامسآ  زا  مه  یناوارف  ناراب  دیشوج و  ناوارف  بآ  نیمز  زا  یهلا  نامرف  هب  تشاد ، يدایز  هلصاف  ایرد  اب  هک 
ام يارب  هک  یتلع  هار  زا  تسا ، مهارف  هلزلز  عوقو  يارب  هدـش  هتخانـش  یعیبط  لماوع  همه  هک  ییاـج  رد  دـناوتیم  سکعرب  دومن . قرغ  ار 

، تسا ناراب  لماع  اهربا  لاح  دوشیم . هدرب  یپ  نخس  نیا  یتسرد  هب  نآرق  تایآ  رد  يریـس  اب  دریگب . ار  هلزلز  يولج  دشابیم ، هتخانـشان 
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هدومن و لقتنم  ياهقطنم  هب  داب  طسوت  ار  اهربا  هرابکی  هب  مدرم ، ياعد  بلط و  ناراب و  زامن  ببـس  هب  دنوادخ  هک  درادن  یتفگـش  چـیه  اما 
نیب اهنت  هن  هک  نیا  رتمهم  ًاثلاث : تسویپ . عوقو  هب  يرگید  دراوم  و  (ع ) اضر ماما  نامز  رد  هک  روط  ناـمه  دـیامن . باریـس  ار  نیمزرـس  نآ 

یمامت ءاشنمرس  تسا و  یتسه  ناهج  قیاقح  فشک  ملع  هفیظو  هک  ارچ  تسا ، لماک  ییوسمه  هکلب  تسین ، ضراعت  نید  یبرجت و  مولع 
قیاقح اب  ناوخمه  هدـش ، داجیا  أشنمرـس  ناـمه  زا  هک  ینید  ياـههرازگ  تسا . یکی  یبرجت ) ریغ  یبرجت و  زا  معا   ) یتسه ناـهج  قیاـقح 

رطاخ هب  نید  زا  ای  نید و  رطاخ  هب  ملع  زا  نتـشادرب  تسد  هب  يزاین  ضقانت  عفر  يارب  هاگ  چـیه  هک  دـش  نشور  ًاعبار : تسا . یتسه  ناهج 
دییأت نمض  دومن . حالـصا  زین  ار  نید  زا  دوخ  مهف  تشادرب و  تسد  یبرجت  ياههتفای  رب  دومُج  یتسرپ و  ملع  زادیاب  هکلب  دشابیمن ، ملع 

ضراعت يدروم  رگا  لاح  ًاسماخ : درک . هاـگن  نآ  هب  هاـگیاج  نأـش و  ناـمه  ساـسا  رب  تخانـش و  یبوخ  هب  ار  مادـک  ره  هاـگیاج  ود ، ره 
تـشذگ اب  دـنکیم و  راکـشآ  ار  باوج  میتفگ ، قباـس  هچنآ  درک ؟ دـیاب  هچ  تسا ، قح  نیمادـک  میمهفب  میتسناوتن  هدومن و  هولج  یعقاو 

ار تالوهجم  همه  فشک  ییاناوت  هک  تسا  رـشب  شنادو  ام  مهف  ناصقن  رب  لیلد  دشن ، راکـشآ  رگا  یلو  دوش ، راکـشآ  باوج  دیاش  نامز 
هوزج نامسرپ و  همانرب  زا  هتفرگرب  . 1 اهتشون : یپ  دزاسیم . نشور  رتشیب  ار  هلئـسم  نیا  نامز  تشذگ  درادن و  یـصقن  چیه  نید  درادن .

. نایکلم یفطصم  داتسا  نید ، ملع و 

؟ تسیچ نآ  باوج  ؟ هچ ینعی  هن » ای  تسا  رالوکس  اتاذ  ملع  هلمج « 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  باوج  ؟ هچ ینعی  هن » ای  تسا  رالوکس  اتاذ  ملع  هلمج « 

خساپ

دنتـسه و اه  ندمت  اه و  گنهرف  تارمث  جـیاتن و  زا  مولع  هک  دوش  یم  نشور  موس  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  اریز  دنتـسین  رالوکـس  اتاذ  مولع 
نوچمه ینید _  ياه  گنهرف  رد  هک  یمولع  دراد . ندـمت  گنهرف و  نآ  صاخ  يا  هشیدـنا  ینابم  رد  هشیر  زین  اه  ندـمت  اـه و  گـنهرف 

 ، تایضایر تایعیبط ،)  ) کیزیف موجن ،  مولع  الثم  دنتسه . ینید  الماک  هکلب  دنتسین .  رالوکـس  اهنت  هن  دنا  هدرک  دشر  هدش و  دیلوت  مالـسا 
هک برغ  مولع  اما  دنتسه .  ینید  یمالسا و  یمولع  دندرک . دشر  دندش و  دیلوت  یمالسا  ندمترد  هک  یکـشزپ و ... هفـسلف )  ) هعیبطلادعبام

رالوکـس زین  مولع  نیا  تسا ،  ینید  ریغ  رالوکـس و  یبرغ  ندمت  يانبم  نوچ  دنا ، هدرک  دشر  دنا و  هدش  دیلوت  یبرغ  ندمت  گنهرف و  رد 
دیلوت دنا و  هدمآ  دوجو  هب  نآ  رد  هک  دراد  یندمت  گنهرف و  هب  یگتسب  ینید . هن  دنتسه  رالوکس  هن  اتاذ  مولع  سپ  دنتـسه .  ینید  ریغ  و 

اهنآ هاگتـساخ  یفـسلف و  يا  هشیدنا  يانبم  هب  دیاب  مولع ،  ینابم  تقیقح و  تاذ و  تخانـش  لیمکت و  رد  سپ  دنا . هدرک  دشر  دنا و  هدش 
 . تخانش یبوخب  ار  ردام  انبم و  ندمت  گنهرف و  تخادنا و  رظن 

نتسنادن زا  رتهب  عوضوم  نیا  نتـسناد  ایآ  دشابن  نآ  رد  يدوس  دنچ  ره  میزومایب  ار  نابایب  ياهگیر  ددع  الثم  رگا  ینعی  دراد ؟ هدیاف  ملع  دوخ  ایآ 
؟ دوب دهاوخ  نآ 

شسرپ

زا رتهب  عوضوم  نیا  نتـسناد  ایآ  دشابن  نآ  رد  يدوس  دنچ  ره  میزومایب  ار  نابایب  ياهگیر  ددع  الثم  رگا  ینعی  دراد ؟ هدـیاف  ملع  دوخ  ایآ 
؟ دوب دهاوخ  نآ  نتسنادن 
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خساپ

نیذلاو نوملعی  نیذلا  يوتـسی  له  لق  : » دـهدیم روتـسد  شربمایپ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يدـح  رد  ملع ؛ ماقم  تمظع  تیمها و 
ماقم رد  مالـسا  ربماـیپ  هیآ 9 .) رمز ، ( ،»؟ تسا ربارب  دـنادیمن  هک  یـسک  اـب  تسا  ملاـع  هـک  یـسک  اـیآ  وـگب : ربماـیپ ]! يا  [ ؛... نوملعیـال

بجاو یناملـسم  ره  رب  نتخومآشناد  ملعلا ؛ هاغب  بحی  هللا  نا  ـالا  ملـسم  لـک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  دـیامرفیم : ملع  هب  يراذـگشزرا 
نآرق و رظن  زا  ص 35 .) ح 1 ، ملعلا ، لـضف  باـتک  ج 1 ، یفاـک ، لوـصا  «، ) دراد تسود  ار  شناد  ناگدـننک  بلط  ادـخ ، اـنامه  تـسا 

تـسا ینتفگ  دنکیم . دابآ  ار  وا  ترخآ  ایند و  دناسریم و  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  ياهلیـسو  مه  نآ  فده ؛ هن  تسا  هلیـسو  ملع  تایاور ،
فرـشا مولع  ریاس  زا  نآ -  عوضوم  هب  هجوت  اـب  ینید -  یهلا و  مولع  تهج  نیا  رد  تسا و  ملع  نآ  عوضوم  شزرا  هب  ملع  ره  شزرا  هک 

هزیگنا هب  مولع  يریگدای  هب  شیارگ  تسین . ملع  تسا و  شزرا  نودب  تیمهایب و  رگید  مولع  هک  تسین  انعمنیدب  نیا  یلو  تسا ؛ رترب  و 
اذل دراد . اه  ناسنا  يارب  يرتشیب  ياه  هبذاج  سوسحم  یعیبط و  یتایح و  هیلوا  ياهزاین  لومعم  روط  هب  دریگ و  یم  تروص  فلتخم  ياه 
اما تسا . هدمآ  دوجو  هب  ناوارف  ياه  صصخت  یملع و  فلتخم  ياه  شیارگ  تعیبط ، رب  رتشیب  طلست  شیاسآ و  رتشیب  يزاس  مهارف  يارب 

یتسه ناهج  طابترا  اه و  شناد  یناهن  طابترا  هب  تاسوسحم  یعیبط و  هیلوا  ياهزاین  زا  رتارف  هک  دنتسه  ناشیدنا  فرژ  ناگتـسراو و  اهنت 
ياه شناد  مامت  یمالسا  گنهرف  رد  دنروآ . یم  نایم  هب  نخـس  اه  شوج  بنج و  همه  نیا  يدنمفده  زا  دننک و  یم  رکف  نآ  هدننیرفآ  اب 
امتح دننک  مادقا  نآ  يریگارف  يارب  مدرم  هعماج ، زاین  مزال و  رادقم  هب  هدش  هیصوت  تسا و  تیمها  ياراد  يرـشب  یگدنز  يارب  زاین  دروم 

رب صاخ  هعماج  دارفا و  یملع  شرتسگ  یملع و  تالکـشم  لح  تهج  رد  هک  یمولع  هصالخ  تسا . هدش  ریبعت  ییافک » بجاو   » هب نآ  زا 
مدرم و هب  کمک  دـصق  هب  هک  یـسک  تسا و  مدرم  هعماـج و  هب  تمدـخ  رد  هک  دنتـسه  یمولع  هکلب  تسین  عفنیـال  ملع  اـهنت  هن  دراد  یم 

دارفا رب  دراوم  یخرب  رد  هکلب  هدیدنـسپ  اهنت  هن  دزادرپب ، مولع  نآ  لیـصحت  هب  هعماج  دارفا  هب  یناسر  تمدـخ  دـنوادخ و  تیاـضر  بسک 
رگا رگید  فرط  زا  دشاب . ملع  نالف  لیصحت  رب  فقوتم  هعماج  ءهرادا  مدرم و  تالکشم  لح  هک  اجنآ  الثم  دوش . یم  بجاو  لیـصحت  نیا 

ياضرا مادختـسا  رد  ار  نیون  لیاسو  رازبا و  ددرگ و  دـح  زا  وا  زواـجت  ناـسنا و  عورـشمان  ياـه  تساوخ  دـشر  زاـس  هنیمز  شناد  ملع و 
. تسا نیرفآ  تراسخو  راـبنایز  هکلب  دـشاب  یمن  دـیفم  دـنمدوس و  اـهنت  هن  هک  تسا  یملع  نیا  دروآ ، رد  دوخ  تسپ  یناویح و  تـالیامت 

رگا دشاب . یلاعت  برق و  نیا  زاس  هنیمز  هک  تسا  نآ  عفان  دیفم و  ملع  تسا و  دنوادخ  هب  ناسنا  برق  یگدـنب و  شنیرفآ  فدـه  نیرتالاب 
نیب ینابرهم  تفلا و  داـجیا  ياـج  هب  درواـیب و  رطاـخ  شیوشت  شمارآ  ياـج  هب  ینمااـن و  ینمیا  ياـج  هب  ربکت و  عضاوت ، ياـج  هب  یملع 

ینورد و ياهورین  دوجو و  نورد و  رب  ار  وا  تعیبط  رب  ناسنا  ندرک  طلـسم  رانک  رد  دـیامن و  دایز  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  هلـصاف  اـه  ناـسنا 
درادـن تسد  رد  رازبا  هک  ینامیا  یب  لهاج  ناسنا  دوب . دـهاوخ  راب  تراـسخ  هکلب  دـیفم و  ریغ  یملع  دزاـسن ، طلـسم  شفلتخم  تـالیامت 

رازبا دوـخ  يزاـب  گـنرین  مدرم و  بیرف  يارب  تسا ، زهجم  ملع  حالـس  هب  هـک  یناـمیا  یب  ملاـع  یلو  ددرگ  یم  هارمگ  شدوـخ  رثکادـح 
لذـتبم و ياه  يد  یـس  ییویدـیو و  يا و  هراوهام  نجهتـسم  ياه  همانرب  دـناشک . یم  یهارمگ  هب  ار  يداـیز  هدـع  دزاـس و  یم  بساـنتم 

سپ تسا . نامیا  زا  يادج  فده و  یب  ملع  خلت  هرمث  یـسارکمد ، يدازآ و  داجیا  رـشب و  قوقح  نیمأت  هناهب  هب  نردـم  ياه  یـشکرکشل 
هلیـسو رگا  تسین و  یعفان  ملع  دشابن ، ام  لاح  هب  عفان  ام و  راکددم  قح  هب  برق  شنیرفآ و  يالاو  فده  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یملع  ره 

رابنایز و یملع  دـشاب ، تایدام  هب  رایع  مامت  نتخادرپ  اـه و  یگدولآ  اـه و  یتسپ  هب  ندروآ  ور  فدـه و  زا  اـم  نتـشادزاب  يارب  يرازبا  و 
درک هدـهاشم  دـش و  دجـسم  دراو  (ص ) مرکا ربماـیپ  يزور  دـییامرف . هجوـت  تیاور  نیا  هب  تسا  بوـخ  هچ  ناـیاپ  رد  تسا . شخب  ررض 
مان وا  هب  رگاو  تسا  دنمـشناد  ملاع و  وا  دش  ضرع  تسیک ؟ وا  دومرف : دنـسرپ  یم  یتالاؤس  وا  زا  دنا و  هدش  عمج  رفن  کی  رود  يدادـعت 

ملع و نیا  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  دیوگب . ام  هب  ار  نامرتالاب  دادـجا  رگید  مان  دـناوت  یم  وا  مییوگب  ار  دوخ  دادـجا  يردـپ و  دـج  ردـپ ،
يارب تسین و  دیفم  هک  یـشناد  ملع و  نیاربانب  درک . یقلت  ملاع  دنمـشناد و  ار  وا  هک  تسین  شناد  نیا  درادـن و  يا  هدـیاف  تسین و  شناد 
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نآ ياج  هب  هکلب  مینکن  نآ  فرص  ار  دوخ  تقو  هک  رتهب  هچ  تسین و  دنمشزرا  درادن ، يریثأت  يورخا  تالکشم  ای  يدام  تالکـشم  لح 
. دوش عقاو  رثؤم  يورخا  ای  يویند  تفرشیپ  دشر و  ياتسار  رد  هک  میزومایب  ار  یملع  شناد و 

؟  دنراد داضت  رگیدکی  اب  یملع  بلاطم  ینید و  تاداقتعا  یهاگ  ارچ 

شسرپ

؟  دنراد داضت  رگیدکی  اب  یملع  بلاطم  ینید و  تاداقتعا  یهاگ  ارچ 

خساپ

/ دیآ تسدب  شسرپ  دروم  ملع  زا  ییانعم  ات  دراد  ترورض  نآ  ياههنوگ  ملع و  اب  ییانـشآ  تسخن  شـسرپ ، نیا  هب  ییوگ  خساپ  زا  شیپ 
ملع ثحب  رد  دوشیم . هدرب  راک  هب  یبرجت » شناد   » و یهاگآ » قلطم  «، » عقاو اب  قباطم  یهاگآ  «، » عطق  » نوچ لقتـسم  يانعم  راهچ  هب  ملع 

ياراد زین  « Science  » یبرجت مـلع  دوـشیم ؛ هدافتــسا  مراـهچ  ياـنعم  زا  هراـمه  تـسین و  رظن  دـم  تـسخن  هناـگ  هـس  یناـعم  نـید  و 
همدقم نیا  اب  تسنآ . یلصا  ياههصخاش  زا  میقس  حیحـص و  ياههرازگ  زا  یبیکرت  نتـشاد و  یبرجت  دتم  ندوب ، ینظ  تسا ؛  ياهیگژیو 

نید تاداقتعا  تسا و  رادروخرب  تیعطق  زا  يوحن  هب  هک  یملع  نیناوق  ناـیم  . 1 تفگ :  نینچ  ناوتیم  رظن  دروم  ملع  باـختنا  زا  سپ  و 
يدراوم رد  هتـشاد و  دوـجو  يراـگزاس  هاـگ  ینید  ياـههزومآ  اـب  یملع  تاـیرظن  بلاـطم و  طاـبترا  هراـبرد  . 2 تسین / یـضراعت  مالـسا 
رارقتـسا زا  هک  تسج ، یملع  تایرظن  هزوح  رد  دیاب  ار  لکـشم  دوشیم ، هدید  ضراعت  يراگزاسان و  رگا  دروخیم . مشچ  هب  يراگاسان 

.3 ددرگیم / نآ  نیزگیاج  يرگید  هیرظن  دوشیم و  رییغت  ینوگرگد و  راچد  یملع  بلاطم  زا  يرایـسب  اریز  تسین ، رادروخرب  تیعطق  و 
مه ینید و  ياههزومآ  ندرک  لایس  نآ ، همزال  اریز  تسا  تسیاشان  يرما  یعطق  ریغ  یملع  ياههیرظن  اب  ینید  تاداقتعا  يراگزاس  راظتنا 

هدـش خوسنم  هدرک و  رییغت  یلک  روط  هب  اـهراب  اـهراب و  هک  ییاـههیرظن  تسا ، تباـث  ریغ  ینظ و  یملع  بلاـطم  اـب  نآ  یگـشیمه  یناوخ 
/ تسا

؟ مینک هچ  ملع  نآرق و  ضراعت  رد 

شسرپ

؟ مینک هچ  ملع  نآرق و  ضراعت  رد 

خساپ

نیب يراگزاس  ای  يراگزاسان  هلمج ، نآ  زا  هک  تسا  یتفرعم  ددعتم  عبانم  نیب  يراگزاسان  ای  يراگزاس  نادنمـشیدنا  ياههغدغد  زا  یکی 
زین هراـب  نیا  رد  ثحاـبم  نآ  تساتـسار و  نیمه  رد  زین  ملع » اـب  نآرق   » يراـگزاس یگنوگچ  دروـم  رد  امـش  شـسرپ  تسا . نید » ملع و  »

هب یلو  دوب ، دـهاوخ  مه  ملع » نآرق و   » ضراعت لـح  هار  هب  یخـساپ  نید ،» ملع و   » ضراـعت يهلئـسم  لـح  دـسریم  رظن  هب  تسا . حرطم 
تسا مزال  ادتبا  میزادرپیم . ملع  نآرق و  ییادز  ضراعت  ياهراک  هار  هب  میقتسم  روط  هب  شـسرپ ، نیا  رب  زکرمت  راصتخا و  تیاعر  تهج 
ناهج يهدـننیرفآ  هک  تسا  ییادـخ  مالک  نآرق ، هکنآ  هب  هجوت  اب  لوا : تاکن : میـسرب : خـساپ  هب  رتدوز  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  یتاـکن 

زا یناسر  عالطا  يارب  دراد و  یهاگآ  تسا  هدـیرفآ  هچنآ  هب  ناهج  يادـخ  اریز  دـهدیمن . خر  یعقاو  ضراـعت  ملع  نآرق و  ناـیم  تسا ،
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هجیتن دـشابیم . یتسه  قیاقح  هب  ناسنا  ندومن  هاـگآ  تیادـه و  يارب  تسا  یهلا  مـالک  هک  نآرق  دراد و  یفاـک  تخانـش  یتسه ، قیاـقح 
باتک  » رگید ترابع  هب  درادـن . يراـگزاسان  ناـهج  تاـیعقاو  اـب  تسا و  رادروخرب  تیعقاو  ناـقتا و  زا  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  هکنآ 
هراشا هتکن  نیمه  هب  زین  هلیلاگ  هکنانچ  دراد . تقباطم  رگیدـکی  رب  تسا و  هدـننیرفآ  کـی  زا  ود  ره  ناـهج ) « ) نیوکت باـتک   » و عیرـشت »

: دسیونیم هلیلاگ  نخـس  يهمادا  رد  روبراب  نایا  و  دـناهللاۀملک ، ود  ره  تعیبط ، تایآ  مه  سدـقم و  باتک  تایآ  مه  تسا : هتفگ  هدرک و 
ـ  تسادـخ یهانتمان  ملع  زا  هدـش  لزان  هک  نآرق  مود :  1. تسنادیم ادـخ  هب  نومنهر  زارتمه و  هار  ود  ار ، سدـقم  نتم  تعیبط و  هلیلاـگ 

قلاخ ملع  هک  هنوگنامه  نیاربانب  تسا . هدیـسر  اهناسنا  تسد  هب  یفیرحت  چیه  نودـب  درادـن ـ  هار  نآ  رد  يرییغت  اطخ و  چـیه  هک  یملع 
زا هک  نآرق  يریذـپان  فیرحت  يهلئـسم  هتبلا  دوب . دـهاوخن  راگزاسان  تایعقاو  اب  زین  نآرق  تسا ، گـنهامه  قباـطم و  تاـیعقاو  اـب  یتسه 

ترابع ملع »  » یناعم زا  یکی  دراد  يددعتم  ياهدربراک  ملع ، موس :  2. تسا هتفرگ  رارق  لیلحت  دروم  دوخ  ياج  رد  تسا  مالسا  تاملـسم 
هب هجوت  اب  دـشاب  انعم  نیا  ملع » اب  نآرق  ضراعت   » رد ملع »  » زا دارم  رگا  دـنرود . اطخ  هنوگ  ره  زا  هک  عقاو  اب  قباـطم  ياـهشناد  زا : تسا 
زا تینوصم  ياراد  هکنآ  تهج  هب  نآرق  دهدیمن . خر  ضراعت  حیحص ، ملع  نآرق و  نایم  هاگ  چیه  تشذگ ، نیـشیپ  يهتکن  ود  رد  هچنآ 

یکی هتبلا  دوـب . دـهاوخ  راـگزاس  گـنهامه و  حیحـص  ملع  اـب  تساـطخ ، زا  نوـصم  یهلا و  ملع  زا  لزاـن  هک  ور  نآ  زا  تسا و  فـیرحت 
هب ملع  دراد . دوجو  ملع  نآرق و  نایم  ضراعت  ناکما  تروص  نیا  رد  هک  تسا  رـشب  یبرجت  ياـهشناد  زا  تسا  تراـبع  ملع ،»  » یناـعمزا
هک دوشیم  اطخ  راچد  یهاگ  تسا  یمدآ  یتفرعم  ياهرازبا  ریاس  تیلاعف  ساوح و  زا  هتساخرب  هک  ور  نآ  زا  رـشب » یبرجت  شناد   » يانعم

نآرق نایم  ضراعت  هکنآ  هجیتن  تسا . فعض  نیا  رب  یبوخ  دهاش  یملع ، ياهلدم  ای  اههیرظن  زا  ياهراپ  نالطب  يرـشب و  شناد  تالوحت 
نیا عفر  هتبلا  دش . لئاق  نآرق  اب  یملع  تاضراعت  یمامت  عفر  ناکما  هب  ناوتیم  تسا و  یندودز  يرهاظ و  ضراعت  رـشب ، یبرجت  شناد  اب 

نآرق ضراعت  عفر  یگنوگچ  ياهراکهار  هک  درک . مادـقا  راک  نیا  هب  هطباض  نودـب  ناوتیمن  دراد و  ییاهراک  هار  اهنآ  لح  تاضراعت و 
اب ام  اجنیا  رد  اما  تسا  فیرحت  زا  نوصم  نآرق  تسا و  یهلا  ملع  زا  لزان  نآرق  هک  دـش  نایب  دـنچ  ره  مراهچ : تفگ . میهاوخ  ار  ملع  اـب 
رد دنتـسه و  ناتـسادمه  ینآرق  صوصن  ینآرق و  تامکحم  مهف  رد  نآرق ، نابطاخم  نارـسفم و  میتسه . وربور  نآرق  ریـسفت  نآرق و  مهف 

صوصن مکحم و  تایآ  هارمه  هب  اـما  دوب  دـنهاوخ  ناـنیمطا  لـباق  ـالماک  دنرایـسب  هک  ینآرق  تاملـسم  دـهدیمن و  خر  اـطخ  دراوم  نیا 
ای تسردان  يریسفت  هب  تسا  نکمم  اهنآ ، مهف  رد  اطخ  يهطـساو  هب  هاگ  هک  میتسه ، وربور  ینآرق  رهاوظ  تاهباشتم و  اب  نآرق  رد  ینآرق ،
نآ هب  تنـس  باـتک و  هک  دراد  دوجو  ییاـهراک  هار  میوشن ، راـچد  هابتـشا  لکـشم و  نیا  هب  هکنیا  يارب  هتبلا  میوـش . ـالتبم  هابتـشا  یکرد 

يراگزاسان ملع » نآرق و   » نایم تسا  نکمم  موس  يهتکن  نیا  هب  هجوت  اب  داد . میهاوخ  رارق  هراشا  دروم  ار  اهراک  هار  نیا  ام  دناهتخادرپ و 
رد تسا . يرـشب  ملع  ام و  ینآرق  مهف  نایم  هکلب  تسین  يرـشب  ملع  نآرق و  نایم  يراگزاسان  نیا  عقاو  رد  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دوش  ادیپ 

، تسا هدـش  ادـیپ  تایآ  رهاوظ  زا  هک  ام  ینظ  مهف  تسا و  هدـمآ  تسدـب  ینآرق  صوصن  زا  هک  ام  یعطق  مهف  ناـیم  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا 
هجیتن ناوتیم  هتکن  هس  نیا  زا  دـش . میهاوخ  رکذـتم  ار  دراوم  نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  درک . دروخرب  ياهنوگ  هب  کی  ره  اب  داـهن و  قرف 

خر ام  ینآرق  فراعم  رـشب و  یبرجت  ملع  نایم  ضراعت  هاـگ  هکلب  درادـن  دوجو  یـضراعت  هاـگ  چـیه  نآرق  یعقاو و  ملع  ناـیم  هک  تفرگ 
عفر ياههار  تسا : لـیذ  حرـش  هب  تاـضراعت  هنوگ  نیا  عفر  ياـهراک  هار  هک  تسا  یندودز  يرهاـظ و  ضراـعت  تهج  نیدـب  دـهدیم و 

اب اـم  ینآرق  تفرعم  رگا  داـهن . قرف  یملع  تاـیرظن  تایـضرف و  یملع و  تاملـسم  ناـیم  دـیاب  ضراـعت  عـفر  يارب  مـلع  نآرق و  ضراـعت 
، یعطق ملع  تسا و  تایآ  مهف  يهنیرق  یعطق  ملع  نوچ  درک ، یشیدنازاب  تایآ  رهاظ  رد  ناوتیم  دشاب  راگزاسان  ینآرق  یملع  تاملـسم 

رـسفم تایآ  رد  یظفل  فرـصت  . 1 دـیزگرب : ار  هار  ود  زا  یکی  دروـم ، اـب  بساـنتم  ناوـتیم  ناـکما  تروـص  رد  اذـل  تسا  مدـقم  نظ  رب 
شور نیا  زا  تسا  هداد  خر  يراـگزاسان  یملع  ياـههتفای  تاـیآ و  یخرب  رهاـظ  ناـیم  هک  يدراوم  رد  هر ) ) ییاـبطابط همـالع  گنـسنارگ 

رد ًاطاَِسب » َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللاَو  : » درک هراشا  حون  يهروس  يهیآ 19  لیذ  رد  ناشیا  ریسفت  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  هک  دناهدرک  هدافتسا 
تهج زین  نآرق  نارسفم  اهنآ  زا  يوریپ  هب  دنتـشادن . رواب  ار  نآ  ندوب  يورک  دندوب و  دقتعم  نیمز  ندوب  حطـسم  هب  ناسانـشرتخا  هتـشذگ 
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تهج یلقع  نیهارب  زا  يزاررخف  دننام  یخرب  یتح  دندرکیم و  لالدتسا  هفیرـش  يهیآ  نیا  هب  هاگدید  نیا  اب  نآرق  يراگزاس  نداد  ناشن 
یتسردان دیدرگ و  تابثا  نیمز  ندوب  يورک  هک  نرق  دنچ  زا  سپ  یلو  دندرکیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  نیمز  ندوبن  يورک  تابثا 

عفر يارب  همالع  لح  هار  نیتسخن  دندناوخ . دیدج  ملع  اب  راگزاسان  ار  هفیرـش  يهیآ  یخرب  دیدرگ ، راکـشآ  نیمز  ندوب  حطـسم  هاگدید 
، طاسب زا  دارم  : » دـسیونیم دریگیم و  ریدـقت  رد  هیبشت » فاک   » کـی  » هیآ رد  تسا ، روکذـم  يهیآ  رهاـظ  رد  فرـصت  يراـگزاسان ، نیا 
زا دینک و  شدرگ  نآ  رد  یناسآ  هب  دیناوتب  ات  میدنارتسگ  امـش  يارب  شرف  لثم  ار  نیمز  دیامرفب : دهاوخیم  دـنوادخ  دـشابیم . طاسبلاک 

راگزاسان نیمز  ندوب  يورک  هاگدید  اب  ات  میدیرفآ ». حطسم  ار  نیمز   » هک دشاب  نیا  دارم  هکنیا  هن  دیوش . لقتنم  رگید  يهیحان  هب  ياهیحان 
يرگنزاب تسا ، هتفرگ  رارق  ضراعت  رد  یملع  تاملـسم  اب  هک  ياهیآ  ضراعت  عفر  ياهراک  هار  زا  رگید  یکی  يونعم  فرـصت  . 2 3. دشاب

يهروس تایآ 15 و 16  لیذ  رد  ناشیا  ریـسفت  دننام  تسا  هدرک  هدافتـسا  شور  نیا  زا  هاگ  هر ) ) ییابطابط همالع  دـشابیم . هیآ  يانعم  رد 
زا يزکرم  نیمز  هاگدـید  ًاجاَرِـس » َسْمَّشلا  َلَعَجَو  ًارُونَّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَجَو  ًاقاَبِط  ٍتاَوَمَـس  َْعبَـس  ُهَّللاَقَلَخ  َْفیَک  اْوَرَت  َْملَأ  : » دـیامرفیم هک  حون 

دهدیم و رون  ار  نامسآ  يهمه  هام ، يهرک  دنتـشاد  نامگ  يرایـسب  هاگدید ، نیا  ساسارب  دوریم . رامـش  هب  نهک  یـسانشرتخا  ياههتفای 
نآ نیزگیاج  يزکرم  دیشروخ  دیدرگ و  لطاب  يزکرم  نیمز  هاگدید  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دندرکیم  رکذ  نآ  دهاش  ار  هفیرـش  تایآ  نیا 
رون ار  اهنامـسآ  مامت  دـناوتیمن  هام  هرک  هک  دـش  مولعم  دـندش و  ییاسانـش  يرگید  زا  سپ  یکی  تسد ، رود  ياـهناشکهک  دـیدرگ و 

فرـصت هیآ  يانعم  رد  يراگزاسان  نیا  عفر  يارب  همالع  ور  نیمه  زا  دش و  یقلت  راگزاسان  دیدج  ياهدرواتـسد  اب  روکذم  يهیآ  دـهدب ،
؛ دهدیم رون  ار  اهنامسآ  همه  هک  نیا  هن  دراد ، رارق  اهنامسآ  يهیحان  رد  هام  هک : تسا  نیا  هفیرش  يهیآ  روظنم  : » دسیونیم دیامنیم و 
؛» اههناخ نیا  رد  : » مییوگیم یلو  تساهنآ  زا  یکی  رد  هاچ  هک  نیا  اب  تسه ، بآ  هاـچ  کـی  اـههناخ  نیا  رد  مییوگیم : اـم  هک  نیا  لـثم 
اب متفر ، میمت  ینب  نایم  هب  نم  مییوگیم  هک  نیا  دـننام  رگید : لاثم  دـشاب . همه  رد  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشاب  اـهنآ  زا  یکی  رد  یتقو  اریز 

هچنآ یتح  تسا  نکمم  تسا  ینظ  هک  ور  نآ  زا  ملع  ًالوا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  . 1 يروآدای :  4 .« ماهتفر اهنآ  زا  یضعب  هناخ  هب  هکنیا 
درمـشرب یعطق  يریـسفت  نآرق  رهاظ  يارب  ار  ریـسفت  نیا  دـیابن  ور  نیا  زا  دوش و  راکـشآ  شندوب  اـطخ  هاـگ  دوش  هدرمـش  ملـسم  ملع  رد 

هطباض و اب  دـیاب  یهلا  تاـیآ  رهاـظ  رد  فرـصت  یفرط  زا  و  . 2 تشادـنپ . یعطق  ار  یملع  تاملـسم  تشگ و  ملع  بوعرم  دـیابن  هکناـنچ 
رد فرـصت  هنوـگ  ود  نـیا  نآرق  رهاوـظ  ینظ و  مـلع  . 3 درک . مادـقا  ینآرق  تاـیآ  رد  فرـصت  هب  هطباـضیب  ناوتیمن  دـشاب و  دنمـشور 

یملع ملـسمان  تاـیرظن  اـی  اههیـضرف  اـب  نآرق  رگا  یلو  میـشاب ، هجاوـم  تساروآ  ناـنیمطا  هـک  یملع  تاملـسم  اـب  اـم  هـک  دوـب  یتروـص 
یملع رابتعا  مدع  رطاخ  هب  تایرظن ، تایـضرف و  نیا  هکلب  درک ، مادقا  تایآ  رهاظ  رد  فرـصت  هب  دیابن  تروص  نیا  رد  دومن  يراگزاسان 

...( 29 و هرقب /  . ) تسا هدمآ  نامسآ  تفه  زا  نخس  نآرق  رد  لاثم  يارب  دنیآ . رامش  هب  تایآ  يدج  فلاخم  دنناوتیمن  ناشندوب ، ینظ  و 
؟ تسا نامسآ  تفه  تایآ  یفن  نامـسآ  کی  هیرظن  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  دناهدرک . یئاسانـش  ار  نامـسآ  کی  یـسانشناهیک  مولع  یلو 

رهاظ زا  ناوتیمن  سپ  دنکیمن . یفن  ار  رگید  ياهنامـسآ  دوجو  هدـشن و  یعطق  هک  تسا  ینظ  يروئت  نامـسآ ، کی  يهیرظن  اریز  ریخ ،
هکلب مینک . لـماک  ناـنیمطا  ملع  هب  میناوتن  اـم  هک  دوشیم  بجوم  نآ ، ندوب  ینظ  و  ملع ، يریذـپ  لوحت  نیارباـنب  تشادرب . تسد  تاـیآ 
رهاظ رد  فرـصت  هب  هک  مه  يدراوم  رد  و  دادـن ، رییغت  یملع  تالوحت  اـب  یناـسآ  هب  ار  ینآرق  رهاوظ  درک و  راـتفر  هناـطاتحم  تسا  مزـال 

ضراعت . 1 دیآیم : انعم  ود  هب  نید  ملع و  ضراعت  يریگهجیتن : میربن . دای  زا  ار  مادقا  نیا  ندوب  اطخ  لامتحا  مینکیم  مادقا  ینآرق  تایآ 
لاحم دـشابیم ، ملع  نآرق و  يراگزاسان  يانعم  هب  هک  ملع  نآرق و  یعقاو  ضراعت  ملع . نآرق و  يرهاظ  ضراعت  . 2 ملع . نآرق و  یعقاو 

نآرق و  » ای نید » ملع و   » يرهاظ ضراعت  یلو  دنـشاب . مه  اب  راگزاسان  یطعق و  ود  ره  ینید  یملع و  يهرازگ  ود  تسا  لاـحم  ینعی  تسا 
رب يدمآرد  باتک  . 1 هب : دییامرف  هعجارم  رتشیب  يهعلاطم  تهج  باتک : یفرعم   5. دشابیم یندودز  عفر و  لباق  یلو  تسا  یندادخر  ملع »

نایا  . 1 هشیدنا . گنهرف و  هدکـشهوژپ  نامه ، نید ، ملع و  . 2 هوسا . تاراشتنا  یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  نآرق ، یملع  ریـسفت 
، فیرحت زا  نآرق  تینوصم  کن :  . 2 ص 36 . ، 1362 یهاگشناد ، رـشن  زکرم  نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  مجرتم : نید ، ملع و  روبراب ،
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نم نآرقلا  همالــس  نـینچمه : لوا ، چ  ، 1376 مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  یبارهـش ، دـمحم  مجرتم ، تفرعم ، يداـه  دـمحم 
ص 33. ج 20 ، نایلیعامسا ، هسسوم  مق ، نازیملا ، نیـسحدمحم ، ییابطابط ،  . 3 1424 ه . ـ ناگدازراجن ،)  ) يدمحملا هللا  حتف  فیرحتلا ،
ص لوا ، چ  ، 1375 هوسا ، تاراشتنا  یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  نآرق ، یملع  ریـسفت  رب  يدمآرد   . 5 ص 33 . ج 20 ، نامه ،  . 4

.230 229 ـ 

؟ تسا يرتمک  یتحار  شمارآ و  ياراد  رشب  هافر ، لیاسو  ندش  مهارف  مولع و  تفرشیپ  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا يرتمک  یتحار  شمارآ و  ياراد  رشب  هافر ، لیاسو  ندش  مهارف  مولع و  تفرشیپ  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

دننام يونعم  ياهزاین  نکـسم و ... كاشوپ ، كاروخ ، نیمأت  دـننام  يدام  ياهزاین  دنتـسه : يونعم  يداـم و  زاـین  عون  ود  ياراد  اـهناسنا 
یتورث عبانم و  تعیبط و  رب  ناسنا  طلست  شناد و  تفرـشیپ  اب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  یبرغ  نادنمـشیدنا  شتـسرپ و ... دیما ، تبحم ، قشع ،

مولع و هک  نآ  زا  لفاغ  دروآ ، مهارف  وا  يارب  ار  یتحار  شیاسآ و  داد و  خـساپ  یناسنا  ياهزاین  نامت  هب  ناوتیم  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک 
یعقاو یـساسا و  ياهزاین  نیمأت  زا  اما  دننک  مهارف  ار  ناسنا  يدام  ياهزاین  هک  تسا  نآ  دـهد ، ماجنا  دـناوتب  هک  يراک  تیاهن  يژولونکت 

اهناسنا نتـشادن  شمارآ  بجوم  تلفغ  نیمه  دنزجاع . دراد ) اهزاین  نآ  ندرک  هدروآرب  هب  یگتـسب  يو  شمارآ  شیاسآ و  هک  ناسنا ( ،
. دـنوش رادروخرب  شیاسآ  شمارآ و  زا  اهناسنا  يدامروما ، نیمأت  اب  ات  تسین ، يدام  روما  رد  رـصحنم  شمارآ  لـماوع  اریز  تسا ، هدـش 
درد و يانعم  دـنکیم ، یگدـنز  هچ  يارب  دوریم و  اجک  هب  هدـمآ و  اجک  زا  هک  نیا  دـنکن ، كرد  ار  یگدـنز  يانعم  هک  یماگنه  ناسنا 

ماود ارچ  تسیچ و  يارب  اهتذـل  اهیماک و  خـلت  دـنک ، لمحت  ار  تالکـشم  اهیتخـس و  دـیاب  ناسنا  هچ  يارب  تسیچ و  یتخـس  جـنر و 
نینچ یگدنز  ًاعبط  دـهد ، هتـسیاش  تسرد و  خـساپ  دـناوتن  تسا ، حرطم  ناسنا  يارب  هک  ار  یـساسا  ياهشـسرپ  زا  يرایـسب  زین  دـنرادن ،

روما و نیا  هب  دناوتیمن  يژولونکت  ملع و  ًانئمطم  دوب . دـهاوخ  يرارکت  وا  يارب  زیچ  همه  تسا و  انعم  یب  فدـه و  یب  هتفـشآ و  یناسنا ،
رارق يو  تمدخرد  هدوب و  رثؤم  ناسنا  يارب  دناوتیم  ینامز  هلیـسو  نیا  تسا . هلیـسو  اهنت  يژولونکت  ملع و  دشخبب . انعم  ناسنا  یگدـنز 
فد هب  هلیسو  زا  يژولونکت  اریز  هدش ، سکعرب  یمدآ  هک  یلاح  رد  دوش ، هداد  خساپ  یـساسا  تالاؤس  هک  دوش  شمارآ  بجوم  دریگ و 

فرـص ار  دوخ  یگدنز  همه  دناهدمآرد و  نآ  تمدـخ  رد  اهمدآ  دریگ ، رارق  ناسنا  تمدـخ  رد  هک  نآ  ياج  هب  ًایناث  تسا . هدـش  لیدـبت 
دوـجو هتـشذگ  رد  هک  هدرک  داـجیا  رـشب  يارب  يرایـسب  تالکـشم  يژوـلونکت  اـهرازبا و  لـیاسو و  هک  نیا  نـیع  رد  دـناهدومن ، يرواـنف 

ياهتـشا هدـماینرب و  زین  يدام  ياهزاین  ماـمت  هب  ییوگ  خـساپ  هدـهع  زا  نآ  رثکت  عونت و  تلع  هب  رـضاح  رـصع  رد  يژولونکت  دناهتـشادن .
يور دوشیم و  بوسحم  ام  یگدنز  نیع  هک  تسا  هدش  راد  هشیر  ریگارف و  نانچ  يژولونکت  دیامن . اضرا  هتـسناوتن  ار  ناسنا  ریذپانيریس 
نامز رد  یلو  دـینک ، هدافتـسا  نویزیولت  ياههمانرب  مامت  زا  دـیهاوخیم  دـینک  ضرف  دراذـگیم . ار  دوخ  ریثأت  ام  ناور  شمارآ و  راکفا و 

زا کی  چـیه  زا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دـیهدیم ، رییغت  ار  اـهلاناک  دـیتسه و  هغدـغد  راـچد  ور  نیا  زا  درادـن ، دوجو  ناـکما  نیا  دـحاو 
بیرخت یتوص ، یگدولآ  ثعاب  يژولونکت  دیاهدش . شمارآ  مدع  باصعا و  فعـض  راچد  هدرکن و  لماک  هدافتـسا  نویزیولت  ياههمانرب 

درد و زا  تفریم  راظتنا  يژولونکت  تفرشیپ  اب  تسا . هدش  ناوارف  یناور  یحور و  راشف  برخم و  رایـسب  ياهرازفا  گنج  تسیز ، طیحم 
تیدودـحم اههمانرب و  عونت  ًالوا  اریز ؛ دـشن ، نینچ  یلو  دنـشاب ، رادروخرب  يرتشیب  شیاسآ  هافر و  زا  اـهناسنا  دوش و  هتـساک  رـشب  جـنر 

هتفر شیپ  بولطم  تهج  فالخ  یهاگ  اسب  هچ  هدـش ، نآ  زا  اههدافتـساءوس  یخرب  ًایناث  تسا ؛ زاس  لکـشم  نآ ، زا  هدافتـسا  رد  اـهناسنا 
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. تسا

؟  تسیچ اهنآ  هطبار  دنراد ؟ ضراعت  نید  اب  لقع  ملع و  ایآ 

شسرپ

؟  تسیچ اهنآ  هطبار  دنراد ؟ ضراعت  نید  اب  لقع  ملع و  ایآ 

خساپ

یناعم ياراد  ملع  هک : تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هصالخ  هدرشف و  روط  هب  هچنآ  تسا ، قیقد  لصفم و  رایسب  یثحب  نید  ملع و  هطبار  ثحب 
يانعم هب  ملع  1 ـ دوشیم : هراشا  نآ  یناعم  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا . لاؤس  دروم  ملع  زا  يانعم  مادک  دید  دیاب  ادتبا  تسا و  نوگانوگ 

ضراعت نید  اب  زگره  اـنعم  نیا  هب  ملع  عقاو ، اـب  قباـطم  یعطق و  یهاـگآ  ياـنعم  هب  ملع  2 ـ دـشابیمن . ثحب  دروم  ًاملـسم  انعم  نیا  عطق ،
لامعتـسا فلا ) تسا : دوـصقم  هنوـگ  ود  اـنعم  نیا  رد  ملع  هملک  لامعتـسا  (. Knowledge  ) یهاـگآ قلطم  ياـنعم  هب  ملع  3 ـ درادن .

یتقو نآ  و  يزاجم ، لامعتـسا  ب ) دشاب . هتـشاد  تقباطم  ( Object) ینیع عقاو  اـب  ملع )  ) ینهذ تروـص  هک  تسا  یتـقو  نآ  و  یقیقح ،
هیبش . ) دشاب هتشاد  تقباطم  یجراخ  عقاو  اب  هک  نآ  زا  معا  دشاب ، ( Subjective  ) ینهذ قیدصت  روصت و  فرص  ملع  زا  دارم  هک  تسا 

یـشور تیدودحم  اهنآ  زا  کیچیه  رد  هک  تسا  نآ  قوف  یناعم  همه  كرتشم  هجو  بکرم .) لهج   ) دشاب هتـشادن  ای  مود ) يانعم  هب  ملع 
ياهیگژیو ياراد  اـنعم  نیا  رد  ملع  ( Science  ) یبرجت شناد  ياـنعم  هب  ملع  4 ـ درادن . دوجو  ( Methodologic  ) کیژولدتم و 

یبرجت دـــتم  ياراد  ب ) دـــشابیمن . یعطق  نــیهارب  رب  ینتبم  تایـــضایر  یفـــسلف و  موــلع  دـــننام  تــسا و  ینظ  فــلا ) تــسا : ریز 
، تسا حرطم  نید  ملع و  هطبار  ثـحب  رد  رتـشیب  هـچنآ  تـسا . میقـس  حیحـص و  ياـههرازگ  زا  بـکرم  ج ) تـسا . ( Experimental)

نیب ایآ  هک  دـیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  یبرجت  مولع  ياهیگژیو  تقد  هب  رگا  تسا . یبرجت  مولع  اـب  نید  طاـبترا 
نیناوق ( 1 : ) دنریذپ میـسقت  شخب  ود  هب  مولع  زا  هتـسد  نیا  هداد  هن ؟ ای  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیم  دوجو  یـضراعت  یملع  ینید و  ياههرازگ 
ًالومعم ایاضق  نیا  دراد . ینظ  لماوع  زا  يرتمک  يریذپریثأت  تسا و  رادروخرب  تیعطق  زا  يدـح  ات  یملع  ياههرازگ  زا  شخب  نیا  یملع ؛

، ینید ره  هن  تسا ، مالسا  صوصخ  ثحب  نیا  رد  نید  زا  ام  دوصقم  هتبلا  درادن . یـضراعت  دروخرب و  هنوگچیه  ینید  یعطق  ياههرازگ  اب 
یملع تایرظن  ( 2 . ) دوش تفای  زین  هلحرم  نیا  رد  يدـج  تاضراعت  تیحیـسم  نوچ  ینایدا  رد  هدـمآ  دـیدپ  تافیرحت  رثا  رب  اسب  هچ  اریز 

لاـطبا و راـچد  تاـیرظن  نـیا  يرایـسب  دراوـم  رد  تـسین و  رادروـخرب  تـیعطق  زا  یملع  تاـیرظن  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  (Theovies ؛)
اریز دـشاب ، راگزاس  ًالماک  گنهامه و  ینید  ياههداد  اـب  یملع  تاـیرظن  هشیمه  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  نیارباـنب  دـنوشیم ، ینوگرگد 

تسا نکمم  نیاربانب  دوش . ینوگرگد  رییغت و  شوختـسد  هراومه  نادنمـشناد  یبرجت  ینظ و  يارآ  دننام  زین  نید  هک  تسا  نیا  نآ  همزال 
ناوتیم هنومن  ناونع  هب  دوش . قفاوم  يرگید  نامز  رد  دـتفا و  ضراعم  ینامز  رد  یملع  ياههرازگزا  یخرب  اب  ینید  ياـههرازگ  زا  یخرب 

رد جـیار  یملع  شرگن  ریاـغم  مهدزوـن  نرق  رخاوا  اـت  هک  تفرگ . رظن  رد  ار  نیدـلاو  اـب  نـینج  کـیژولویب  دـنویپ  هراـبرد  نآرق  هاگدـید 
دیدج ملع  دیدرگ و  خوسنم  یگمه  ردام  ای  ردپاب  دنزرف  هیوسکی  دـنویپ  رب  ینتبم  تایرظن  نرق 19  مود  همین  رد  یلو  دوب ، یسانشتسیز 

يرایـسب تساهار و  همین  رد  زونه  رـشب  یملع  ناوراک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  رگید  فرط  زا  دش . وسمه  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هاگدید  اب  زین 
دوجو يرایـسب  میقـس  حیحـص و  ياههشیدنا  ارآ  نیا  نایم  رد  تسا  یعیبط  دش ، دهاوخ  نوگرگد  هدنیآ  رد  زین  دوجوم  یملع  تایرظن  زا 
تسا نیا  تسا  ملسم  هچنآ  نکیل  تساجبان ، يراظتنا  یبرجت  شناد  يانعم  هب  ملع  نید و  لماک  یگنهامه  راظتنا  نیاربانب  تشاد ، دهاوخ 

نیا تسا  هدـمآ  نید » لقع و  هطبار   » زا تسخن  لاؤس  رد  هکنیا  رگید  هتکن  دوب . دـهاوخن  و  هدوبن ، یـضراعت  ملع  نید و  تایعطق  نیب  هک 
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رگا رشب . یبرجت  یملع  ياهدروآهر  يانعم  هب  لقع  فلا ) دراد : ياهژیو  خساپ  انعم  ره  رد  دوریم و  راک  هب  ینوگانوگ  یناعم  هب  زین  ریبعت 
لقع ب )  تشذگ . هک  تسا  نید  ملع و  هطبار  نامه  يانعم  هب  قوف  بلطم  عقاو  رد  دوش  ( reducted  ) هتساکورف یبرجت  مولع  هب  لقع 

رد درخ  زا  اـنعم  نـیا  (. InstrumentalReuson  ) يرازبا درخ  اــی  و  ( Rationalistic  ) یتسیلانویـسار رگنءزج  درخ  ياـنعم  هب 
رد صقن  دوجو  هن  نآ ، تلع  و  دتفایم ، ضراعت  رد  دـمآ  دـهاوخ  هک  يرگید  يانعم  هب  لقع  دوخ  اب  هکلب  نید ، اب  اهنت  هن  دراوم  زا  یخرب 

نآ و هب  نداد  تلاصا  اّما  تسا ، دـیفم  مزال و  درخ  هدودـحم  رد  رگنءزج  يرازبا و  لقع  تسا . لـقع  نیا  ندوب  ناـگنل  رطاـخب  هکلب  نید ،
. دــش یبرغ  یطارفا  ییارگلــقع  و  ( Rationalistim  ) مسیلانویــسار ریگناـبیرگ  هـک  تـسا  یگرزب  تـفآ  ندرک  اـهرار  رترب  قیاـقح 

رـس درادن و  يراک  نیرفآ  لامک  يونعم و  روما  يونعم و  لیاضف  اهشزرا و  اب  يور  چـیه  هب  يرازبا  یتسیلانویـسار و  یطارفا  ییارگلقع 
ضراعت رد  نید  میلاعت  اب  هاگ  ورنیازا  دـشیدنایم ، ناسنا  ییاـیند  ياـهزاین  هب  اـهنت  دربیم و  ورف  تیناویح  تیداـم و  روخآ  رد  ار  یمدآ 

لقع ج )  تسا . یناویح  يدام و  تالیامت  زا  یشخبنداهن  ورف  ورگ  رد  تالامک  اهشزرا و  هب  ندیسر  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  دتفایم ،
كاکطـصا ییادـج و  زگره  انعم  نیا  هب  لقع  نید و  نیب  هکلب  درادـن ، یـضراعت  كدـنا  نید  اب  اهنت  هن  يدرخ  نینچ  يدـیحوت . رگن  لک 

یکی نآرق  هاگدید  زا  تسا . یهلا  ماکحا  فشک  عبانم  زا  یکی  ینظ ـ  هن  یعطق ، لقع  هتبلا  لقع -  مالـسا  رد  نامأوت  لقعلاو  نیدلا  تسین 
اهناسنا دوخ  ياج  ياج  رد  دـیجم  نآرق  ورنیازا  تسا ، يزیرگ  لقع  تسا  هتخاس  رود  نید  زا  ار  وا  هک  تیرـشب  گرزب  ياـهيرامیب  زا 

ات دوشیم ، كرد  فشک و  ایبنا  میلاـعت  يدـنمدوس  تیناـقح و  تمظع ، نآرق  وترپ  رداریز  دـنکیم ، یـشیدنافرژ  لـقعت و  هب  توعد  ار 
شتـسرپ دروم  دنوادخ  لقع  هطـساو  هب  ینعی ، نانجلاهب ؛ ... بستکاو  نمحرلاهب  دبع  ام  لقعلا  تسا : هدمآ  یمالـسا  صوصن  رد  هک  اجنآ 

. دیآیم تسد  هب  تشهب  نآ  مکح  هب  دریگیم و  رارق 

؟ تسا هنوگچ  نامیا  ملع و  طابترا  ریثأت و  یمالسا  ینیبناهج  رد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نامیا  ملع و  طابترا  ریثأت و  یمالسا  ینیبناهج  رد 

خساپ

دهد و یم  تعرـس  ملع  دـصقم ؛  نامیا  دزاس و  یم  رازبا  ملع  یمرگ ؛  دـیما و  قشع و  نامیا  دـشخب و  یم  ییاناوت  ییانـشور و  ام  هب  ملع 
؛  درک دیاب  هچ  هک  دـشخب  یم  ماهلا  نامیا  تسه و  هچ  هک  دـنایامن  یم  ملع  نتـساوخ ؛  بوخ  نامیا  تسا و  نتـسناوت  ملع  تهج ؛  نامیا 

دوجو ملع  ؛  دزاس یم  تّیمدا  ناور  ار  ناور  نامیا  دنک و  یم  یمدآ  ناهج  ار  ناهج  ملع  نورد ؛  بالقنا  نامیا  تسا و  نورب  بالقنا  ملع 
هب ملع  مه  زاس .  ناسنا  نامیا  تسا و  زاس  تعیبط  ملع  ؛ درب یم  ـالاب  يدومع  لکـش  هب  ناـمیا  دـهدیم و  شرتسگ  یقفا  تروصب  ار  ناـسنا 
 . تسا ییابیز  مه  نامیا  تسا و  ییابیز  ملع  لصّتم .  يورین  نامیا  دـهد و  یم  لصفنم  يورین  ملع  اّما  نامبا ؛  مه  دـهد ،  یم  ورین  ناـسنا 

دـشخب و یم  تّینما  ناسنا  هب  ملع  مه  ساسحا . ییابیز  نامیا  تسا و  هشیدـنا  ییابیز  ملع  حور ؛  ییابیز  نامیا  تسا و  لـقع  ییاـبیز  ملع 
دهد و یم  ینمیا  اهنافوط  اه ،  هلزلز  اهلیـس ،   ، اهیرامیب موجه  لباقم  رد  ملع   . ینورد تّینما  نامیا  دهدیم و  ینورب  ّتینما  ملع  نامیا . مه 
اب ار  ناسنا  نامیا  دنک و  یم  راگزاس  ناسنا  اب  ار  ناهج  ملع  اهیراگنا . چوپ  اهیهانپ ، یب  ساسحا  اه ،  ییاهنت  اهبارطـضا ،  لباقم  رد  نامیا 

. شدوخ

؟ تسا هتشاد  یجیاتن  هچ  رگیدکی  زا  نامیا  ملع و  کیکفت  : 
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شسرپ

؟ تسا هتشاد  یجیاتن  هچ  رگیدکی  زا  نامیا  ملع و  کیکفت  : 

خساپ

تسا هدوبن  ملع  هدوب و  نامیا  هک  اجنآ  دروآیم . راب  هب  یجیاتن  هچ  رگیدکی  زا  نامیا  ملع و  کیکفت  هک  هداد  ناشن  لاحو  هتشذگ  خیرات 
اهدومج اهبّصعت و  ءاشنم  یهاگ  تسا و  هدرواین  راب  هب  بوخ  ۀجیتن  ًانایحا  دایز و  ۀجیتن  هک  هدش  يروما  فرص  دارفا  ۀناتسود  رشب  یعاسم 

هدـنام یلاخ  نامیا  ياج  هدوب و  ملع  هک  اجنآ  . روما هنوگ  نیا  زا  تسا  رپ  رـشب  ۀتـشذگ  خـیرات  تسا . هدـش  رابنایز  ياهـشکمشک  ًانایحا  و 
اهرامثتسا اهیبلط ،  يرترب   ، اهیبلط نوزفا  اهیتسرپدوخ ، اهیهاوخدوخ و  فرص  یملع  تردق  مامت  رضاح ـ  رصع  عماوج  یخرب  دننام  تسا ـ 

. تسا هدش  اهیزابگنرین  اهگنرین و  اهدابعتسا ،  ،

؟ تسا هتفگ  هچ  ملع  نامیا و  رنه ،  ثلثم  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  نتراس ،  جروج 

شسرپ

؟ تسا هتفگ  هچ  ملع  نامیا و  رنه ،  ثلثم  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  نتراس ،  جروج 

خساپ

یناسنا رد  ار  ملع  یناوتان  ییاسران و  لاب ، شش  باتک  رد  ملع  خیرات  فورعم  باتک  ةدنسیون  یناهج و  روهشم  دنمشناد  نتراس » جروج  »
هدرک تفگـش  میظع و  تاّیقرت  اه  هنیمز  یـضعب  رد  ملع  : » دـنکیم نایب  نینچ  نامیا  يورین  هب  ار  ناسنا  يروف  زاین  رـشب و  طـباور  نتخاـس 

اردوـخ زوـنه  ، رگیدـکی اـب  ناـسنا  دارفا  طـباور  هب  تسا  طوـبرم  هک  یللملا  نیب  اـی  یّلم  تسایـس  ًـالثم  رگید ،  ياـههنیمز  رد  یلو  تسا ، 
زاین ةراب  رد  يو  تسا  یبهذـم  ینید و  نامیا  تسا ، ناسنا  زاـین  دروم  هک  یناـمیا  هک  دراد  فارتعا  نتراـس » جروج   .« » مینکیم دنخـشیر 
نید دوش ؛  یم  یگدنز  يداش  ۀیام  تهج  نیمه  دزاس و  یم  راکـشآ  ار  ییابیز  رنه ، دـیوگیم : نینچ  ملع » نید و  رنه و   » ّثلثم هب  ناسنا 

ۀـسره هب  دوش .  یم  رـشب  عون  يرایـشوه  ۀیام  دراد و  راک  ورـس  لقع  یتسار و  قح و  اب  ملع  تسا ؛  یگدـنز  یقیـسوم  دروآیم و  تّبحم 
یفاـک ییاـهنت  هب  زگره  یلو  تسا ، مزـال  یگدـنز  يارب  یقلطم  تروـص  هب  ملع  ملع . هب  مه  نید ، هب  مـه   ، رنه هـب  مـه  میدـنمزاین ؛ اـهنیا 

(305/ لاب شش  .« ) تسین

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا  ایآ 

شسرپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا  ایآ 

خساپ

نآرق تایآ  رد  اهـشناد  مولع و  رـشن  مّلعت و  میلعت و  نتفرگ  ارف  ةرابرد  هک  تادیکأت  همه  نیا  هک  دـننک  رّوصت  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم 
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تسا هجوت  دروم  مولع  ۀمه  شرتسگ  یمالسا و  تموکح  ثحب  رد  ار  هچنآ  تسا و  ینید  مولع  هب  رظان  اهنت  تسا ، هدمآ  تایاور  دیجم و 
روط هب  تیبرت  میلعت و  ملع و  تیمها  یمالـسا  تاـیاور  زا  مهو  نآرق  تاـیآ  زا  مه  اریز  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  یلو  دوـشیمن . لـماش 

(ع) مدآ ناتساد  رد  1 ـ دروخیم :  مشچ  هب  ریز  دراوم  نآرق ، تاـیآ  رد  هلمج  زا  تسا ؛ ناوارف  ینعم  نیا  دـهاوش  دوشیم . هدافتـسا  قلطم 
َءامْسَالا َمَدآ  َمَّلَع  َو   » ینید مولع  اهنت  هن  تسا  تادوجوم  مامت  شنیرفآ  رارسا  رب  یهاگآ  ملع و  هب  ةراشا  هک  هدش  نایب  ءامـسا  میلعت  ۀلأسم 

زاـغآ رد  یهلا  میظع  تبهوـم  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  و  هتخادرپ ، دـنوادخ  يوـس  زا  ناـیب  میلعت  هـب  نـمحرلا  ةروـس  رد  /31 2 ـ هرقب اهَّلُک »
ریبعت ملع  هب  فسوی  ةروس  رد  /4 3 ـ نمحرلا نایَْبلا » ُهَمَّلَع   » دنکیم یفرعم  تسا  هدش  رکذ  نآ  رد  اهتمعن  نیرتگرزب  ۀعومجم  هک  ياهروس 

لوق زا  هدرک  هراشا  دراذـگب  رثا  رـصم  تلم  نوچمه  یتلم  تشونرـس  رد  دـناوتیم  هاـگ  هک  هدـنیآ  ثداوح  زا  اـهایؤر  تیاـکح  باوخ و 
تیریدم رب  یهاگآ  روشک و  کی  رما  ریبدـت  ۀـلأسم  هب  هروس  نیمه  رد  زاب  /37 4 ـ فسوی ّیبَر » ینمَّلَع  اّمِم  امُِکلذ   » دـنکیم لقن  فسوی ،

رب ارم   ] 55/ فسوی میلَع » ظیفَح  ّینِا  ِضْرَالا  ِِنئازَخ  یلَع  یْنلَعِْجا   » دـیوگیم رـصم  زیزع  هب  باطخ  فسوی  لوق  زا  هدرک ، هراشا  لاملاتیب 
( روشک کی  تیریدـم  نیمه  رد  ( ـ 5 منادیم ]. یبوخ  هب  ار  نآ  تیریدـم  و  .« ) مهاگآ هدـنرادهاگن و  نم  هک  رامگب  نیمزرـس  نیا  نئازخ 

َهللا َّنِا   » دـیوگیم دـنکیم ، نایب  لیئومـشا )  ) نامز نآ  ربمغیپ  يوس  زا  ار  تولاط  باختنا  لیلد  هک  یماـگنه  تولاـج ، تولاـط و  ناتـساد 
تعسو ار  وا  ینامسج  تردق  ملع و  و  تسا ، هدیزگرب  امـش  رب  ار  وا  دنوادخ   ] 247/ هرقب ِمْسِْجلا » َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهدازَو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا 
یسایس یماظن و  روما  رد  تیریدم  یهاگآ و  هکلب  دوبن ، یهلا  فراعم  رد  اهنت  لیئارسا  ینب  ریاس  رب  تولاط  زایتما  تسا  یهیدب  هدیـشخب ].

تعنص میلعت  زین  (ع ) دواد ناتـساد  رد  6 ـ تسا . هدوب  لالدتـسا  هجوت و  دروم  زین  تشاد ، دوجو  ربدـم  رایـشوه و  ناوـج  نیا  داـهن  رد  هک 
یعافد و هحلسا  هنوگره  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  ۀتفگ  هب  سوبل » » هکلب درمـشیم  وا  گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ار  یفاب ) هرز  ملع   ) سوبل

ةروس رد  /8 7 ـ ءایبنا ْمُکِسَاب ». ْنِم  ْمُْکنِـصَُحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهانْمّلَع  َو   » دیامرفیم تسین ، هرز  هب  رـصحنم  دوشیم و  لماش  ار  یمجاهت 
زا مادک  چیه  هدش و  هتخومآ  (ع ) یسوم هب  (ع ) رضخ يوس  زا  هک  دیوگیم  نخس  ییاهشناد  مولع و  زا  رضخ ، یسوم و  ناتساد  رد  فهک 

دیامرفیم دـنکیم ، هرادا  نسحا  ماظن  قبط  ار  یناسنا  ۀـعماج  هک  دوب  یمولع  زا  هکلب  دوبن ، صاخ  ینعم  هب  ینید  فراـعم  مولع و  زا  اـهنآ 
زا ياهدنب  عشوی ) شرفسمه  تسود  یسوم و   ) اجنآ رد   ] 65/ فهک ًاْملِع » ًانَُّدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتا  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف  »

، دعب تایآ  رد  سپس  و  میدوب ]. هداد  میلعت  وا  هب  یناوارف  ملع  دوخ ، يوس  زا  هتخاس و  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب 
روما ریبدـت  هب  طوبرم  اـهنآ  ۀـمه  هکلب  تسین ، ینید  فراـعم  مولع و  زا  مادـک  چـیه  هک  دـنکیم  ناـیب  ًاحورـشم  ار  مولع  نیا  زا  هنومن  هس 
ناونع هب  ار  نآ  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  ناگدنرپ  نتفگ  نخـس  یگنوگچ  هب  تبـسن  نامیلـس  یهاگآ  زا  لمن  ةروس  رد  8 ـ تسا . یگدنز 

نابز مدرم  يا  تفگ   ] 16/ لمن َْریَّطلا » َقِْطنَم  انْمِّلع  ُساّنلا  اَهُّیا  ای  َلاق  َو   » دنکیم رکذ  درکیم  تاهابم  نآ  هب  هک  نامیلس  تاراختفا  زا  یکی 
مهم ۀعقاو  کی  ناونع  هب  وا  يزاس  ّدس  زا  نخس  نینرقلا ، يذ  ناتساد  رد  فهک  ةروس  رخاوا  رد  9 ـ تسا ]. هدش  هداد  میلعت  ام  هب  ناگدنرپ 

دساف و لیابق  موجه  زا  يریگولج  يارب  نینهآ ، دـنمورین  ّدـس  کی  نتخاس  رما  رد  وا  ریبدـت  یگنوگچ  زا  یتایئزج  یتح  و  هدـمآ ، نایم  هب 
ینُوتا َلاق  ًاران  ُهَلَعَج  اذِا  یّتَح  اوُخُْفنا  َلاق  ِْنیََفَدَّصلا  َْنَیب  يَواس  اذِا  یّتَح  ِدـیدَْحلا  َُربُز  ینُوتآ   » دـنکیم ناـیب  ار  جوجأـم ) جوجأـی و   ) دـسفم

ار هوک  ود  نایم  ًالماک  هک  یماـگنه  اـت  دـینیچب ) مه  يور  ار  اـهنآ  و   ) دـیروایب میارب  ار  نهآ  گرزب  تاـعطق   ] 96/ فـهک ًًارِْطق » ِْهیَلَع  ْغِْرُفا 
تفگ هدرک ، هتخادگ  خرس و  ار  نهآ  تاعطق  ات  دندیمد ) اهنآ   ) دیمدب نآ  رد  دیزورفیب و ) شتآ  نآ  فارطا  رد   ) تفگ سپـس  دیناشوپب ،
یتایآ رد  زین  نامقل  ةروس  رد  10 ـ دوب . يزاس  دس  شناد  ملع و  زین  تبهوم  نیا  مزیرب ]. نآ  يور  رب  ات  دـیروایب  میارب  باذـم  سم  نونکا 
مدرم یعامتجا و  یـسانشناور و  ۀبنج  هک  مینکیم  دروخرب  تاروتـسد  هلـسلس  کی  هب  دـهدیم  شدـنزرف  هب  ار  نامقل  يایاصو  حرـش  هک 
مدرم هب  تبسن  دهدیم  روتـسد  شرـسپ  هب  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، زاسراک  مهم و  زین  یگدنز  رد  ناگمه  يارب  اهنآ  تیاعر  هک  دراد  يراد 

ربص و شکن و  داـیرف  وگن و  نخـس  دـنلب  نک ، تیاـعر  ار  لادـتعا  نتفر  هار  رد  ورن ، هار  نیمز  رب  هنارورغم  نکن ، ییورـشرت  ییاـنتعایب و 
رطاخ هب  ار  ناـمقل  ماـقم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  ناـمقل .) ةروس  ات 19  تایآ 17   ) شاب هتـشاد  اهراک  رد  تماقتـسا  ییاـبیکش و 
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رد 11 ـ تسا ! هداد  رارق  شیوخ  نخس  رانک  رد  ار  وا  نخس  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتـشاد  گرزب  شناد ، تمکح و  ملع و  تبهوم  زا  دروخرب 
ماجنا نامیلـس ، رظن  ریز  نایرپ  هک  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  يرنهو  ینارمع  ةدرتسگ  ياههمانرب  زا  نخـس  نامیلـس ، لاح  حرـش  رد  ٌابـس  ةروس 

و  ) تساوخیم نامیلـس  هچ  ره  اهنآ   ] 13/ ءابـس ِتایـسار » ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  َنافِج  َو  َلیثامَت  َو  َبیراحَم  نِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی   » دندادیم
زا لبق  ۀیآ  رد  و  تباث ]! ياهگید  اهضوح و  دننامه  اذغ  گرزب  فورظ  اهلاثمت و  اهدـبعم و  دـندرکیم . تسرد  شیارب  دادیم ) روتـسد 

ار باذم )  ) سم ياههمشچ  ام   ] 12/ ءابس ِرْطِقلا » َْنیَع  َُهل  اْنلَـسْرَاَو   » دیامرفیم هدرک  هراشا  تاّزلف ، بوذ  شناد  هب  نامیلـس  یبایتسد  هب  نآ ،
َو َۀَمْکِْحلا  َو  َْکلُْملا  ُهللا  ُهاتآ  َو  َتُولاج  ُدُواد  َلَتَق  َو   » دیامرفیم ربمایپ ، دواد  يرادمامز  ةرابرد  هرقب ، ةروس  رد  12 ـ میتخاس ]. ناور  وا  يارب 
.[ داد میلعت  وا  هب  تساوخیم  هچنآ  زا  دیـشخب و  وا  هب  ار  شناد  تموکح و  دنوادخ ، تشک و  ار  تولاج  دواد   ] 251/ هرقب ُءاشَی » اّمِم  ُهَمَّلَع 

، دـشاب هتـشاد  زین  يرتعیـسو  ینعم  رگا  تسا و  مزال  تکلمم  کلم و  ریبدـت  يارب  هک  تسا  یـشناد  اجنیا  رد  تمکح  ملع و  تسا ، نشور 
رگید یضعب  قوف و  تایآ  رد  هک  یتاراشا  عومجم  زا  دوشیم . لماش  ًاعطق  ار  تموکح  ماظن  يراد و  روشک  هب  طوبرم  مولع  زا  شخب  نیا 

نید و مولع  هب  اـهنت  نآرق  دـننکیم ، رّوصت  هک  یناـسک  رادـنپ  فـالخرب  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  یبوخ  هب  هدـش ، دراو  نآرق  تاـیآ  زا 
تسا لئاق  ياهداعلا  قوف  تیمها  مولع  زا  شخب  نیا  يارب  نآرق  تسا ، هدرواین  نایم  هب  رگید  مولع  زا  ینخـس  هداد و  تیمها  هّیهلا  فراعم 
يونعم يّداـم و  یگدـنز  رد  عفاـن  دـیفم و  ملع  هنوـگ  ره  يریگارف  هب  قـیوشت  ار  ناناملـسم  درمـشیم و  هّیهلا  گرزب  بهاوـم  زا  ار  نآ  و 

نآرب هوالع  هکلب  هدشن ، ینید  مولع  يریگارف  زا  قیوشت  هب  افتکا  اهنت  دیجم ، نآرق  تایآ  زا  يوریپ  هب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـیامنیم .
ثیدح رد  1 ـ دـینک :  هجوت  ریز  تایاور  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  يونعم  يّدام و  یگدـنز  رد  دـیفم  ملع  هنوگره 

راونالاراحب 1/180) « ) ٍِملْـسُم ِّلُک  یلَع  َۀـضیرف  ِْملِْعلا  َبَلَط  َّنِاَـف  ِْنیِّصلاـِب  َْول  َو  َْملِْعلا  اُوُبلُْطا   » دومرف میناوخیم  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  یفورعم 
نیچ تکلمم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا ]. بجاو  یناملسم  ره  رب  شناد  لیصحت  اریز  دشاب ، نیچ  روشک  رد  دنچ  ره  دیریگارف  ار  شناد  ]

نیرتهداتفا رود  رد  دـنچ  ره  دـیورب ، شناد  غارـس  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیاربانب  دـشیم ، هتخانـش  ناـهج  روشک  نیرترود  ناـمز  نآ  رد 
زکارم اهنآ  ياج  هک  ارچ  دوبن ، ینید  ینآرق و  فراعم  دشیم ، تفای  نیچ  رد  زور  نآ  رد  هک  یـشناد  تسا  یهیدب  دـشاب . ایند  ياهروشک 

ُۀَّلاـض ُۀَـمْکِْحلَا   » میناوـخیم (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ تسا . يویند  دـیفم  ياهـشناد  روـظنم  هکلب  دوـب ، یحو 
دزن دـنچ  ره  دـینک  بلط  ارنآ  سپ  تسا ، نامیا  اب  صخـش  ةدـشمگ  شناد ، ( ] راونالاراحب 75/34 « ) ِكِرْـشُْملا َدـْنِع  َْولَو  اهُوُبلْطاَف  ِنِمْؤُْملا 

هک تسا  يرگید  دیفم  مولع  هکلب  تسین ، یهلا  مولع  يدیحوت و  فراعم  دوشیم  تفای  ناکرشم  دزن  هچنآ  تسا ، نشور  دشاب ]. ناکرشم 
دیکأـت دـنکیم و  یعادـت  ار  درادـن » نطو  ملع   » فورعم راعـش  ثیداـحا ، هنوگ  نیا  . تسا ناـنآ  دزن  هاـگ  دـیآیم و  راـک  هب  یگدـنز  رد 

هدمآ يرگید  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـنریگیم . ارف  ار  نآ  دـنبایب  سک  ره  دزن  اج و  ره  تسا ، نانمؤم  ةدـشمگ  شناد ، ملع و  هک  دـیامنیم 
هب دبایب  ار  نآ  اجره  تسا ، نمؤم  ةدـشمگ  شناد  ( ] راونالاراحب 2/199 « ) اِهب ُّقَحَا  َوُهَف  اهَدَجَو  ُثیَحَف  ِنِمْؤُملا  َُۀلاض  ِۀَمْکِْحلا  ُۀَِـملَک   » تسا

راونـالاراحب « ) ِنادـْبَالا ُْملِع  َو  ِناـیْدَالا  ُْملِع  ُناـْملِع  ُمـْلِْعلَا   » منیاوـخیم (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  3 ـ تسا ]. رتراوازـس  نآ 
رد 4 ـ مسج .) تمالـس  ۀـیام  یمود  تسا و  ناـسنا  حور  تمالـس  ۀـیام  یلوا  [ ) یکـشزپ مولع  ینید و  مولع  تسا  هنوـگ  ود  ملع  ( ] 1/220
رب ملع  ( ] راونالاراحب 75/45 « ) ِناسِِّلل ُوْحَّنلا  َو  ِناْدبَِالل  ُبِّطلا  َو  ِنایْدَِالل  ُهْقِْفلَا  ۀَثالَث  ُْملِْعلَا   » تسا هدـمآ  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدـح 

مولع زا  مهم  ۀـخاش  هس  ثیدـح ، نیا  رد  نابز ]. يارب  تایبدا )  ) وحن و  اهندـب ، يارب  یکـشزپ  و  ناـیدا ، هب  تبـسن  یهاـگآ  تسا  هنوگ  هس 
زا يرگید  ثیدـح  رد  5 ـ تسا . رگید  مولع  دـیلک  عـقاو  رد  هک  تاـیبدا  یکـشزپ و  ملع  ینید و  موـلع  تسا ، هدـش  حرطم  يرـشب  یهلا و 

راونالاراحب « ) ِناـمْزَالا ِۀـفِْرعَِمل  ُموُجُّنلا  َو  ِناـسِِّلل ، ُوْحَّنلا  َو  ِنادـْبَِالل  ُبِّطلا  َو  ِناـیْدَِالل  ُهْقِْفلَا  ُۀـَْعبْرَا  ُمُولُْعلَا   » تسا هدـمآ  (ع ) یلع ناـنمؤمریما 
6ـ تاقوا ]. تخانش  يارب  یسانشهراتس  نابز و  يارب  تایبدا )  ) وحن ندب ، يارب  یکشزپ  نید ، يارب  هقف  تسا  شخب  راهچ  شناد  ( ] 1/218

ِجاِرْخَتْـسا َو  ِسارِغلا  َو  ِۀَـعارِّزلاَک  ُهاْینُد  حالَـص  ِهیف  ام  َْملِع  َناْسنِالَا )  ) یطْعَا َِکلذَـک  َو   » میناوخیم (ع ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
ُجَرْخَتُْـسی یتَّلا  ِنِداعْملا  َو  ِماقْـسَالا ، ِبوُرُـض  ْنِم  اِهب  یفْـشَتُْسی  یتَّلا  ِرِیقاقَْعلا  ِۀَفِْرعَم  َو  ِهایِملا ، ِطاْبِنتْـسا  َو  ِماْعنَالا  َو  مانْغَالا  ِءاِنْتقا  َو  َْنیِـضَرَالا ،
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راونالاراحب 3/83) « ) ِبِساکَْملا َو  ِرِجاتَْملا  ِهوُجُوَو  ِتاعانَّصلا  ِیف  ِفُّرَـصَّتلا  َو  ِرْحَْبلا … ِیف  ِصْوَْغلا  َو  ِنُفُّسلا  ِبوُکُر  َو  ِرِهاوَْجلا ، ُعاونَا  اـْهنِم 
، هتـشاد ینازرا  ناـسنا ، رب  شمرک  فطل و  هب  دـنوادخ  هک  يدـیفم  ياهـشناد  مولع و  ندرمـش  رب  نمـض  تیاور  نیا  قباـطم  قداـص  ماـما 
يرادـماد و نیمز  جارختـسا  يرادـغاب ، يزرواشک ، دـننام  تسا  نآ  رد  وا  يایند  حالـصا  هک  هدیـشخب  یمولع  وا  هب  نینچمه   ] دـیامرفیم

جارختسا رهاوج  عاونا  نآ  زا  هک  ینداعم  تخانش  تسا و  دیفم  اهیرامیب  عاونا  يارب  هک  ییوراد  ناهایگ  تخانـش  نیمز ، زا  اهبآ  جارختـسا 
(، (ع ماما بیترت  نیا  هب  اهبسک ]. اهتراجت و  عاونا  عیانـص و  عاونا  رد  فّرـصت  اهایرد …و  رد  یـصاوغ  اهیتشک و  رب  ندش  راوس  و  دوشیم ،

ربمایپ زا  یثیدح  رد  7 ـ تسا . هدومرف  قیوشت  نآ  شرتسگ  میلعت و  لیـصحت و  هب  ار  اـهناسنا  هدرمـش و  یهلا  بهاوم  زا  ار  مولع  نیا  ماـمت 
قوقح زا  ( ] لئاسو 15/199 « ) ِۀَحابِّسلا ُهَمِّلَُعی  َو  ُهَرِّهَُطی  َو  ِهللا  َباتِک  ُهَمِّْلُعی  َو   » تسا هدمآ  ناردپ  رب  نادنزرف  قوقح  نایب  نمـض  ص )  ) مرکا

نیا زا  دزومایب ]. وا  هب  ار  انـش  نف  دزاس و  كاپ  ناهانگ  اهيدیلپ و  زا  ار  وا  دنک و  میلعت  وا  هب  ار  ادـخ  باتک  هک  تسا  نیا  ردـپ  رب  دـنزرف 
هدرک هیـصوت  نادنزرف  هب  ار  نآ  میلعت  هدنامن و  رود  مالـسا  راذـگنوناق  رظن  زا  انـش  نف  میلعت  یتح  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح 

ِءایْبنَالا ُْملِع  َوُه  َو  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنِم  َفَرْشَا  ُنوُکَی  ام  ِنآرُْقلا  ِْملِع  َدَْعب  َو   » میناوخیم (ع ) رفعج نبیسوم  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  8 ـ تسا .
یملع نآرق  مـلع  زا  دـعب  ( ] راونالاراحب 47/146 « ) َنوُدَـتْهَی ْمُه  مْجَْنلاب  َو  تامالَع  َو  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  َلاـق  َنیذَّلا  ِءاـیْبنَالا  ِۀـَثَرَو  َو  ِءایـصْوَالا  َو 

هدومرف اهنآ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  اهنامه  تساهنآ ، ناثراو  ءایصوا و  ءایبنا و  ملع  نآ  تسین و  یسانش  هراتـس  موجن و  ملع  زا  رتفیرش 
.[ دنوشیم تیاده  ناگراتس  ۀلیسو  هب  داد و  رارق  یتامالع  دنوادخ 

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  نآرق  هاگدید  زا  ایآ 

شسرپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  نآرق  هاگدید  زا  ایآ 

خساپ

نآرق تایآ  رد  اهـشناد  مولع و  رـشن  مّلعت و  میلعت و  نتفرگ  ارف  ةرابرد  هک  تادیکأت  همه  نیا  هک  دـننک  رّوصت  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم 
لماش تسا  هجوت  دروم  مولع  ۀـمه  شرتسگ  یمالـسا و  تموکح  ثحب  رد  ار  هچنآ  تسا و  ینید  مولع  هب  رظان  اـهنت  تسا ، هدـمآ  دـیجم 
قلطم روـط  هب  تیبرت  میلعت و  ملع و  تیمها  یمالـسا  تاـیاور  زا  مهو  نآرق  تاـیآ  زا  مه  اریز  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نـیا  یلو  دوـشیمن .
ۀلأسم (ع ) مدآ ناتـساد  رد  دروخیم 1 ـ مشچ  هب  ریز  دراوـم  نآرق ، تاـیآ  رد  هلمج  زا  تسا ؛ ناوارف  ینعم  نیا  دـهاوش  دوـشیم . هدافتـسا 

« اهَّلُک َءامْسَالا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   » ینید مولع  اهنت  هن  تسا  تادوجوم  مامت  شنیرفآ  رارـسا  رب  یهاگآ  ملع و  هب  ةراشا  هک  هدش  نایب  ءامـسا  میلعت 
هک ياهروس  زاغآ  رد  یهلا  میظع  تبهوم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  و  هتخادرپ ، دـنوادخ  يوس  زا  ناـیب  میلعت  هب  نمحرلا  ةروس  رد  /31 2 ـ هرقب

باوخ و ریبـعت  ملع  هب  فسوی  ةروـس  رد  /4 3 ـ نمحرلا نایَْبلا » ُهَمَّلَع   » دـنکیم یفرعم  تسا  هدـش  رکذ  نآ  رد  اهتمعن  نیرتگرزب  ۀـعومجم 
لقن فسوی ، لوق  زا  هدرک  هراشا  دراذگب  رثا  رـصم  تلم  نوچمه  یتلم  تشونرـس  رد  دناوتیم  هاگ  هک  هدـنیآ  ثداوح  زا  اهایؤر  تیاکح 

لاملاتیب تیریدـم  رب  یهاگآ  روشک و  کـی  رما  ریبدـت  ۀـلأسم  هب  هروس  نیمه  رد  زاـب  /37 4 ـ فسوی ّیبَر » ینمَّلَع  اّمِم  اـمُِکلذ   » دـنکیم
نیا نئازخ  رب  ارم   ] 55/ فسوی میلَع » ظیفَح  ّینِا  ِضْرَالا  ِِنئازَخ  یلَع  یْنلَعِْجا   » دیوگیم رـصم  زیزع  هب  باطخ  فسوی  لوق  زا  هدرک ، هراشا 

ناتـساد روشک ) کی  تیریدـم  نیمه  رد  ( ـ 5 منادیم ]. یبوـخ  هب  ار  نآ  تیریدـم  و  .« ) مهاـگآ هدـنرادهاگن و  نم  هک  راـمگب  نـیمزرس 
ُهافَطْـصا َهللا  َّنِا   » دـیوگیم دـنکیم ، نایب  لیئومـشا )  ) نامز نآ  ربمغیپ  يوس  زا  ار  تولاط  باختنا  لیلد  هک  یماگنه  تولاـج ، تولاـط و 

.[ هدیشخب تعسو  ار  وا  ینامسج  تردق  ملع و  و  تسا ، هدیزگرب  امش  رب  ار  وا  دنوادخ   ] 247/ هرقب ِمْسِْجلا » َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهدازَو  ْمُْکیَلَع 
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رد هک  یـسایس  یماظن و  روما  رد  تیریدـم  یهاگآ و  هکلب  دوبن ، یهلا  فراعم  رد  اهنت  لیئارـسا  ینب  ریاس  رب  تولاط  زاـیتما  تسا  یهیدـب 
ملع  ) سوبل تعنص  میلعت  زین  (ع ) دواد ناتساد  رد  6 ـ تسا . هدوب  لالدتسا  هجوت و  دروم  زین  تشاد ، دوجو  ربدم  رایشوه و  ناوج  نیا  داهن 

ار یمجاهت  یعافد و  هحلـسا  هنوگره  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  ۀتفگ  هب  سوبل » » هکلب درمـشیم  وا  گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ار  یفاب ) هرز 
رد فهک  ةروـس  رد  /8 7 ـ ءایبنا ْمُکِـسَاب ». ْنِم  ْمُْکنِـصَُحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَـص  ُهانْمّلَع  َو   » دیامرفیم تسین ، هرز  هب  رـصحنم  دوشیم و  لماش 
زا اهنآ  زا  مادک  چیه  هدش و  هتخومآ  (ع ) یسوم هب  (ع ) رضخ يوس  زا  هک  دیوگیم  نخس  ییاهـشناد  مولع و  زا  رـضخ ، یـسوم و  ناتـساد 

ادَـجَوَف  » دـیامرفیم دـنکیم ، هرادا  نسحا  ماظن  قبط  ار  یناسنا  ۀـعماج  هک  دوب  یمولع  زا  هکلب  دوبن ، صاخ  ینعم  هب  ینید  فراعم  مولع و 
ناگدنب زا  ياهدنب  عشوی ) شرفسمه  تسود  یسوم و   ) اجنآ رد   ] 65/ فهک ًاْملِع » ًانَُّدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتا  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع 

هـس دـعب ، تایآ  رد  سپـس  و  میدوب ]. هداد  میلعت  وا  هب  یناوارف  ملع  دوخ ، يوس  زا  هتخاـس و  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  هک  دـنتفای  ار  اـم 
یگدنز روما  ریبدت  هب  طوبرم  اهنآ  ۀمه  هکلب  تسین ، ینید  فراعم  مولع و  زا  مادک  چیه  هک  دـنکیم  نایب  ًاحورـشم  ار  مولع  نیا  زا  هنومن 

زا یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  ناگدنرپ  نتفگ  نخـس  یگنوگچ  هب  تبـسن  نامیلـس  یهاگآ  زا  لمن  ةروس  رد  8 ـ تسا .
ناـبز مدرم  يا  تـفگ   ] 16/ لمن َْریَّطلا » َقِْطنَم  اـنْمِّلع  ُساـّنلا  اَـهُّیا  اـی  َلاـق  َو   » دـنکیم رکذ  درکیم  تاـهابم  نآ  هب  هک  نامیلـس  تاراـختفا 

مهم ۀعقاو  کی  ناونع  هب  وا  يزاس  ّدس  زا  نخس  نینرقلا ، يذ  ناتساد  رد  فهک  ةروس  رخاوا  رد  9 ـ تسا ]. هدش  هداد  میلعت  ام  هب  ناگدنرپ 
دساف و لیابق  موجه  زا  يریگولج  يارب  نینهآ ، دـنمورین  ّدـس  کی  نتخاس  رما  رد  وا  ریبدـت  یگنوگچ  زا  یتایئزج  یتح  و  هدـمآ ، نایم  هب 

ینُوتا َلاق  ًاران  ُهَلَعَج  اذِا  یّتَح  اوُخُْفنا  َلاق  ِْنیََفَدَّصلا  َْنَیب  يَواس  اذِا  یّتَح  ِدـیدَْحلا  َُربُز  ینُوتآ   » دـنکیم ناـیب  ار  جوجأـم ) جوجأـی و   ) دـسفم
ار هوک  ود  نایم  ًالماک  هک  یماـگنه  اـت  دـینیچب ) مه  يور  ار  اـهنآ  و   ) دـیروایب میارب  ار  نهآ  گرزب  تاـعطق   ] 96/ فـهک ًًارِْطق » ِْهیَلَع  ْغِْرُفا 

تفگ هدرک ، هتخادگ  خرس و  ار  نهآ  تاعطق  ات  دندیمد ) اهنآ   ) دیمدب نآ  رد  دیزورفیب و ) شتآ  نآ  فارطا  رد   ) تفگ سپـس  دیناشوپب ،
یتایآ رد  زین  نامقل  ةروس  رد  10 ـ دوب . يزاس  دس  شناد  ملع و  زین  تبهوم  نیا  مزیرب ]. نآ  يور  رب  ات  دـیروایب  میارب  باذـم  سم  نونکا 
مدرم یعامتجا و  یـسانشناور و  ۀبنج  هک  مینکیم  دروخرب  تاروتـسد  هلـسلس  کی  هب  دـهدیم  شدـنزرف  هب  ار  نامقل  يایاصو  حرـش  هک 
مدرم هب  تبسن  دهدیم  روتـسد  شرـسپ  هب  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، زاسراک  مهم و  زین  یگدنز  رد  ناگمه  يارب  اهنآ  تیاعر  هک  دراد  يراد 

ربص و شکن و  داـیرف  وگن و  نخـس  دـنلب  نک ، تیاـعر  ار  لادـتعا  نتفر  هار  رد  ورن ، هار  نیمز  رب  هنارورغم  نکن ، ییورـشرت  ییاـنتعایب و 
رطاخ هب  ار  ناـمقل  ماـقم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  ناـمقل .) ةروس  ات 19  تایآ 17   ) شاب هتـشاد  اهراک  رد  تماقتـسا  ییاـبیکش و 

رد 11 ـ تسا ! هداد  رارق  شیوخ  نخس  رانک  رد  ار  وا  نخس  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتـشاد  گرزب  شناد ، تمکح و  ملع و  تبهوم  زا  دروخرب 
ماجنا نامیلـس ، رظن  ریز  نایرپ  هک  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  يرنهو  ینارمع  ةدرتسگ  ياههمانرب  زا  نخـس  نامیلـس ، لاح  حرـش  رد  ٌابـس  ةروس 

و  ) تساوخیم نامیلـس  هچ  ره  اهنآ   ] 13/ ءابـس ِتایـسار » ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  َنافِج  َو  َلیثامَت  َو  َبیراحَم  نِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی   » دندادیم
زا لبق  ۀیآ  رد  و  تباث ]! ياهگید  اهضوح و  دننامه  اذغ  گرزب  فورظ  اهلاثمت و  اهدـبعم و  دـندرکیم . تسرد  شیارب  دادیم ) روتـسد 

ار باذم )  ) سم ياههمشچ  ام   ] 12/ ءابس ِرْطِقلا » َْنیَع  َُهل  اْنلَـسْرَاَو   » دیامرفیم هدرک  هراشا  تاّزلف ، بوذ  شناد  هب  نامیلـس  یبایتسد  هب  نآ ،
َو َۀَمْکِْحلا  َو  َْکلُْملا  ُهللا  ُهاتآ  َو  َتُولاج  ُدُواد  َلَتَق  َو   » دیامرفیم ربمایپ ، دواد  يرادمامز  ةرابرد  هرقب ، ةروس  رد  12 ـ میتخاس ]. ناور  وا  يارب 
.[ داد میلعت  وا  هب  تساوخیم  هچنآ  زا  دیـشخب و  وا  هب  ار  شناد  تموکح و  دنوادخ ، تشک و  ار  تولاج  دواد   ] 251/ هرقب ُءاشَی » اّمِم  ُهَمَّلَع 

، دـشاب هتـشاد  زین  يرتعیـسو  ینعم  رگا  تسا و  مزال  تکلمم  کلم و  ریبدـت  يارب  هک  تسا  یـشناد  اجنیا  رد  تمکح  ملع و  تسا ، نشور 
رگید یضعب  قوف و  تایآ  رد  هک  یتاراشا  عومجم  زا  دوشیم . لماش  ًاعطق  ار  تموکح  ماظن  يراد و  روشک  هب  طوبرم  مولع  زا  شخب  نیا 

نید و مولع  هب  اـهنت  نآرق  دـننکیم ، رّوصت  هک  یناـسک  رادـنپ  فـالخرب  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  یبوخ  هب  هدـش ، دراو  نآرق  تاـیآ  زا 
تسا لئاق  ياهداعلا  قوف  تیمها  مولع  زا  شخب  نیا  يارب  نآرق  تسا ، هدرواین  نایم  هب  رگید  مولع  زا  ینخـس  هداد و  تیمها  هّیهلا  فراعم 
يونعم يّداـم و  یگدـنز  رد  عفاـن  دـیفم و  ملع  هنوـگ  ره  يریگارف  هب  قـیوشت  ار  ناناملـسم  درمـشیم و  هّیهلا  گرزب  بهاوـم  زا  ار  نآ  و 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دیامنیم

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  ایآ 

شسرپ

؟ ملع قلطم  ای  تسا ؟ ینید  مولع  هب  رصحنم  ملع  تیمها  یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  ایآ 

خساپ

ملع هنوگره  نآرب  هوالع  هکلب  هدـشن ، ینید  مولع  يریگارف  زا  قیوشت  هب  افتکا  اهنت  دـیجم ، نآرق  تایآ  زا  يوریپ  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد 
زا یفورعم  ثیدـح  رد  دـینک 1 ـ هجوت  ریز  تاـیاور  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  يوـنعم  يّداـم و  یگدـنز  رد  دـیفم 

ار شناد  ( ] راونالاراحب 1/180 « ) ٍِملْـسُم ِّلُـک  یلَع  َۀـضیرف  ِْملِْعلا  َبَلَط  َّنِاَـف  ِْنیِّصلاـِب  َْول  َو  َْملِْعلا  اُوُبلُْطا   » دومرف میناوخیم  (ص ) مرکا ربمغیپ 
نآ رد  نیچ  تکلمم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا ]. بجاو  یناملـسم  ره  رب  شناد  لیـصحت  اریز  دشاب ، نیچ  روشک  رد  دـنچ  ره  دـیریگارف 

ياهروشک نیرت  هداتفا رود  رد  دنچ  ره  دیورب ، شناد  غارس  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیاربانب  دشیم ، هتخانـش  ناهج  روشک  نیرترود  نامز 
، دوب یحو  زکارم  اهنآ  ياج  هک  ارچ  دوبن ، ینید  ینآرق و  فراعم  دشیم ، تفای  نیچ  رد  زور  نآ  رد  هک  یـشناد  تسا  یهیدب  دـشاب . ایند 

اهُوُبلْطاَف ِنِمْؤُْملا  ُۀَّلاض  ُۀَمْکِْحلَا   » میناوخیم (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ تسا . يویند  دیفم  ياهـشناد  روظنم  هکلب 
.[ دـشاب ناکرـشم  دزن  دـنچ  ره  دـینک  بلط  ارنآ  سپ  تسا ، نامیا  اب  صخـش  ةدـشمگ  شناد ، ( ] راونالاراحب 75/34 « ) ِكِرْـشُْملا َْدنِع  َْولَو 
هب یگدنز  رد  هک  تسا  يرگید  دـیفم  مولع  هکلب  تسین ، یهلا  مولع  يدـیحوت و  فراعم  دوشیم  تفای  ناکرـشم  دزن  هچنآ  تسا ، نشور 

ملع و هک  دیامنیم  دیکأت  دنکیم و  یعادت  ار  درادـن » نطو  ملع   » فورعم راعـش  ثیداحا ، هنوگ  نیا  تسا . نانآ  دزن  هاگ  دـیآیم و  راک 
ِۀَمْکِْحلا ُۀَِملَک   » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  هکنانچ  دـنریگیم . ارف  ار  نآ  دـنبایب  سک  ره  دزن  اج و  ره  تسا ، نانمؤم  ةدـشمگ  شناد ،

.[ تسا رتراوازـس  نآ  هب  دبایب  ار  نآ  اجره  تسا ، نمؤم  ةدشمگ  شناد  ( ] راونالاراحب 2/199 « ) اِهب ُّقَحَا  َوُهَف  اهَدَجَو  ُثیَحَف  ِنِمْؤُملا  ُۀـَلاض 
هنوـگ ود  ملع  ( ] راونالاراحب 1/220 « ) ِنادـْبَالا ُْملِع  َو  ِناـیْدَالا  ُْملِع  ُناـْملِع  ُْملِْعلَا   » منیاوخیم (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  3 ـ
نامه زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ مسج .) تمالـس  ۀیام  یمود  تسا و  ناسنا  حور  تمالـس  ۀـیام  یلوا  [ ) یکـشزپ مولع  ینید و  مولع  تسا 

یهاـگآ تسا  هنوگ  هس  رب  ملع  ( ] راونالاراحب 75/45 « ) ِناسِِّلل ُوْحَّنلا  َو  ِنادـْبَِالل  ُبِّطلا  َو  ِنایْدَِالل  ُهْقِْفلَا  ۀـَثالَث  ُْملِْعلَا   » تسا هدـمآ  ترـضح 
هدش حرطم  يرـشب  یهلا و  مولع  زا  مهم  ۀخاش  هس  ثیدح ، نیا  رد  نابز ]. يارب  تایبدا )  ) وحن و  اهندب ، يارب  یکـشزپ  و  نایدا ، هب  تبـسن 

تسا هدمآ  (ع ) یلع نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  5 ـ تسا . رگید  مولع  دیلک  عقاو  رد  هک  تایبدا  یکشزپ و  ملع  ینید و  مولع  تسا ،
تـسا شخب  راهچ  شناد  ( ] راونالاراحب 1/218 « ) ِنامْزَالا ِۀـفِْرعَِمل  ُموُجُّنلا  َو  ِناسِِّلل ، ُوْحَّنلا  َو  ِنادـْبَِالل  ُبِّطلا  َو  ِناـیْدَِالل  ُهْقِْفلَا  ُۀـَْعبْرَا  ُمُولُْعلَا  »

ماـما زا  يرگید  ثیدـح  رد  6 ـ تاـقوا ]. تخانـش  يارب  یـسانشهراتس  ناـبز و  يارب  تاـیبدا )  ) وـحن ندـب ، يارب  یکـشزپ  نید ، يارب  هقف 
َو مانْغَالا  ِءاِنْتقا  َو  َْنیِـضَرَالا ، ِجاِرْخَتْـسا  َو  ِسارِغلا  َو  ِۀَـعارِّزلاَک  ُهاْینُد  حالَـص  ِهیف  ام  َْملِع  َناْسنِالَا )  ) یطْعَا َِکلذَـک  َو   » میناوخیم (ع ) قداص

ِبوُکُر َو  ِرِهاوَْجلا ، ُعاونَا  اْهنِم  ُجَرْخَتُْسی  یتَّلا  ِنِداعْملا  َو  ِماقْسَالا ، ِبوُرُـض  ْنِم  اِهب  یفْـشَتُْسی  یتَّلا  ِرِیقاقَْعلا  ِۀَفِْرعَم  َو  ِهایِملا ، ِطاْبِنتْـسا  َو  ِماْعنَالا 
تیاور نیا  قباطم  قداص  ماما  راونالاراحب 3/83 ) « ) ِبِساکَْملا َو  ِرِجاتَْملا  ِهوُجُوَو  ِتاعانَّصلا  ِیف  ِفُّرَـصَّتلا  َو  ِرْحَْبلا … ِیف  ِصْوَْغلا  َو  ِنُفُّسلا 
یمولع وا  هب  نینچمه   ] دـیامرفیم هتـشاد ، ینازرا  ناسنا ، رب  شمرک  فطل و  هب  دـنوادخ  هک  يدـیفم  ياهـشناد  مولع و  ندرمـش  رب  نمض 

تخانـش نیمز ، زا  اهبآ  جارختـسا  يرادـماد و  نیمز  جارختـسا  يرادـغاب ، يزرواشک ، دـننام  تسا  نآ  رد  وا  يایند  حالـصا  هک  هدیـشخب 
اهیتشک رب  ندش  راوس  و  دوشیم ، جارختسا  رهاوج  عاونا  نآ  زا  هک  ینداعم  تخانش  تسا و  دیفم  اهیرامیب  عاونا  يارب  هک  ییوراد  ناهایگ 
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یهلا بهاوم  زا  ار  مولع  نیا  مامت  (ع ،) ماما بیترت  نیا  هب  اهبسک ]. اهتراجت و  عاونا  عیانـص و  عاونا  رد  فّرـصت  اهایرد …و  رد  یـصاوغ  و 
قوقح نایب  نمـض  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  7 ـ تسا . هدوـمرف  قـیوشت  نآ  شرتـسگ  میلعت و  لیـصحت و  هـب  ار  اـهناسنا  هدرمش و 

هک تسا  نیا  ردپ  رب  دـنزرف  قوقح  زا  ( ] لئاسو 15/199 « ) ِۀَحابِّسلا ُهَمِّلَُعی  َو  ُهَرِّهَُطی  َو  ِهللا  َباتِک  ُهَمِّْلُعی  َو   » تسا هدـمآ  ناردـپ  رب  نادـنزرف 
هدافتـسا یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا  دزومایب ]. وا  هب  ار  انـش  نف  دزاس و  كاپ  ناهانگ  اهيدـیلپ و  زا  ار  وا  دـنک و  میلعت  وا  هب  ار  ادـخ  باـتک 

يرگید ثیدح  رد  8 ـ تسا . هدرک  هیصوت  نادنزرف  هب  ار  نآ  میلعت  هدنامن و  رود  مالسا  راذگنوناق  رظن  زا  انـش  نف  میلعت  یتح  هک  دوشیم 
ِءایْبنَالا ِۀَثَرَو  َو  ِءایـصْوَالا  َو  ِءایْبنَالا  ُْملِع  َوُه  َو  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنِم  َفَرْـشَا  ُنوُکَی  ام  ِنآرُْقلا  ِْملِع  َدـَْعب  َو   » میناوخیم (ع ) رفعج نبیـسوم  ماما  زا 

هراتـس موجن و  ملع  زا  رتفیرـش  یملع  نآرق  ملع  زا  دعب  ( ] راونالاراحب 47/146 « ) َنوُدَـتْهَی ْمُه  مْجَْنلاب  َو  تامالَع  َو  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َلاـق  َنیذَّلا 
داد و رارق  یتامالع  دنوادخ  هدومرف  اهنآ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  اهنامه  تساهنآ ، ناثراو  ءایـصوا و  ءایبنا و  ملع  نآ  تسین و  یـسانش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ]. دنوشیم تیاده  ناگراتس  ۀلیسو  هب 

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

یم اهـشزرا  نیا  دوجو  اب  هنوگچ  هک  دوش  لاؤس  دوب  نکمم  دنتـشاد  کینکن  تعنـص و  اب  يداضت  یمالـسا  یناـسنا و  ياهـشزرا  هکناـنچ 
تالامک لیاضف و  هب  ار  نتـشیوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  هب  داقتعا  یلو  تفای ، تسد  تعنـص  هب  ناوت 

ماجنا رذگهر  زا  ات  هدمآ ، ناهج  نیا  رد  دـنوادخ  شتـسرپ  يارب  ناسنا  دـیامن . هیکزت  تشز  قالخا  زا  ار  نتـشیوخ  درک ، هتـسارآ  یناسنا 
ملع و زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  رما  نیا  همزال  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ . لـیان  تسا ، ادـخ  هب  برق  هک  بولطم ، لاـمک  هب  تیدوبع  فیاـظو 

تشادرب نیا  مالـسا  زا  هک  یناسک  يرآ  دشاب . فده  نیا  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  دناوت  یم  دوخ  کینکت ، ملع و  هکلب  دربن ; هرهب  تعنص 
هب دوب و  تدابع  هب  لوغـشم  هراومه  درکن و  هجوت  يویند  ياهتمعن  زا  کی  چـیه  هب  تفرگ و  هلـصاف  يدام  یگدـنز  زا  دـیاب  هک  دـنراد  ار 
زا حیحـص  تشادرب  ساسارب  اما  تشاد ; دـهاوخ  دوجو  ههبـش  نآ  يارب  يا  هنیمز  دـننک ، یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  ایند  رد  دـهز  یلک  روط 

هنوگ نامه  دوش و  یم  لماش  ار  یگدنز  داعبا  مامت  نآ  تاروتسد  تسا ، لماک  عماج و  ینید  مالسا  هک  نآ  شخب  تایح  میلاعت  مالـسا و 
، تسا هدومرف  ررقم  یـشخب  تایح  تاروتـسد  ماکحا و  زین  ناهج  نیا  يارب  هداد ، رارق  یفیاـظو  فیلاـکت و  ناـهج  نآ  یگدـنز  يارب  هک 
تسا و شناد  ملع و  نید  مالسا ، ًاساسا  هک  ارچ  تسه ; زین  دیکات  دروم  هکلب  ًا  تسین  مومذم  عونمم و  اهنت  هن  تعنـص ، ملع و  زا  هدافتـسا 

مالـسا میلاعت  هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  هکلب  نانآ ، ینید  داقتعا  رطاخ  هب  هن  دنا ، هدـنام  بقع  تعنـص  ندـمت و  ناوراک  زا  اهناملـسم  هکنیا 
ناریا یمالسا  بالقنا  هک  تسا  دیما  دنتفرگ .  هلصاف  نید  زا  هک  تسا  هدوبن  لیلد  نیا  هب  برغ  یتعنص  یملع و  تفرشیپ  هکنانچمه  تسا .
ناونع هب  امروشک  یمالسا  ناریا  رد  کینکت  ملع و  هدرتسگ  تفرـشیپ  اب  دنک و  یفرعم  ایند  هب  تسه ، هکنانچنآ  ار ، مالـسا  تقیقح  دناوتب 

. دزاس مالسا  هجوتم  هر  ناهج  للم  همه  ناناملسم و  رذگهر  نیا  زا  دوش و  یفرعم  یمالسا  روشک  کی  زا  ییوگلا 

؟ درک ادج  مه  زا  ار  نید  ملع و  ناوتیم  ایآ 

شسرپ
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؟ درک ادج  مه  زا  ار  نید  ملع و  ناوتیم  ایآ 

خساپ

تسا و هدوب  تاـیهلا  ناـملاع  نیملکتم و  ناـفوسلیف و  ناـیم  وگتفگ  يزرو و  هشیدـنا  عوـضوم  زاـب  رید  زا  اـهنآ  ناـیم  هطبار  نید و  ملع و 
رد دریگ . یم  گـنر  نیدو  ملع  تیهاـم  هـب  تبـسن  تخانـش  زا  ضراـعت  عـفر  اـی  نـید ، مـلع و  ناـیم  ضراـعت  حرط  يارب  ناـشیا  یعاـسم 

، ییادـج تـسا . هدـش  هـتفگ  ناوارف  نخــس  زین  ود  نآ  يراـکمه  نواـعت و  زا  ود ، نآ  ناـیمضراعت  لـحونیدوملعضراعتزاوگتفگرانک 
يرگن فرژ  زا  یشان  هاگ  تسا و  هتشاد  ود  نآ  یتسیچ  نید و  ملع و  هب  تبسن  ماخ  ياهشرگن  رد  هشیر  هاگ  نید  ملع و  نواعت  ضراعت و 

تسا ییاههویش  زا  یکی  نآ  روصت  لباق  ياهتروص  همه  اب  ینید " ملع  . " تسا هدوب  نآ  ياهیتساک  ملع و  نآ و  ورملق  نید و  هب  تبـسن 
نیا ربانب  دوشیم . هدیـشک  ریوصت  هب  نید و ... نابز  نید ، ورملق  دـننام : ییاهضرف  شیپ  هب  هجوت  اب  نید  ملع و  نواعت  نآ  رذـگهر  زا  هک 

هب نید  زا  نتفرگ  ماو  عبطلاب  دوب و  دـهاوخ  ادـج  یملع  ياههرازگ  تحاـس  زا  نید  تحاـس  دـشابن  لـماش  ار  يویند  روما  نید ، ورملقرگا 
هب هاگنآ  مینادـن ، ییوگ  عقاو  نابز  ار  نید  نابز  رگا  یفرط  زا  دوب . دـهاوخن  رودـقم  نید  موصعمءایلوا  دـنوادخ و  يراتفگ  تسار  ياکتا 

یحارط رد  زین  ینید " تـفرعم  . " مـینک مـهارف  یجراـخ  تـیعقاو  زا  یملع  تـفرعم  يارب  يداوـم  ینید  ياـههرازگ  زا  ناوـتیم  يراوـشد 
ینیقی هبتر  هتخادرپ و  ینید  ياههزومآ  هب  تبسن  تفرعم  لیصحت  یگنوگچ  هب  قیرط  نیا  رد  تسا و  هدش  دراو  نید  ملع و  روص  فلتخم 

ياهـشور زا  رتارف  رترب و  يزیچ  ار  اـههزومآ  نآ  هب  قوـثو  ادـبم  رگا  نیا  رباـنب  تسا . هدرک  نشور  ار  ینید  ياـههزومآ  هب  تـفرعم  ندوـب 
نایم نواعت  هب  میرامشب و  تعیبط  ناسنا و  هب  تبسن  تفرعم  لیـصحت  يارب  راوتـساياهطساو  اریحو  دوب  میهاوخ  رداق  هاگنآ  مینادب  مولعم 

فراعم مینادـب  نامگو  نظ  زا  روجنر  نیقی و  زا  مورحم  رگید ، فراعم  ضرع  رد  ار  ینید  تفرعم  رگا  اـما  میـشخب . قادـصم  نید  ملع و 
. دنوش یم  ادج  رگیدکی  زا  نید  ملع و  هدش و  مدقم  ینید  تفرعم  رب  رگید 

؟ دینک نایب  ار  نآرق  مالسا و  هاگدید  زا  شهوژپ  قیقحت و  تیمها  ترورض و 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  نآرق  مالسا و  هاگدید  زا  شهوژپ  قیقحت و  تیمها  ترورض و 

خساپ

ار قح  هولج  نآ  هیاـس  رد  اـت  دـنرادیم  او  ار  وا  دـننکیم و  قـیوشت  عـبتت  قـیقحت و  هب  ار  یمدآ  نآرق  مالـسا و  هک ، تسا  نشور  بلطم  نیا 
زا دوخ  رظن  زا  اّما  تسا ، يرورض  مزال و  نارگید  يارب  ییوس  زا  صخـش و  دوخ  يارب  يرظن  زا  رما  نیا  دنزاس . نایع  تسه  هک  هنوگنادب 

اهنت اطخ ، ای  تسا  باوص  قیرط  دنکیم  یشم  وا  هک  هچنآ  تسا ، هدیزگرب  دوخ  یگدنز  يارب  یشور  هار و  هچ  دنادب  دیاب  وا  هک  تباب  نآ 
هنرگو دشاب  قیقحت  يور  زا  دیاب  مالسا  رد  يداقتعا  لوصا  شریذپ  تهج  نیمه  هب  درادیم . رب  زار  نیا  زا  هدرپ  هک  تسا  قیقحت  شواک و 

هک دوشیم  مزال  وا  رب  میسانشب  لوئسم  دهعتم و  يدرف  ناونع  هب  ار  ناسنا  رگا  مییوگب  دیاب  نارگید  رظن  زا  اّما  درادن . یشزرا  صخش  نامیا 
هب دـنک  تیلوئـسم  ساسحا  نارگید  راتفر  لمع و  ربارب  رد  دوخ  اـی  دـهد و  یهاـگآ  زین  ار  نارگید  هدروآ ، تسد  هب  دوخ  هک  یقیاـقح  زا 

. دـنکیم ادـیپ  هعماج  لابق  رد  ار  يرتشیب  تیلوئـسم  دراد  ار  قیقحت  تردـق  ناـکما و  هک  سک  نآ  اذـل  دزادرپب و  تقیقح  فشک  قیقحت و 
ـ  فلا دنوشیم : میـسقت  تسد  دنچ  هب  ناشتلالد  ةوحن  ساسا  رب  دیامنیم  تخانـش  قیقحت و  تیمها  ترورـض و  رب  تلالد  هک  ینآرق  تایآ 
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ِتوُکَلَم ِیف  ْاوُرُظنَی  َْمل  َوَأ  : " دـیامرفیم هک  فارعا  ةروس  ۀیآ 185  دننام  نالهاک ; خـیبوت  رمز ب ـ  ةروس  ۀیآ 9  دننام  يریگارف ; هب  قیوشت 
: رطاف ةروس  ۀـیآ 28  دـننام  ناـملاع ، میظعت  "ج ـ  دـینکفایمن . رظن  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رب  اـیآ  ( 185، فارعا ;) ضْر َْـألاَو  ِت   َ َو َـ َمَّسلا

ْاُوتوُأ َنیِذَّلا  َو  ْمُکنِم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  : " ای " دنـسرتیم . وا  زا  نادنمـشناد  اهنت  ادـخ ، ناگدـنب  نایم  زا  ; اُؤ ََّـ َمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  "

". دشخبیم یمیظع  تاجرد  هدش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  ار  یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ( 11، هلداجم َـت(; َجَرَد َْملِْعلا 
چیه نودب  مدرم ، زا  یهورگ  ٍدیِرَّم ;  ٍن  َـ َْطیَـش َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِد  َـ َُجی نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : " جـح ةروس  ۀیآ 3  دننام  دیلقت ، مذ  د ـ 

َو : " رجح ةروس  ۀیآ 99  لثم  ملع ، میرکت  " دننکیم . يوریپ  یـشکرس  ناطیـش  ره  زا  دنزیخیم ;و  رب  ادـخ  ةرابرد  هلداجم  هب  یـشناد  ملع و 
َو َـ َمَس َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  : " قالط ةروس  ۀیآ 12  زین  يدرگ ".و  لئان  نیقی  هب  ات  امن  تدابع  ار  دنوادخ  ُنیِقَْیلا ;  َکَِیتْأَی  َیَّتَح  َکَّبَر  ْدـُبْعا 

زیچ ره  رب  دنوادخ  دینادب  ات  و ... دیرفآ ، ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنوادخ  ریِدَـق ; ٍءْیَـش  ِّلُک  َیَلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْاَّوُمَْلعَِتل  َو ...  ٍت  َ
قیقحت و ساسا  رب  تسا  فظوم  دوخ ، تاطابترا  نوئش و  عیمج  رد  ناسنا  میرک  نآرق  رظن  زا  دوشیم ، هتسناد  تشذگ  هچنآ  زا  " تساناوت .

ناف نیـصلاب  ول  ملعلا و  اوبلطا  : " دننام تسا  هدیدرگ  هراشا  يددعتم  دراوم  رد  مهم  هلأسم  نیا  هب  زین  ثیداحا  رد  دنک . یط  ار  هار  شهوژپ 
یناملـسم درف  ره  رب  ملع  يریگارف  اریز  دشاب ; نیچ  روشک  رد  هچرگا  دـیریگ  ارف  ار  قیقحت  شناد و  ملـسم ; لک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط 

.( ح 13740 ص 2070 ، ج 3 ، يرهش ، ير  دمحم  همکحلا ، نازیم  "ر.ك : .) تسا بجاو 

؟ تسا هتسباو  نید  هب  يژولونکت  ملع و  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هتسباو  نید  هب  يژولونکت  ملع و  ایآ 

خساپ

یملع تفرشیپ  يژولونکت و  فلاخم  نید  دومن ; هدارا  ار  فلتخم  ریباعت  ناوتیم  تسیچ ؟ یگتـسباو  زا  روظنم  هکنیا  رد  مرتحم ، رگـشسرپ 
مک و دیاب  نید  درک ؟ دهاوخن  تفرشیپ  مه  يژولونکت  دشابن  قفاوم  نید  رگا  تسا ؟ فلاخم  يژولونکت  دیدج  تالوصحم  اب  نید  تسا ؟
زا تسا ، يژولونکت  فلاـخم  نید  هک  رکف  نیا  تسا ؟ راـگزاس  ملع  اـب  نید  اـیآ  رتعماـج ، ریبـعت  هب  و  دـنکیم ؟ نییعت  ار  يژولونکت  فیک 

ةرود رد  نوچ  ددرگیم ; رب  دوجوم  تیحیـسم  هب  لاؤس  نیا  عقاو  رد  و  تسا ، هدرک  تیارـس  مه  رگید  ياهنیمزرـس  هب  هتفرگ و  هشیر  اپورا 
هیرظن و اب  نادنمـشناد  یملع  تاقیقحت  جـیاتن  دـنتفرگ ، رارق  اسیلک  ۀجنکـش  ریفکت و  دروم  يدایز  ناققحم  نادنمـشناد و  اپورا ، سناسنر 
هک یلاح  رد  " دـنکیم ، تکرح  نیمز  : " دوب هتفگ  يو  هک  ارچ  دـندرک ، هبوت  هب  روبجم  ار  هلیلاـگ "  " ًـالثم دوب ; فلاـخم  اهـشیشک  دـیاقع 

فـشک زج  ملع ، اریز  تسین ; هدوبن و  راگزاسان  ملع  اب  زگره  مالـسا )  ) یقیقح نید  هک  یلاح  رد  تشاد ؟ داقتعا  نیمز  نوکـس  هب  اـسیلک 
نید هب  يژولونکت  اهنت  هن  نیاربانب ، تسا . تاـیعقاو  هب  ندیـسر  تـالوهجم و  فشک  ملع ، تیهاـم  نوچ  تسین ، يرگید  زیچ  تـالوهجم ،
مدرم نید  دهدیم ; حیحص  يوس  تمس و  زین  يژولونکت  هب  دهدیم ، تهج  گنهرف و ... رنه ، هب  هک  هنوگ  نامه  نید  هکلب  تسین ، هتـسباو 

زا يرایـسب  رد  دـنکیم و  قیوشت  کـیرحت و  یملع ، نیناوق  تعیبـط و  رارـسا  فشک  فلتخم و  نونف  موـلع و  نتخوـمآ  نتفرگ و  ارف  هب  ار 
تاقیقحت لابند  هک  دـنکیم  داجیا  ناـیمدآ  يارب  يرکف  شبنج  تکرح و  کـی  دـهدیم و  رکذـت  ار  تادوجوم  تقلخ  زومر  نآرق ، تاـیآ 

وگب ( 20، توبکنع ;) ْقلَْخلا َأََدب  َْفیَک  ْاوُرُظناَف  ِضَْرئ  ْالا  ِیف  ْاوُریِـس  ُْلق  : " دننک يرادربهرهب  دوخ  عفن  هب  تعیبط  رـساترس  زا  دنورب و  یملع 
هک دیدرگ  ثعاب  رما  نیمه  تسا ".و  هدـیرفآ  ماسقا [ عاونا و  هب   [ ار تاقولخم  دـنوادخ ، هنوگچ  دـینک  هاگن  سپ  دـینک ، شدرگ  نیمز  رد 
رد رگید  دندومن . يزیریپ  ار  یمالسا  ناشخرد  ندمت  ناینب  هدرک و  یبیجع  تفرشیپ  یعیبط ، ینف و  یملع ، ياههتشر  مامت  رد  ناناملسم ،
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اریز دریگ ، ماجنا  يددجم  تاقیقحت  هیـضرف ، نآ  ةرابرد  دـیاب  تروص  نیا  رد  درک ، ادـیپ  ضراعت  یملع  هیـضرف  اب  ینید  هرازگ  يدراوم ،
یگتسباو يژولونکت  ملع و  زا  حیحص  هدافتسا  رد  مالسا  رظنم  زا  هک ، نآ  رتمهم  هتکن  دنتسین . روآ  عطق  دنتسه و  ینظ  اهیروئت  تایضرف و 

هتشاد مدقم  یهلا  تیاده  یتسرپادخ و  رب  ار  یتسرپاوه  هک  ینادنمشناد  ةرابرد  میرک  نآرق  تسا ، هتفهن  یتسرپاوه  زا  يرود  تناید و  هب 
طوقـس هب  ار  ياـهعماج  دوخ و  ماجنارـس  دنـشورفیم و  زیچاـن  ياـهب  هب  دـنراذگیم و  روز " رز "و"   " ناـبحاص ریـسم  رد  ار  دوخ  موـلع  و 
َخَلَـسناَف اَِنت  َـ َیاَء ُه  َـ َْنیَتاَء َّيِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  : " تسا هدرک  دای  نینچ  دمآ ـ  رد  هنعارف  تمدخ  رد  هک  يدنمـشناد  اروعاب ـ  معلب  زا  دنناشکیم 

یلو میداد ، وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب ، اـهنآ  يارب  و  ( 175، فارعا ;) نیِواَْغلا َنِم  َناَکَف  ُن  َـ َْطیَّشلا ُهَعَْبتَأَف  اَْـهنِم 
، سفن ياوه  زا  يوریپ  یتسرپایند و  ماجنارس  دش ". ناهارمگ  زا  تفای و  تسد  وا  هب  ناطیش  تشگ و  جراخ  اهنآ  روتـسد [  [ زا ماجنارـس [ [

ربکا هشیدنا ، لحاس  رد  ر.ك : . ) تفرگ رارق  ناطیش  ناوریپ  ناهارمگ و  ریسم  رد  هدش و  ادج  قح  ریسم  زا  هک  دیناشک ، شطوقس  هب  نانچ 
ص ج 7 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  هللااتیآ  هنومن ، ریـسفت  قداص / ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسـسؤم  رـشن  ص 110ـ117 ، هدازیلع ، دسا 

.( ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 14

تسا هدش  نایب  میرک  نآرق  يوس  زا  هتفای  مدقت  نید  رب  هک  يروحم  ملع  ایآ 

شسرپ

تسا هدش  نایب  میرک  نآرق  يوس  زا  هتفای  مدقت  نید  رب  هک  يروحم  ملع  ایآ 

خساپ

ملع یلو  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تلزنم  هاگیاج و  زا  ملع  هچ  رگمالـسا  رظن  زا  تسا  هتفای  مدقت  نید  رب  يروحم  ملع  هک  هدـمآ  اجک  رد 
میرک نآرق  تایآ  رد  ملع  زا  روظنم  . " دناسرب هللا  یلا  برق  هب  ار  ناسنا  دشاب و  هتـشاد  تینارون  ناسنا  يارب  دشاب و  نید  تمدـخ  رد  دـیاب 

تفرعم و نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین  یمسر  مولع   " حالطـصا هب  أیـشا و  نایم  رد  يدام  طباور  ای  تاحالطـصا  تشم  کی  نتـسناد  ینعم  هب 
تسا نیا  دنکیم ، توعد  ادخ  تمحر  هب  دیما  وا و  هاگداد  زا  سرت  راگدرورپ و  تعاطا  تونق و   " هب ار  ناسنا  هک  تسا  یـصاخ  یهاگآ 

، دوش نیمز  رد  داسف  ملظ و  تلفغ و  رورغ و  ۀـیام  رگا  تسا و  ملع  دـشاب  یتفرعم  نینچ  تمدـخ  رد  رگا  زین  یمـسر  مولع  ملع و  تقیقح 
لها رگید  ریبعت  هب  دـنراد و  دـیدش  تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  فیاظو  ربارب  رد  هک  دنتـسه  اـهنآ  یعقاو  ناـملاع  تسین  شیب  یلاـق  لـیق و 

ناگدنب نایم  زا  (، 28، رطاف ;) اُؤ ََّـ َمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اَمَّنِإ   " تسا ادخ  زا  سرت  مدع  رب  لیلد  لمعیب  ملع  هک  ارچ  نخـس  هن  دـنلمع 
رتـشیب هـمه  زا  شـسرت  هـک  تـسا  یـسک  رتملاـع ، امـش  هـمه  زا   " میناوـخیم زین  تـیاور  رد  دنــسرتیم ". وا  زا  نادنمــشناد  اـهنت  ادـخ ،
ةرابرد رگید  ياـج  رد  میرک  نآرق  توریب )  أـفولا ، ۀسـسؤم  رـشن  ص 344 ، هیلع ج 67 ، هللا  ۀمحر  یلـسجم  ۀمالع  راونالاراحب ، .") دـشاب
نامیا هک  ار  اهنآ  دـنوادخ  هلداـجم 11 ،) ٍت(; َـ َجَرَد َْملِْعلا  ْاُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُکنِم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  : " دـیامرفیم ناـمیا  ملع و  تیمها 

الاب دنوادخ  دزن  ار  یمدآ  ماقم  هچ  نآ  قوف  ۀیآ  هب  هجوت  اب  دـشخبیم ". یمیظع  تاجرد  دـنراد ، هرهب  ملع  زا  هک  ار  یناسک  دـناهدروآ و 
ص 442; ص 534 ;ج 23 ، ص 247 ;ج 22 ، نارگید ج 18 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ر.ك   ) تسا نامیا  ملع و  دربیم ،

هکلب تسین  فلاخم  ملع  اب  اهنت  هن  مالسا   ) یقیقح نید  تسین  یضراعت  ملع  نید و  نیب  مالـسا  رد  هک  نآ  هصالخ  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد 
دننام زین  نید  دنکیم . قیوشت  کیرحت و  یملع  نیناوق  تعیبط و  رارـسا  فشک  فلتخم و  نونف  مولع و  نتخومآ  نتفرگ و  ارف  هب  ار  مدرم 
ینید یملع و  قیاقح  سپ  تسا  هدیسر  رـشب  تسد  هب  تسا ـ  نیناوق  نامه  عضاو  دجوم و  هک  دنوادخ ـ  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  یتقیقح  ملع 
لیام هک  اج  ره  ات  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسا  نید  نیناوق  زا  یکی  زین  روظنم  نیمه  هب  دـناهدمآ ، دوجو  هب  أـشنم  کـی  زا  ود  ره 
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دنـشاب و مدقم  نید  رب  مولع  دشاب و  يروحم  مولع   " هک تسین  انعم  نادب  تانایب  نیا  زا  کیچیه  دـنک و  تفرـشیپ  شناد  ملع و  رد  دـشاب 
ماما یتاقیقحت  یتامیلعت و  ۀسـسؤم  رـشن  هدازیلع ص 110ـ121 ، دـسا  ربکا  هشیدـنا  لحاس  رد  ر.ك  .) دـشاب داضت  فـالتخا و  اـهنآ  نیب 

 ( قداص

ار اوح  مدآ و  نآرق  یلو  دنادیم ، یلماکت  ریـس  کی  ار  ناسنا  شیادیپ  نیوراد  دراد ؟ تریاغم  نآرق  ياههیآ  اب  یملع  ياههیرظن  زا  یخرب  ارچ 
تسا نینچ  ارچ  دنادیم ، ناسنا  نیتسخن 

شسرپ

مدآ و نآرق  یلو  دـنادیم ، یلماکت  ریـس  کی  ار  ناسنا  شیادـیپ  نیوراد  دراد ؟ تریاغم  نآرق  ياههیآ  اب  یملع  ياـههیرظن  زا  یخرب  ارچ 
تسا نینچ  ارچ  دنادیم ، ناسنا  نیتسخن  ار  اوح 

خساپ

نیا رد  یلو  تسا  هدرتسگ  ثحب  کی  نیا  دـنچ  ره  تسا  دـیدج  مـالک  لـیاسم  نیرتزیگناثحب  نیرتمهم و  زا  نید  ملع و  هطبار  یـسررب 
یبرجت ملع  ۀطبار  دروم  رد  هک  یتالامتحا  میزادرپیم  نآ  هب  دشاب  هاشگهار  ثحب  نیا  رد  دناوتب  هک  يدح  رد  راصتخا  روط  هب  همان  خساپ 

ملع و ضراعت  تسا ; ب  نید  عوضوم  زا  یـشخب  یبرجت  مولع  عوضوم   ) نید ملع و  لخادت  فلا  زا : دنترابع  دوش  هتفگ  دناوتیم  نید  و 
همادا زونه  دش و  عورش  تناک  اب  هک  ياهیرظن   ) نید ملع و  قلطم  ییادج  نونکات ; ج  یطـسو  نورق  رخاوا  زا  اپورا  رد  مکاح  هیرظن   ) نید

اهنت دجنگیمن ، رصتخم  نیا  رد  اههاگدید  نیا  همه  حیـضوت  هک  اج  نآ  زا  مالـسا .  ياملع  رتشیب  هیرظن   ) نید ملع و  يراگزاس  دراد ;)د .
یمالسا فراعم  میلاعت و  حور  زا  نید  ملع و  يراگزاس  هیرظن  مینکیم  هدنسب  دشابیم ، نآرق  مالسا و  بولطم  هک  ریخا  هیرظن  حیضوت  هب 

تـسا هدومن  قیوشت  ار  نانآ  هدرک و  هجوت  ناملاع  ملع و  هب  يداـیز  دراوم  رد  مالـسا  تسا 1 . لیذ  رارق  هب  نآ  لـیالد  دوشیم ; طابنتـسا 
رارق نید  ملع  ضرع  رد  ار  یبرجت  مـلع  تاـیاور  زا  یخرب  رگید ، فرط  زا  ( 9، رمز ;) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا َال  َو  َنوُمَْلعی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  "

اهنید و تفرعم  دراد ; دوجو  ملع  عون  ود  نادـبالا  ملع  نایدالا و  ملع  ناملع  ملعلا   " هک تسا  هدـش  لـقن   9 ربمایپ زا  هک  نانچ  دنهدیم ;
اهلاثم و . 2 دنراگزاس . نید  ملع و  نیاربانب  دـنکیم ; قیوشت  ار  ود  ره  مالـسا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مولع  میـسقت  نیا  زا  اهندـب . تفرعم 

دنامهفیم ام  هب  تسا  گنهامه  یملع  هدـش  تابثا  تایرظن  نیرتدـیدج  اب  هک  ... ناهایگ و نیمز  ناگراتـس  دروم  رد  نآرق  یملع  بلاـطم 
ياـههزوح نییعت  دروـم  رد  نید  یبرجت و  موـلع  كرتـشم  صتخم و  ياـههزوح  دـنرادن . یـضراعت  دـنراگزاس و  مه  اـب  نید  مـلع و  هـک 

رد تسا  نید  ملع و  هطبار  باب  رد  یساسا  رظن  کی  رب  ینتبم  مادک  ره  هک  دناهداد  فلتخم  ياهحرط  نادنمشناد  مولع  نید و  یصاصتخا 
ناوتیم هصالخ  روط  هب  هک  میزادرپیم  ملع  نید و  يراـگزاس   ) رظنم زا  نید  ملع و  یـصاصتخا  یکارتشا و  ياـههزوح  نییعت  هب  اـج  نیا 

هک نآ  حیضوت  دنراد . ییادج  مه  زا  کیزیفاتم  اهشور و  فادها  اهتیثیح ، رد  دنکرتشم و  تعیبط  ناسنا و  هزوح  رد  نید  ملع و  تفگ 
يزیچ تعیبط  ياروام  هب  تبسن  تسا و  تایدام   ) تعیبط مولع  نیا  عوضوم  تسا و  راوتسا  اطخ  شیامزآ و  رب  ًالومعم  یبرجت  مولع  شور 

یلـصا عوضوم  یلو  تسا  ضحم  مسج  ناونع  هب  ناسنا  دریگ  رارق  یملع  عوضوم  ناسنا  یهاگ  رگا  دـنکب و  دـناوتیمن  یفن  اـی  تاـبثا  ار 
رب ینید  فراعم  مولع و  شور  دنکیم و  رظن  راهظا  تعیبط  ياروام  هب  تبـسن  دشابیم و  ییاهن  لامک  فرط  هب  ناسنا  تیادـه  انامه  نید 

ناـسنا هکلب  دـشابیمن ; تسا  ضحم  مسج  هک  یناـسنا  میهدیم  رارق  ینید  مـکحا  قـلعتم  ار  ناـسنا  رگا  تـسا و  لـقع و ... یحو  ساـسا 
اهنآ نیرتمهم  هک  دنتـسه  كرتـشم  اـههزوح  زا  یخرب  رد  دراوـم  نیا  رد  ییادـج  نیع  رد  نید  ملع و  تسا  دارم  لـقع  حور و  بحاـص 
تیثیح دنچ  ره  تسا  نایدا  مولع و  تخانـش  عوضوم  هک  تعیبط  ناهج  تسا 2 . نایدا  مولع و  تخانش  عوضوم  هک  ناسنا  . 1 زا : دنترابع 
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نیناوق مظن و  هک  دـنکیم  رظن  ثیح  نیا  زا  تعیبط  ناـهج  ناـسنا و  هب  نید  تسا  تواـفتم  اـهنآ  فدـه  ییاسانـش و  نیا  رد  نید  ملع و 
ًابلاغ مولع  نخـس  رگید  هب  تسا  ینیبشیپ  اههدیدپ و  طباور  فشک  یپ  رد  ملع  یلو  دـنادیم ; میکح  قلاخ  زا  یکاح  ار ، اهنآ  رب  مکاح 

رد نید  ملع و  هک  نیا  هصـالخ  دـنکیم . ثحب  ییاـغ  یلعاـف و  تلع  زا  ًاـبلاغ  نید  یلو  دـننکیم ; ثحب  ناـسنا  تعیبط و  يداـم  لـلع  زا 
قبطنم یبرجت  لیاسم  رب  ار  ینید  ياههرازگ  میهاوخب  دوش و  حرطم  یلیاسم  رگا  اههزوح  نیا  رد  دنکرتشم . رگیدمه  اب  اههزوح  زا  یشخب 
ریـسفت رب  يدمآرد  ر.ك  .) دشاب دناوتیم  ینید  هل  سم ئ' رب  يدـیؤم  دـشاب  ینیقی  یعطق و  یبرجت  مولع  هل  سم ئ' هک  یتروص  رد  مینک 

یبرغ نانادکیزیف  ص 65 /  هرامش 18 ، یمالسا  مالک  یصصخت  هلجم  هوسا /  ، 269 یناهفصا ص 186 ـ  ییاضر  یلع  دمحم  نآرق  یملع 
ای عاونا  لـماکت   " ینعی نیوراد  هیـضرف  دروـم  رد  اّـما  ناوـج )  هشیدـنا  نوناـک  رـشن  ، 17 ینـشلگ ص 13 ـ  يدـهم  يروابادـخ  هلئـسم  و 

هیـضرف ود  نـیا  زا  کـی  ره  دراد ، رارق  مسیـسکیف   " اـی عاوـنا و  توـبث   " ۀیـضرف نآ  لـباقم  رد  هـک  مـسینیوراد ،   " اـی مسیمروفــسنارت و  "

دومحم مسینوراد  ص 81 /  هنومن ج 11 ، ریسفت  تسا ر.ك  هدوب  رادروخرب  يرتشیب  لابقا  زا  لوا  هیرظن  هتـشاد  نادنمـشناد  زا  ینارادفرط 
عون رییغت  ثحب  دروم  لماکت  هک  میوشیم  روآدای  دنتسه . عاونا  لماکت  ۀیرظن  وریپ  نادنمـشناد  ۀمه  هک  تسین  نینچ  نیاربانب  ...( دازهب و ;

یعون نویساتوم  یحطس  لماکت  ناسنا  یتح  ناهایگ و  تاناویح و  رد  نویـساتوم  یحطـس و"  ياهشهج  هن  تسا و  لماکت  رثا  رد  عون  هب 
زا ًالثم  دهدیم ; خر  ناهایگ  تاناویح و  رد  نویساتوم   ) شهج تروص  هب  نامز  تشذگ  اب  یحطـس  تارییغت  نآ  ّیط  هک  تسا  لماکت  زا 

رتمرن رتفیطل و  تواـفتم و  یلوـمعم  نادنفـسوگ  مشپ  اـب  نآ  مشپ  هک  دوـشیم  دـلوتم  يدنفـسوگ  ناـهگان  یلوـمعم  نادنفـسوگ  لـسن 
عون هب  عون  یـساسا و  تارییغت  نیا  زا  کی  چیه  یلو  تسا  هدش  سونیرم   " دنفـسوگ مان  هب  يدیدج  لسن  شیادیپ  أشنم  نامه  دـشابیم و 

ياـنعم هـب  تاـناویح  لـماکت  ةراـبرد  نآرق  تساـهنآ  دــننام  یهاــتوک و  يدــنلب و  نخاــن  تسوـپ  گــنر  رییغت  دــح  رد  هـکلب  تـسین 
لماکت هیرظن  اب  هتخاس  حرطم  شنادنزرف  غرشبلاوبا و  مدآ  ترضح  تقلخ  زا  هک  ياهچخیرات  یلو  هدرواین  نایم  هب  نخس  مسیمروفسنارت  "

حیرـصت نآرق  تایآ  زا  یخرب  . ) دـنکیم دـییأت  ناـسنا  رد  ار  مسیـسکیف   ) عاونا توبث   " ۀـیرظن درادـن و  يراـگزاس  مسیمروفـسنارت   ) عاونا
زا ار  امـش  ردام  ردپ و  هک  هنوگ  نآ  دبیرفن ، ار  امـش  ناطیـش  مدآ  نادنزرف  يا   " تساّوح مدآ و  مان  هب  رفن  ود  زا  اهناسنا  لسن  هک  دننکیم 

اهناسنا هک  دراد  حیرـصت  هیآ  نیا  فارعا 27 ) " . ) دـهد ناشن  اهنآ  هب  ار  ناـشتروع  اـت  درک  نوریب  ناـشنت  زا  ار  ناشـسابل  نوریب و  تشهب 
زا ار  وا  لـسن  سپـس  درک ; زاـغآ  لِـگ  زا  ار  ناـسنا  شنیرفآ  هک  دـنکیم  حیرـصت  رگید  يوـس  زا  (; 1 أسن ، ) دنتـسه اوح  مدآ و  نادـنزرف 
هب ناـسنا  رفن  ود  هب  يزورما  رـشب  لـسن  هک  دوشیم  نشور  تاـیآ  نیا  حیرـصت  اـب  هدجـس 8 ) . ) دـیرفآ ردـقیب  زیچان و  بآ  زا  ياهراصع 

تایآ رظن  زا  سپ  دـیرفآ ; ود  نآ  زا  ار  اهناسنا  هیقب  لِگ و  زا  ًامیقتـسم  ار  ود  نآ  ادـخ  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـسریم ; اوح  مدآ و  ياـهمان 
، رگید فرط  زا  نایلیعامسا )  یتاعوبطم  ۀسـسؤم  ، 144 ص 141 ـ  ج 4 ، ییابطابط ،  همـالع  نازیملا   ) تسین نومیم  لـسن  زا  ناـسنا  نآرق 

هیجوت تهج  ًافرـص  هک  ياهیـضرف  تسا  هیـضرف  کـی  طـقف  هکلب  تسین  یملع  ملـسم  نوناـق  کـی  نیوراد  عاونا  لـماکت  لّوحت و  ۀیـضرف 
هتفهن و لبق  لاس  اهنویلیم  رد  هیـضرف  نیا  ۀـشیر  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  هدـش  ادـیپ  ًادـعب  هدوبن و  یناسنا  عون  رد  ًالبق  هک  يراثآ  صاوخ و 

یعطق یلقع  لیالد  ای  لیلد  هکنانچ  دیآرد ; یملع  تباث  نیناوق  فیدر  رد  دناوتیمن  نیاربانب  تسین  یسح  ةدهاشم  هبرجت و  لباق  ًاملـسم 
هللاتیآ هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دراد تفلاخم  نآ  اب  دـیجم  نآرق  صن  اریز  دوشیم ; یفن  هیرظن  نیا  سپ  درادـن ; دوجو  نآ  توبث  يارب  مه 

أـسن ةروس  کی  ۀـیآ  لیذ  رد  زین  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  ۀیمالـسالا ))  بتکلاراد  ، 131 ص 130 ـ  نارگید ج 17 ، يزاریـش و  مراـکم 
زین ام  دنناسنا و  لسن  ِردام  ردپ و  هک  تساوح  اهجوز "  " زا دارم  مدآ و  هدحاو ،  سفن   " زا دارم  هک  دیآیم  رب  قایس  رهاظ  زا  : " دیامرفیم

هفیرـش هیآ  زا  دـنوشیم . یهتنم  نت  ود  نیا  هب  ناسنا  عون  دارفا  ۀـمه  دـیآیم ، رب  میرک  نآرق  رهاـظ  زا  هک  يروط  هب  میتسه و  لـسن  نآ  زا 
لسن نیا  راشتنا  رد  يرگید  ِسکچیه  رفن ، ود  نیا  زج  دوشیم و  یهتنم  شرسمه  مدآ و  هب  اهنت  ناسنا  زا  دوجوم  لسن  هک  دوشیم  نشور 
تفه دودـح  زا  شیب  نونک  اـت  هدـش  قلخ  نیمز  رد  هک  يزور  زا  رـشب  عون  رمع  هک  تسا  هدـمآ  دوهی  خـیرات  رد   " تسا هتـشادن  تلاـخد 

نیا يارب  تسا و  لاس  اهنویلیم  زا  شیب  رـشب  عون  رمع  هک  دـندقتعم  يژولوئژ   " حالطـصا هب  یـسانشنیمز و  نادنمـشناد  تسین  لاسرازه 
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قبط اهنآ  زا  کی  ره  رمع  هک  دناهدروآ  یلیالد  یمیدـق  ياهناسنا  هدـش  گنـس  تلکـسا  زین  اهناسنا و  زا  يراثآ  ِلیـسف  زا  دوخ ، راتفگ 
تسین یلیلد  تسین  هدننک  عناق  دناهدروآ ، هک  ياّهلدا  اّما  تسا  ناشیا  داقتعا  نیا  تسا  لاسرازه  دصناپ  زا  شیب  ناشدوخ  یملع  ياهرایعم 

ار لامتحا  نیا  دناوتب  هک  تسین  یلالدتـسا  تسا و  يزورما  ياهناسنا  نیمه  دادجا  ةدش  گنـس  ندب  اهلیـسف ، نیا  دنک  تابثا  دناوتب  هک 
نکمم نوچ  دناهدرکیم ; یگدـنز  نیمز  رد  ییاهناسنا  هک  تسا  يراودا  زا  یکی  هب  طوبرم  هدـش  گنـس  ياهتلکـسا  نیا  هک  دـنک  در 

مدآ شنیرفآ  زا  لبق  ییاهناسنا  تسا  نکمم  هکلب  دـشابن ; هدربمان  ياهلیـسف  ةرود  هب  لصتم  اهناسنا  اـم  ةرود  دـشاب و  هدوب  نینچ  تسا 
هرود دنچ  زا  سپ  ات  هدش  رارکت  ناشـضارقنا  اهناسنا و  شیادـیپ  نیا  دنـشاب و  هدـش  ضرقنم  سپـس  هدرک و  یگدـنز  نیمز  رد  رـشبلاوبا 
عون نیا  روهظ  ایآ  هک  هدرکن  نایب  ار  نیمز  رد  ناسنا  شیادـیپ  تیفیک  راکـشآ ، روط  هب  میرک  نآرق  دـشاب . هدیـسر  رـضاح  لـسن  هب  تبون 

ياهناسنا ام  ةرود  هتشاد و  يددعتم  ياههرود  ای  میراد  رارق  نآ  رد  ام  هک  تسا  یلـصف  ةرود  نیمه  رد  رـصحنم  نیمز  رد  ناسنا   ) دوجوم
لسن رشبلاوبا و  مدآ  ترـضح  شنیرفآ  زا  لبق  هک  دوش  طابنتـسا  نآرق  ۀفیرـش  تایآ  یـضعب  زا  تسا  نکمم  تسا  نآ  ةرود  نیرخآ  یلعف 
اولاق ۀـفیلخ  ضرألا  یف  لعاج  ّینإ  ۀـکئ  َـ لملل ّکبر  لاـق  ذإ  " و  ۀفیرـش ۀـیآ  دـننام  دـناهدرکیم ; یگدـنز  نیمز  رد  رگید  ییاـهناسنا  وا ،

ینیـشناج نیمز  رد  مهاوخیم  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ینامز  و  هرقب 30 ) ... ";  ) أمّدلا کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لعجتأ 
زا لبق  دـیآیم ، رب  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  زا  دـنزیرب ". اهنوخ  دـننک و  داـسف  نآ  رد  هک  يراذـگیم  یناـسک  نیمز  رد  زاـب [ : [ دـنتفگ مراذـگب 

ۀقباس هک  هدـمآ  یبلاطم  موصعم ،  ناماما  زا  هدراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  تسا  هتـشذگ  تیناـسنا  رب  يرگید  ةرود  مدآ  عون  ینب  شنیرفآ 
هک هدش  لقن  یتیاورقداص  ماما  زا  دلجم 2  ۀحفص 277 ، دیحوت ، باتک  رد  دنکیم . تابثا  رضاح  ةرود  زا  لبق  ار  رـشب  زا  يرایـسب  راودا 

تسا هدیرفاین  ار  يرگید  رشب  چیه  امش  زا  ریغ  لجوزع ـ  يادخ ـ  هک  دینکیم  نامگ  امش  دیاش   " تسا هدومرف  يوار  هبماما  نآ  نمض  رد 
ۀحفص دلجم 2 ، لاصخ  باتک  رد  قودـص  موحرم  دـیتسه ". اهنآ  نیرخآ  لسن  زا  امـش  هک  هدـیرفآ  مدآ  رازه  رازه  هکلب  تسین  نینچ  هن 
سپـس و   [ قـلخ نآ  رد  ار  ملاـع  تفه  هدـیرفآ  ار  نیمز  هک  يزور  زا  لـجوزع ـ  يادـخ ـ   " هدرک تـیاور   7 رقاب ماـما  زا  ثیدح 54  ، 652

دیرفآ و نیمز  يور  ۀتسوپ  زا  ار  اهنآ  ۀمه  لاعتم  يادخ  دناهدوبن و  رـشبلاوبا  مدآ  لسن  زا  ملاوع  نآ  زا  کیچیه  هک  تسا  هدرک  ضرقنم 
دـیرفایب و ار  رـشبلاوبا  مدآ  رخآ ، رد  ات  دروآ  دـیدپ  رگید  ملاع  زا  دـعب  یملاـع  کـی  ره  يارب  درک و  داـجیا  رگید  لـسن  زا  دـعب  ار  یلـسن 

.(. 231 ص 221 ـ  نازیملا ج 4 ، همجرت   .. ") تخاس بعشنم  وا  زا  ار  شاهیرذ 

تسیچ ینید  ریغ  ینید و  مولع  نیب  قرف 

شسرپ

تسیچ ینید  ریغ  ینید و  مولع  نیب  قرف 

خساپ

هـس رد  لقادح  ینیدریغ  ینید و  مولع  تسیچ ؟ رد  رگید  مولع  ینید و  مولع  توافت  لوا : هتکن  تسا : هدـش  حرطم  هتکن  هس  لاؤس  نیا  رد 
روط هب  ینید  فراعم  فلا ) دوشیم : هداد  حیـضوت  بیترت  هب  هک  اوتحم »  » و فده » «، » تخانـش عبنم   » تهج زا  دـنراد : توافتمه  اب  تهج 

تـسا هبرجت  سحرب و  ینتبم  ای  هک  فراعم  رگید  فالخرب  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تسادق  زا  ورنیازا  تسا و  ینتبم  یحو »  » رب هدـمع ،
، اهنآ زا  فدـه  هک  مولع  ریاس  فالخرب  ترخآ ؛ مه  تسا و  ایند  تداعـس  نیمأت  ددـص  رد  مه  ینید ، فراـعم  ب )  لـقن . اـی  لوحت و  اـی 
زا یهاگـشناد  مولع  زا  يرایـسب  یلو  تسا ؛ یناسنا  مولع  خنـس  زا  هدمع  روط  هب  ینید  فراعم  ج )  تسایندنیمه . ردشیاسآ  هافر و  نیمأت 
هب هک  يداهنـشیپ  دـنمراک ، هدرکلیـصحت و  کی  يارب  ینید ، فراعم  يریگارف  شور  هرابرد  مود : هتکن  تسا . یبرجت  يدام و  مولع  خـنس 
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، نآرق تسا . یبرع  نابز  هب  مالـسا  رد  ینید  نوتم  نوچ  دـیوش ، انـشآ  برع  تایبدا  اـب  دـینک  یعـس  فلا ) هک : تسا  نیادـسریم  اـم  رظن 
هب تسا  هتـسیاش  یمالـسا ، فراعم  هب  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  يارب  نیاربانب  دنـشابیم  نابز  نیاهب  و ... يده : همئا  ثیداحا  يوبن ، ثیداحا 

، موادم روط  هب  دینک و  مهارف  لزنم  رد  کچوک ، رـصتخم و  دنچ  ره  ياهناخباتک  ب )  دیـشابهتشاد . یلامجا  ییانـشآ  کی  برع ، تایبدا 
دوجو زا  دیشاب و  طابترا  رد  نف  نیا  ناصصختم  اب  دینک  یعس  مالـسا  اب  ییانـشآ  يارب  ج )  دیهد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  یبهذم  ياهباتک 

زا نآرق  فراعم  نید و  نارادتسود  زا  یخرب  د )  دیوش . دنمهرهب  اهنآ  لفاحمزا  دیریگب و  سنا  نانآ  اب  دینک . هدافتسا  نادنمـشناد ، املع و 
بالط يارب  هک  یـسرد  ياهسالکزا  اـنایحا  دنتـسه و  طاـبترا  رد  اهناتـسرهش ، رد  هیملع  ياـههزوح  اـب  هک  میـسانشیم  ار  نایهاگـشناد 

يارب شخبرمث  دنمدوس و  ياهباتک  موس : هتکن  دیهدب . ماجنا  ار  راک  نیا  دـشاب ، رودـقم  امـش  يارب  رگا  دـنربیم . هرهب  دوشیم ، هتـشاذگ 
رینملا حابــصم  ناــنجلا ، حــیتافم  لــیبق : زا  هــیعدا  بــتک  هغــالبلا و  جــهن  نآرق ، فــلا ) زا : دــنترابع  رگید  تاــهج  ینید و  فراــعم 

، یفسلف ياقآ  اناوت  بیطخ  یتیبرت  ياهباتک  يرهطم ، دیهـش  ياهباتک  قالخا ، هنیمز  رد  ب )  هیداجـس . هفیحـص  و  ینیکـشمهّللاتیآ ) )
J . } دیواج روشنم  نآرق و  مایپ  هنومن ، ریسفت  هرود  نآرق  فراعم  هنیمز  رد  ج )  تداعس . يایمیک  يرصان و  قالخا 

؟ هن ای  دوش و  هبساحم  ملع  وزج  میناوخ  یم  زین  ام  هک  ییاه  سرد  ایآ  دیهد و  حیضوت  تسیچ ؟ مالسا  رد  ملع  زا  روظنم 

شسرپ

؟ هن ای  دوش و  هبساحم  ملع  وزج  میناوخ  یم  زین  ام  هک  ییاه  سرد  ایآ  دیهد و  حیضوت  تسیچ ؟ مالسا  رد  ملع  زا  روظنم 

خساپ

. دنکیم دابآ  ار  وا  ترخآ  ایند و  دناسریم و  لامک  هب  ار  ناسنا  هک  ياهلیسو  مه  نآ  فده ؛ هن  تسا  هلیـسو  ملع  تایاور ، نآرق و  رظن  زا 
ریاس زا  نآ -  عوضوم  هب  هجوت  اـب  ینید -  یهلا و  مولع  تهج  نیا  رد  تسا و  ملع  نآ  عوضوم  شزرا  هب  ملع  ره  شزرا  هک  تسا  ینتفگ 

، نآرق یلک  هاـگن  رد  تسین . ملع  تسا و  شزرا  نودـب  تیمهایب و  رگید  مولع  هک  تسین  انعمنیدـب  نیا  یلو  تسا ؛ رترب  فرـشا و  مولع 
دناشکب شون  شیع و  باوخ و  فرط  هب  ار  وا  روعش  مهف و  درپسب و  تایدام  لاگنچ  هب  دهد و  قوس  یتسرپایند  هب  ار  ناسنا  هک  یملع  ره 

مهغلبم کلذ  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسین . یهارمگ  تلالـض و  زج  يزیچ  دـهد ، رارق  تایدام  هب  لوصو  اهنت  ار  وا  ییاهن  فدـه 
هدـش هارمگ  قح  هار  زا  هک  نآ  لاح  هب  دـنوادخ  تسا و  اهنآ  یهاگآ  دـح  نیرخآ  نیا  هلیبس ؛ نع  لـض  نمب  ملعا  وه  کـبر  نا  ملعلا  نم 

رد نیا  دـنک . مـهارف  ار  یمدآ  تداعـس  تاـبجوم  هدوـب و  نـیرفآشقن  دـناوتیم  زین  ینیدریغ  موـلع  سپ  هیآ 30 .) مجن ، «، ) تـسا هاـگآ 
دصق نآ  بلاط  رگا  زین  ینید  مولع  رگید  فرط  زا  دشاب . لامک  هب  ندیـسر  تفرـشیپ و  هلیـسو  هکلب  دوشن ، یقلت  فده  هک  تسا  یتروص 

نآ زا  هدش و  دیکأت  نآ  رب  تایآ  تایاور و  رد  هک  یملع  هک  نیا  هصالخ  دوشیم . ناسنا  یتخبدب  بجوم  دشاب ، هتشاد  ار  ایند  هب  ندیـسر 
فرشا رترب و  مولع  ریاس  مولعم  زا  ملع  نیا  مولعم  اریز  تسا  یسانشادخ  ملع  ددرگ  یم  بوسحم  مولع  فرـشا  ناونع  هب  هتـشگ و  دیجمت 

هتـشر کی  هب  رـصحنم  یـسانشادخ  ینیب و  ناهج  تفرعم و  بسک  هک  تسا  نشور  دراد و  شزرا  دوخ  مولعم  هزادنا  هب  یملع  ره  تسا و 
تسا مهم  هچ  نآ  سپ  دسانشن -  ینید  ياه  باتک  هعلاطم  زا  هک  دسانـشب  ار  ادخ  نانچ  نآ  یمیـش  ملع  زا  تسا  نکمم  یـصخش  تسین .

نیا ریغ  رد  دنرت . هطـساو  مک  رت و  کیدزن  فده  نیا  هب  اه  هتـشر  مولع و  زا  یـضعب  تفریذـپ  دـیاب  هتبلا  تسا -  یتسه  يایمیک  تخانش 
. لامک هن  هدش  هدرب  مان  لضف  ناونع  هب  فلتخم  مولع  زا  تروص 

؟ دوش یم  هچ  هریغ  یمیش و  کیزیف و  خیرات و  لثم  مولع  هیقب  فیلکت  باسح  نیا  اب  تسا ؟  دیفم  دوش  یم  هللا  تفرعم  بجوم  هک  یملع  طقف  ایآ 
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شسرپ

هچ هریغ  یمیـش و  کیزیف و  خـیرات و  لثم  مولع  هیقب  فیلکت  باسح  نیا  اب  تسا ؟  دـیفم  دوش  یم  هللا  تفرعم  بجوم  هک  یملع  طقف  ایآ 
؟ دوش یم 

خساپ

زین یسانشهعماجو و ... خیرات  دننام  یمولع  نیاربانب  دنشاب ، دیفم  دنیآ ، راک  هب  دنوادخ  تفرعم  تهج  رد  هک  یمولع  اهنت  هک  تسین  نینچ 
یملع ره  تفگ  ناوتیم  يریبـعت  هب  فـلا ) تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  هب  هجوـت  هراـب  نیا  رد  هتبلا  دـشابیم . زیاـج  نآ  هب  لاغتـشا  دـنادیفم و 
رایـسب دیجم  نآرق  رد  خیرات  دننام  یمولع  ب )  دنکیم . داجیاادـخ  هب  تبـسن  تفرعم  تخانـش و  یعون  ناسنا  رد  هطـساو  یب  ای  هطـساواب 
نتخاس رادیب  تهجرد  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  نیا  اریز  دزادرپیمیخیرات  ثداوح  نایب  هب  نآرق  يدایز  دراوم  رد  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم 

هب ياـکتا  دوخ  موـلع  رد  دـیاب  اـم  یهاگـشناد  هعماـج  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  رایـسب  هچنآ  ج )  دوـشیم . يربـخ  یب  تلفغ و  زا  ناـسنا 
. دزادرپ یملع  ياههاگدید  دیلوت  دشر و  هب  ینید  میلاعت  گنهرف و  اب  بسانتم  هدادشهاک و  ار  یبرغ  ياهاگدید 

؟ تسا يدراوم  هچ  رد  نید  ملع و  نیب  تاضراعت  تاکارتشا و 

شسرپ

؟ تسا يدراوم  هچ  رد  نید  ملع و  نیب  تاضراعت  تاکارتشا و 

خساپ

ضراعت هب  مه  اـب  يدراوم  رد  نید  ملع و  مینک . نشور  نید  ملع و  زا  ار  دوخ  روظنم  دـیاب  نید  ملع و  تاـکارتشا  تاـضراعت و  مهف  يارب 
(Science  ) یبرجت ملع  نایبرغ و  بلاغ  نید  ناونع  اب  تیحیـسم  تسا . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ضراـعت  نیا  نیمز  برغم  رد  دناهدیـسر و 
. درک وجتسج  دیاب  تیحیسم  نید  رد  ار  لوا  لیلد  تشاد : هدمع  لیلد  کی  تاضراعت  نیا  هک  دندیـسر  يدیدش  تاضراعت  هب  یعطاقم  رد 
یملع و تفرـشیپ  هنوگره  ربارب  رد  ارگرهاظ  لقع و  دـض  يدایز  دودـح  ات  هدـش و  فیرحت  ینید  ناونع  هب  سناسنر  لیاوا  رد  تیحیـسم 

لثم  ) اسیلک ینید  میهافم  ییاسران  هدش ، فیرحت  سدقم  باتک  یملع  دـض  یفارخ و  تایوتحم  درکیم . یگداتـسیا  تعیبط  رد  شاکنک 
نادنمـشناد و اب  اسیلک  بابرا  بصعت  رـس  زا  تسردان و  ياهدروخرب  رتمهم  همه  زا  اسیلک و  بابرا  یطارفا  ییارگصن  يرهاظ و  ثیلثت )

دـش داقتعا  نیا  رب  هک  لیلد  نیا  هب  هلیلاگ  همکاحم  دـش . نادنمـشناد  اسیلک و  بابرا  نیب  ییاهشلاچ  ثعاب  یگمه  اهنآ  یملع  تاـیرظن 
زا هنوـمن  کـی  اـهنت  درک ، تفلاـخم  دوـب ـ  لزنم  یحو  اـسیلک  باـبرا  رظن  زا  هک  یـسویملطب ـ  تأـیه  اـب  تسا و  لکـش  يورک  نیمز  هـک 
هار اهضراعت و  یبرجت  مولع  نید و  سابع ، ریما  ینامز ، یلع  اـگن : رتشیب  لیـصفت  يارب  ) تسا نادنمـشناد  شناد و  اـب  طـلغ  ياـهدروخرب 

ات مهدـجه  نرق  زا  هژیو  هب  نادنمـشناد  زا  یخرب  رگید ، يوس  زا  (. 42 صص 53 -  یمالـسا ، فراعم  ییامهدرگ  عمجم  هناخریبد  اهلح ،
نید يارب  هک  يدرکراک  ًاقیقد  دـیدج ، ملع  زا  هنایارگيدام  ياهتشادرب  نمـض  دـندناشن و  نید  هاـگیاج  رد  ار  ملع  متـسیب  نرق  طـساوا 

و ( New-Positivism  ) نیوـن مسیویتــیزوپ  و  ( Positivism  ) مسیویتـیزوپ هلحن  دـندش  راتـساوخ  دـیدج  موـلع  زا  تـسا  روـصتم 
یسح هبرجت  کحم  هب  ار  هچنآ  دنهد و  هئارا  یملع  لیلحت  اههرازگ  روما و  همه  زا  دننکیم  یعس  هک  دنتسه  ییاهنایرج  زا  مسیـسکرام 

ملع و ضراعت  سپ  دوشیم . هدراذـگرانک  ًـالماک  تسا  یبرجتریغ  يرما  هک  نید  لـیلحت  نیا  قبط  دـنهنیم . راـنک  هب  دوشیمن ، هدـیجنس 
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تسا هدمآ  دوجو  هب  نید  ملع و  زا  طلغ  ياهتشادرب  لیلد  هب  هک  تسا  یعنصت  یعونصم و  یضراعت  هکلب  تسین ، یقیقح  یضراعت  نید ،
میهافم و یسدق و  أدبم  دنوادخ و  دناوتیمن  دوخ  شناد  دانتـسا  هب  يدنمـشناد  چیه  اریز  تسین ، یـضراعت  نید  ملع و  نیب  تقیقح  رد  و 

يرادربهرهب تعیبط و  تخانـش  يارب  شالت  دـناوتیمن ، نید  هب  دانتـسا  اب  ینید  ملاع  چـیه  رگید  يوس  زا  دـنک و  راـکنا  ار  ینید  فراـعم 
مالـسا اما  تسا . نید  ملع و  نیا  زا  طلغ  ياهتشادرب  دوشیم  ضراعت  بجوم  هچنآ  و  دزرو . تفلاـخم  یعیبط  بهاوم  زا  هنیهب  یملع و 

چیه مه  اـب  نیمز  يور  رد  رتـهب  یگدـنز  يارب  تیرـشب  تسد  رد  يرازبا  هباـثم  هب  یبرجت  یعیبـط و  مولع  لـماک و  عماـج و  نید  هباـثم  هب 
ياههناشن زا  یکی  تسا و  هدش  یعیبط  رهاظم  تعیبط و  تخانـش  میلعت و  شزومآ و  هب  يرایـسب  هیـصوت  نآرق  رد  ًالوا  دـنرادن . یـضراعت 

رد ًایناث  درب . یپ  یهلا  عنُـص  تمظع  هب  ات  تخانـش  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  هدـش  یفرعم  اهنامـسآ  نیمز و  تعیبط و  یهلا  عنُـص  تردـق و 
يهیآ 32 میهاربا ، يهروس  ) تسا هدروآرد  یناسنا  فرصت  رد  تساهنآ  نیب  هچنآ  نامسآ و  نیمز و  دنوادخ  هک  تسا  هدش  حیرصت  نآرق 

بهاوم زا  ناوتیم  ملع  اـب  اـهنت  تسا و  هوقلاـب  فرـصت  نیا  هک  تسا  نشور  يهیآ 13 .) هیثاـج ، يهروس  يهیآ 20 و  ناـمقل ، يهروس  / 
ثحب اما  (. 1364 ریبکریما ، تاراشتنا  تعیبط ، مولع  نآرق و  يدـهم ، رتکد  ینـشلگ ، اگن : رتشیب  عـالطا  يارب   ) تفرگ تسرد  هرهب  یعیبط 
تـسا نیا  روظنم  رگا  اما  دش ، هداد  نآ  خساپ  هک  تسا  نید  ملع و  نیب  ضراعت  مدـع  يراگزاس و  امـش  روظنم  رگا  نید ، ملع و  كارتشا 

، نید هدودحم  تسا و  سح  هبرجت و  ملع ، هدودحم  اریز  تسا . اوران  نخس  نیا  دنشاب ، هتشاد  كارتشا  مه  اب  ییاهرزم  رد  نید  ملع و  هک 
راک رـس و  دـنوشیم . طوبرم  تیعقاو  زیامتم  ًـالماک  يهبنج  ود  هب  نید  ملع و  رگید  تراـبع  هب  تسا . قـالخا  تعیرـش و  یهلا و  فراـعم 

عالطا يارب  ) داد ماجنا  دـیاب  هک  تسا  ییاهشزرا  ینید و .... فراـعم  تادرجم و  نید  عوضوم  اـما  تسا ، يداـم  یناـهج  اـب  یبرجت  مولع 
 / 157  - 178 صص : ، 1359 موس ، پاچ  یبیج ، تاراشتنا  رباص ، یـضترم  دیدج ، کیزیف  رد  ناهج  ریوصت  سکام ، لکنالپ ـ  اگن : رتشیب 

ملع داوج ، ققحم ، صص 83-93 /  ، 1368 لوا ، پاچ  یهاگشناد ، رشن  زکرم  ینادمه ، یموصعم  نیسح  همجرت  لک ، ءزج و  گربنزیاه ،
اما صص 70-61 .) ، 1379 سمره ، تاراشتنا  ملع ، يهراـبرد  اـضر ، رتکد  يرواد ،  / 1377 لوا ، پاچ  نادنمـشناد ، وگتفگ  رد  ناـمیا  و 

ًةرهاظ ًۀـجح  نیتَّجح : سانلا  یلع  نا هللا  لقَن : لقع و  دراد : عبنم  ود  نید  مالـسا ، رظن  زا  تسا . نید  عبانم  زا  یکی  لقع  نید ؛ لقع و  ثحب 
راکشآ و تجح  دراد : تجح  ود  مدرم  رب  ادخ  ُلوقعلاف  ُۀنطابلا  اّما  و  مالسلامهیلع )  ) ۀمئالا ُءایبنالا و  ُلُسُّرلاف و  ُةرهاظلا  اّماف  ًۀنطاب ؛ ًۀَّجُح  و 

همجرت اب  ص 19 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  )M} تسا مدرم  لقع  ناهنپ  تجح  دنناماما و  ناربمغیپ و  نالوسر و  راکشآ ، تجح  ناهنپ ، تجح 
، یمالـسا هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  نید ، ورملق  رب  يدمآرد  یلعنـسح ، نایربکایلع ، اگن : رتشیب  عالطا  يارب  () يوفطـصم داوج  دـیس 

رانک یلک  روط  هب  ار  لقع  تیحیـسم  مالـسا و  رد  رهاـظ  لـها  ثیدـح و  لـها  زا  یهورگ  دـنلب ، رظن  نیا  ربارب  رد  اـما  صص 197-221 .)
تروص نیا  رد  هک  دناهداهن  رانک  ار  لقن  دناهتشادنپ و  هراکهمه  ار  لقع  دیدج ـ  هرود  زا  هژیو  هب  هفـسالف ـ  زا  یخرب  نینچمه  دناهداهن و 

، تسین یـضراعت  هنوگچـیه  نید  لقع و  نیب  تقیقح  رد  تسا و  یعنـصت  زین  ضراعت  نیا  اما  دـیآیم ، دوجو  هب  نید  لقع و  نیب  ضراعت 
. تسا نآ  ياهیئاناوت  نازیم  لقع و  تسرد  تخانش  مدع  ضراعت  أشنم  عقاو  رد 

؟  دشاب نارق  تایآ  اب  ضراعتم  یملع  ياه  هتفای  هک  دراد  ناکما  الوصا  ایآ 

شسرپ

؟  دشاب نارق  تایآ  اب  ضراعتم  یملع  ياه  هتفای  هک  دراد  ناکما  الوصا  ایآ 

خساپ

هکنیا حیضوت  دنتسین . عافد  لباق  ینید  تاملسم  ربارب  رد  تروص  نیا  رد  دنناسریمن و  نیقی  هب  ار  ام  هک  دنتسه  یتایضرف  یملع  ياههتفای 
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ار اهنآ  یبرجت  تادهاشم  هبرجت و  هک  دنتسه  یتایضرف  دشاب ، نارظن  بحاص  نادنمشناد و  قافو  دروم  هک  ضرف  رب  یملع  تایـضرف  مامت 
رد نادنمـشناد  ًـالوصا  دنتـسین . روآنیقی  دـننکیم و  کـمک  هدـهاشم  سح و  هب  هـک  دنتـسه  يرازبا  سح و  رب  ینتبم  دـناهدرک و  تاـبثا 

تیعطق و هرابرد  یبرجت  مولع  رد  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنتـسه . یلمع  جـیاتن  لابند  هب  هکلب  دنتـسین ، نیقی  لاـبند  هب  دوخ  تاـقیقحت 
دزن یملـسم  لصا  نیا  دـننکیم و  دـییات  ار  نآ  یلعف  تاـیبرجت  تادـهاشم و  هک  دـننادیم  ياهیرظن  ار  نآ  هکلب  دـنیوگیمن ، نخـس  مزج 

دننکیم هضرع  ملع  ناهج  هب  دنیامنیم و  نومزآ  نآ  يور  دننکیم و  حرط  ار  ياهیـضرف  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا . یعیبط  نادنمـشناد 
هیـضرف دنوشیم . هدراذگ  رانک  قباس  تایـضرف  دراذگیم و  نادنمـشناد  يور  شیپ  دـیدج  تایـضرف  دـیدج  تایبرجت  يدـنچ  زا  سپ  و 

عاونا هیجوت  يارب  ناسانـشتسیز  یخرب  طسوت  هک  تسا  ياهیـضرف  ًافرـص  تسین ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  دوخ  ءاحنا  ماـمت  اـب  لـماکت 
یبرجت و مولع  شور  رگید ، ترابع  هب  تسا . هتفرگ  رارق  رگید  نادنمـشناد  ضقن  ای  دییات  دروم  تسا و  هدش  عادبا  نیمز  يور  نارادـناج 
زا ار  ياهراتس  هک  تسا  یمجنم  دننام  دنمشناد  تسا و  نومزآ  هدهاشم و  سح و  ساسا  رب  یلوا  تسا . توافتم  هفسلف  تایضایر و  شور 
وا هاگچیه  اما  دهدیم ،  سانش  هراتس  هب  يرتشیب  تاعالطا  اههداد و  دشاب ، رتقیقد  وا  پوکسلت  هچ  ره  دنک و  یم  دصر  پوکـسلت  اب  رود 

نومنهر مه  یطلغ  تایضرف  هجیتن  رد  اه و  هداد  هب  پوکسلت  لاکشا  ای  دید  ياطخ  نوچ  فلتخم  للع  هب  اسب  هچ  دناسریمن و  نیقی  هب  ار 
دعب هلحرم  رد  دنهدیم و  هئارا  ياهیـضرف  یعیبط  ثداوح  هیجوت  يارب  نادنمـشناد  نیاربانب  دوش . فشک  وا  ياطخ  يدـنچ  زا  سپ  دوش و 

تروص هب  ار  نآ  دوب ، گنهامه  نادنمشناد  ياهـشیامزآ  تایبرجت و  اب  روکذم  هیـضرف  رگا  دنجنـسیم . نومزآ  هبرجت و  اب  ار  نآ  تحص 
هئارا دـننکیم ، دـییات  ار  اهنآ  يرتقیقد  رتشیب و  ياهنومزآ  تایبرجت و  هک  يرتعماج  هیـضرف  هک  یناـمز  اـت  دـننکیم و  هئارا  یملع  ینوناـق 

تایـضایر و شور  اما  دـنراذگیم . رانک  ار  نآ  دـش  هئارا  يرتلماک  هیـضرف  هک  هاگنآ  دـننکیم و  لمع  هیـضرف  نآ  ساسارب  تسا ؛ هدـشن 
هدراذـگ راـنک  هاـگ  چـیه  تسا و  روآنیقی  هجیتـن  رد  تسا و  هـیلوا  تایهیدـب  رب  ینتبم  يرظن و  لـقع  ینیقی  ياـه  هداد  ساـسا  رب  هفـسلف 
يرییغت روکذم  ياههرازگ  مقـس  تحـص و  تسا و  طلغ  هراومه  تسا و 2×2=5  عـقاو  قباـطم  تسرد و  هشیمه  ًالثم 2×2=4  دنوشیمن .

رگا اما  دنـشاب . ینظ  یتح  ای  ینیقی  دـنناوتیمن  دـناهدشن ، تابثا  یعطق  لـیالد  اـب  هک  یناـمز  اـت  یملع  تایـضرف  نیارباـنب  دوش . یمن  هداد 
ادیپ ار  نآ  رتقیقد  يانعم  درک و  يرتشیب  تقد  هیآ  يانعم  رد  دیاب  دشاب ، ضراعت  رد  نآرق  تایآ  رهاظ  اب  هک  دـشاب  ملـسم  یملع  ياهرازگ 
تغل رد  ءامس »  » هژاو ًالثم  نآ ؛ يرهاظ  يانعم  يارب  هن  دناهدش  عضو  یناعم  تاذ  يارب  ظافلا  تسا و  نطاب  رهاظ و  ياراد  نآرق  اریز  درک .

؛ قشمد ملقلاراد  نآرق ؛  ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  .- دوشیم هدیمان  ءامس  دوخ ، نیئاپ  هب  تبسن  يزیچ  ره  ینعی  تسا . الاب  يانعم  هب 
حالطـصا ود  ره  میمانیم و  ءامـس  زین  ار  يدام  ملاع  يـالاب  ملاـع  میماـنیم و  نامـسآ  ءامـس و  ار  نیمز  هرک  يـالاب  هچناـنچ   ) 427 ص :

نآ يرهاظ  يانعم  رب  هدمآ  ءامس  هژاو  نآرق  رد  اج  ره  میراد ، سنا  سوسحم  یناعم  اب  رتشیب  هک  اهناسنا  ام  اهتنم  دنتسه . یقیقح  تسرد و 
قافتا دروم  یملع  تایرظن  هرابرد  هچنآ  نیاربانب  تسا . نآرق  تایآ  زا  ام  طلغ  ریسفت  رد  دیایب ، شیپ  مه  یـضراعت  رگا  و  مینکیم . لمح 

شیاـمزآ هب  هک  دنتـسه  یتایـضرف  افرـص  دنتـسین و  ینیقی  یعطق و  تاـیرظن  نیا  هکنیا  تسا ،  یعیبـط  موـلع  نادنمـشناد  موـلع و  هفـسالف 
رگید یتایضرف  طسوت  اسب  هچ  دنتـسین و  مه  روآ  نیقی  دنرادن و  تیعطق  هاگچیه  دناهتفرگ و  رارق  راکنا  ای  دییات  دروم  دناهدش و  هتـشاذگ 
یعطق ملسم و  ینوناق  رگا  اما  دشاب . روآ  نیقی  دناوتیمن  تسا و  سح  اب  هتخیمآ  یبرجتیـشور و  یعیبط  مولع  شور  الوصا  دنوش . لاطبا 

يرورـض زین  هتکن  نیا  رکذت  مینکب . يرتشیب  هجوت  تایآ  نآ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ضراعت  تایآ  یخرب  رهاظ  اب  یملع ،
ینید باتک  تافیرحت  هب  زین  نآ  لیلد  تسا و  هدوب  تیحیـسم  یبرجت و  مولع  نیب  برغ  يایند  رد  نید ، ملع و  ضراعت  لادج و  هک  تسا 

نیب رگید  ترابع  هب  تسا . هدوب  نید  زا  یبرجت  مولع  نادنمـشناد  تسردان  هشیدـنا  ملع و  زا  اسیلک  بابرا  تسرداـن  هشیدـنا  نایحیـسم و 
نید اریز  داد ؛ دـهاوخن  خر  مالـسا  يایند  رد  یلادـج  نینچ  هاگچـیه  اـما  تسا  لادـج  عازن و  اـمئاد  رالوکـس ، ملع  هدـش و  فیرحت  نید 

ییادج زین  ناملسم  دنمشناد  دسانشیم و  ینید  ملع  زین  ار  یملع  نینچ  دنکیم و  توعد  یبرجت  یعیبط و  مولع  ملع و  هب  ار  مدرم  مالـسا ،
؛ اهلح هار  اهـضراعت و  یبرجت ؛ مولع  نید و  ساـبع ؛ ریما  یناـمز ، یلع  1 ـ  اگن : رتشیب  عالطا  يارب  دسانـشیمن . تیمـسر  هب  ار  نید  زا  ملع 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 309 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نوناک برغ ، رد  نید  ملع و  هطبار  یناهفـصا ؛ ییاـضر  41 2 ـ  81 ـ  صص : هژیو  هب   1377 یمالـسا ؛ فراعم  ياههورگ  عمجم  هناخریبد 
ءاهب همجرت  نید ، ملع و  نابا ؛ روبراب ، 15 4 ـ 70 ـ  صص : نارهت 1379 ؛ سمره ؛ تاراشتنا  ملع ؛ هرابرد  اـضر ؛ يرواد ، ناوج 3 ـ  هشیدنا 

99 149 ـ  صص : یهاگشناد ؛ رشن  زکرم  یهاشمرخ ؛ نیدلا 

؟  تسیچ دیدج  يژولونکت  ملع و  تفرشیپ  هرابرد  نارق  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ دیدج  يژولونکت  ملع و  تفرشیپ  هرابرد  نارق  رظن 

خساپ

هدرک قیوشت  ار  رـشبو  هیآ 114 ) هرقب ، ، ) تسا هدرک  توعد  فلتخم  مولع  تعیبـط و  تخانـش  ملع و  رکفت و  هب  اتحارـص  ار  ناـسنا  نآرق 
رگید فرط  زا  دنزرو . تردابم  تعیبط  زومر  فشک  هب  قیقد  رازبا  نتخاس  هبرجت و  سح و  رازبا  زا  هدافتـسا  یلقع و  شاکنک  اب  هک  تسا 
یمدآ لقع  ار  نازیم  نآرق  هکلب  حیحصان ،  هن  دناد و  یم  حیحص  هن  ار  اهنآ  دنرادن و  یـصاخ  رظن  یملع  تایـضرف  هرابرد  مالـسا  نآرق و 
فـشک هب  قیقد  رازبا  نتخاس  هبرجت و  سح و  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  ات  . تسا هتـشاذگاو  یمدآ  لـقع  هب  ار  اـهنآ  مقـس  تحـص و  هداد و  رارق 

هن دناد و  یم  حیحص  هن  ار  اهنآ  دنرادن و  یصاخ  رظن  یملع  تایضرف  هرابرد  مالسا  نآرق و  رگید  فرط  زا  دنزرو . تردابم  تعیبط  زومر 
راتفگ هد  اگن : عالطا  يارب  تسا . هتشاذگاو  یمدآ  لقع  هب  ار  اهنآ  مقس  تحص و  هداد و  رارق  یمدآ  لقع  ار  نازیم  نآرق  هکلب  حیحصان ، 

؛ اضر يرواد ، ینـشلگ  يدـهم  رتکد  رثا  یعیبط  مولع  نآرق و  261 و 262  يرهطم :  داتـسا  راتفگ  تسیب  ملع  هضیرف  هلاقم  يرهطم  داتـسا 
83 92 ـ  صص : یتسود ، ملع  مالسا و  هلاقم  نارهت 1379 ؛ سمره ؛ تاراشتنا  ملع ؛ هرابرد 

؟ تسا نید  زا  يا  هعومجم  ریز  ملع  هک  مییوگب  میناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نید  زا  يا  هعومجم  ریز  ملع  هک  مییوگب  میناوت  یم  ایآ 

خساپ

دروم هنیزگ  نیرتهب  تفگ  ناوت  یم  ندوب ، رگیدـکی  لمکم  ضراعت و  نیابت ، هلمج  زا  ملع ، نید و  نایم  نوگانوگ  ياـه  هاگدـید  نیب  . 1
هب نید  ملع و  نایم  دـنویپ  عون  كرد  . 2 تساـنعم . یب  يرگید ، زا  یکی  ندوب  هعومجم  ریز  زا  نخـس  رگید  درکیور ، نیا  رد  تسا . موس 

شزرا یتسه و  ناهج  هرابرد  اهرواب  زا  يا  هعومجم  نید ، ددرگ . یم  زاب  ملع  زا  ام  روظنم  ندرک  صخشم  زین  کی و  ره  هاگیاج  تخانش 
هدیرفآ زا  ییاهن  فده  هداد و  ناماس  ار  دوخ  لوقعم  يریسم  رد  لمع ، هشیدنا و  رد  ناسنا  اهنآ ، وترپ  رد  ات  تساهرواب  نیا  رب  ینتبم  ياه 

زا يا  هعومجم  هک  دوخ  ماـع  ياـنعم  رد  ملع  تسادـیپ  دزاـس . ققحم  تسا ، تداعـس  یقیقح و  لاـمک  هب  یباـی  تسد  هک  ار  دوـخ  ندـش 
دنوادـخ يوس  زا  هک  تسا  یملع  دوخ  نید  تفگ ، ناوت  یم  هدوب و  نآ  دوخ  هکلب  نید ، هعومجم  ریز  هن  تسا  اه  تخانـش  اه و  یهاگآ 

نیابت ای  ضراعت  یلامتحا  ياهدنویپ  . 3 يزودنا . یهاگآ  افرـص  هن  تسا  ناسنا  تیاده  نآ ، تلاسر  یلو  هدش ، هتـشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد 
یتح دـش ، نایب  تسخن ، فیدر  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنچ  ره  تسا . نید  یبرجت و  مولع  نایم  دوش ، یم  ناونع  یهاگ  هک  نید  ملع و  نایم 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 310 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیابت زا  نخس  هتشاد و  دوجو  رگیدکی  یگدننک  لیمکت  هطبار  نید  نآ و  نایم  زین  دشاب ، یبرجت  مولع  ملع ، زا  ام  روظنم  هک  نیا  ضرف  اب 
ناسنا يور  هب  ملاع  رد  دوجوم  ياه  « تسه  » زا يون  ياه  هچیرد  یبرجت ، مولع  ياه  هتفای  وترپ  رد  هک  ارچ  درادـن . یهاـگیاج  ضراـعت ، و 

هب هک  ینید  ياهرواب  هبنج  رد  مک  تسد  ناهج ، زا  يرتشیب  ياهزار  زمر و  ندراذگ  رایتخا  رد  اب  اه ، هتفای  نیا  تسادیپ  دوش . یم  هدوشگ 
هارمه رکفت  اب  روبزم  یملع  ياه  هتفای  هعلاطم  هک  نآ  رب  طورـشم  دـنک ، یم  رتروراب  ار  وا  ینید  شیارگ  دزادرپ ، یم  ملاـع  تیلک  لـیلحت 

بابلالا یلوال  تایال  راهنلاو  لیللا  فلتخاو  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نا  : » دنک یم  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  هک  یتقیقح  نامه  دشاب ،
بش و تفر  دمآ و  و  نیمز ، اه و  نامسآ  شنیرفآ  رد  املـسم  الطاب ؛... اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نورکفتی  نیذلا ...
(: دـنیوگ یم  و   ) دنـشیدنا یم  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رارـسا  رد  هک ... اه  نامه  تسا . نادـنمدرخ  يارب  ینـشور )  ) ياـه هناـشن  زور 

نیدـلا ءاهب  همجرت  روبراـب ، ناـیا  نید ، ملع و  . 1 رتـشیب ر.ك : هعلاـطم  يارب  (. 191 نارمع ، لآ  « ) يا هدـیرفاین  هدوهیب  ار  اـه  نیا  اـهلاراب !
بوکیج ملع ، میلـس  لقع  یلکوت 3 . نیـسحمالغ  همجرت  یبرغ ، نادنمـشناد  زا  رفن  دنچ  هتـشون  ون ، ياهزادنا  مشچ  نید و  یهاشمرخ 2 .

ین رشن  يزیزع ، زیبماک  همجرت  یکسونورب ،

: تسا نیا  نم  لاؤس  دوش . نشور  میارب  هلأسم  مهاوخیم  یلو  تسین ؛ لباقت  نید  ملع و  ناـیم  منادیم  هتبلا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  میارب  ياههبش 
نآ زا  یلو  تسا ؛ یگنسرگ  نآ  ياود  تسا و  درد  هناخ  هدعم  میراد : ثیدح  رد  تسا و  هدش  دیکأت  رایسب  یگنـسرگ  شزرا  رب  مالـسا  رد  مینادیم 

ملع رد  فرط 

شسرپ

نیا نم  لاؤس  دوش . نشور  میارب  هلأسم  مهاوخیم  یلو  تسین ؛ لباقت  نید  ملع و  ناـیم  منادیم  هتبلا  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  میارب  ياههبش 
یگنـسرگ نآ  ياود  تسا و  درد  هناخ  هدعم  میراد : ثیدح  رد  تسا و  هدش  دیکأت  رایـسب  یگنـسرگ  شزرا  رب  مالـسا  رد  مینادیم  تسا :

دوبمک دوشیم و  يرامیب  راچد  ندب  دسرن ، ناسنا  ندب  هب  فلتخم  ییاذغ  داوم  رگا  دوشیم  هتفگ  هیذغت  ملع  رد  فرط  نآ  زا  یلو  تسا ؛
هتفگ ملع  رد  یلو  تسا ؛ رتشیب  ناسنا  مهف  رپ  مکـش  اب  هک  دوشیم  هتفگ  مالـسا  رد  ًـالثم  اـی  دـماجنایم . صاـخ  يايراـمیب  هب  هداـم  ره 

؟ تسا ّلح  لباق  هنوگچ  لباقت  نیا  دباییم . شهاک  ناسنا  مهف  ندب ، رد  یفاک  ییاذغ  داوم  ندوبن  یگنسرگ و  ماگنه  دوشیم 

خساپ

هّجوی یسا  بوخ  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  رد  یمارگ ، رهاوخ  امـش  يرگـشاکنک  هیحور  زا  ریدقی  هیرـشن و  نیا  اب  امـش  طابیرا  زا  رّکـشی  اب 
رب ملاع ، مامی  اریز  ددرگیمن ؛ هدهاشم  نید  ملع و  نایم  یلباقی  زگره  دوش ، كرد  ملع  ورملق  زین  نید و  حیحص  يانعم  رگا  دیشاب  هیـشاد 
ملع هریسگ  یسا . هیفرگ  رظن  رد  لاعیم  دنوادخ  هک  یسا  ینیناوق  دعاوق و  فشک  یپ  رد  ملع  هدش و  دنمماظن  قح ، يرضح  ییبوبر  ساسا 

راهظا يارب  ملع ، عون  نیا  ددرگیم ؛ دودـحم  نآ  بسانم  ياهرازبا  زین  هدـش و  ماجنا  يایبرجی  دـح  رد  دوریمن و  ریارف  يایدام  زا  یبرجی 
ای دنجنگیمن و  هبرجی  بوچراچ  رد  هک  ییاهرایفر  ای  ایـشا  راثآ  دعاوق و  زا  يرایـسب  زین  يونعم و  روما  يوکلم و  ملاع  صوصخ  رد  رظن 

دُعب اّما  دننک ؛ دشر  گنهامه  شداعبا  دیاب  یسا و  يدعب  ود  يدوجوم  ناسنا  رگید ، فرط  زا  درادن . یگیـسیاش  دناهدشن ، هبرجی  نونک  ای 
رگا دوشیم . هیفرگ  راک  هب  هیبط  يایح  هب  لین  ییونعم و  یهج  رد  هک  یسا  ياهلیـسو  يّدام  دعب  یـسا . يونعم  دشر  رازبا  ًافرـص  شايّدام 

ای يّدام  هدسفم  حیجری  يورخا و  یحلـصم  ظفح  ریرب  كالم  دهد ، خر  هدسفم  ای  یحلـصم  ود  نیب  یـضراعی  ای  محازی  دراوم  یـضعب  رد 
امـش هک  روط  نامه  ییادیبا -  رظن  رد  دنچ  ره  دـنامیمن ؛ یقاب  نید  ملع و  لباقی  ههبـش  يروص ، نیا  رد  یـسا . يورخا  هدـسفم  رب  يویند 

هب هّجوی  اب  ینید  ياههزومآ  دراوم ، زا  يرایسب  رد  یفگ : دیاب  امش  یلـصا  شـسرپ  هرابرد  میوشیم . ور  هب  ور  ههبـش  نیا  اب  دیدرک -  نایب 
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یگرابمکش و لباقم  رد  دراوم ) همه  هن   ) يایاور زا  يرایسب  رد  یگنسرگ  رب  دیکأی  ًالثم  یسا ؛ هدش  نایب  مدرم  لومعم  ياهطیرفی  طارفا و 
هاـبی ار  یمکح  يروـخرپ  دـیامرفیم : (ع ) یلع ماـما  هـک  ناـنچ  « ؛ دـناوخیم ارف  ندروـخ  رد  طارفا  زا  زیهرپ  رب  ار  مدرم  یـسا و  يروـخرپ 

ار یمکح  لد  دـشاب ، یلاـخ  هدـعم  ییقو  : » دـیامرفیم زین  (ص ) ادــخ لوـسر  ) 1 ....«( دربیم ار  يواـکذ  شوـه و  یگرابمکـش  دـنکیم ،
هدنب هاگ  ره  (ص ،) دمحا : » میناوخیم نینچ  مه  جارعم  ثیدح  رد  ) 2 .«( دنکفایم نورب  ار  یمکح  لد  دشاب ، رپ  هدعم  هاگ  ره  دریذپیم و 

دنچ ره  یسا ؛ شزرا  نیا  ياراد  یگنـسرگ  سفن  ) 3 .«( مزومآیم یمکح  وا  هب  دراد ، هاگن  ار  شنابز  دـهد و  یگنـسرگ  ار  شیوخ  مکش 
یبهوم نیا  زا  یلـصخ ، ود  نیا  ییاعر  اب  دشاب ، رفاک  صخـش  رگا  یّیح  یـسا : هدمآ  ییاور  نیمه  همادا  رد  دـشابن . نیفرگ  هزور  بلاق  رد 

رد رگا  هژیو  هب  یگنـسرگ ، دوب . دـهاوخ  نمؤم  يارب  ییمحر  ناـهرب و  رون و  رفاـک و  هیلع  ییجح  یمکح  نیا  هّیبـلا  ددرگیم . رادروخرب 
: » دومرف (ص ) ادخ لوسر  يّدام ، یهج  زا  ناور . نی و  یـشادهب  ینعی  دروآیم ؛ ناغمرا  هب  يونعم  دـیفم و  رایـسب  راثآ  دـشاب ، هزور  بلاق 

نانچ دناهدرک ؛ قیدصی  ار  ییـسردنی  رد  هزور  شقن  زین  دیدج  میدق و  نادنمـشناد  دیوش .» یـسردنی  ای  دیریگب  زور  ) 4 ) ؛ اوّحصی اوموص 
رگید اب 34  دنامیم ؛ هدنز  دروخیم  هک  ییاهاذـغ  اب 14  روخ  رپ  ناسنا  : » یـسا هیفگ  لبق  لاس  دودح 36 (( رد  يرـصم  کشزپ  کی  هک 

نیریگرزب یـسا ، هدرک  بجاو  مالـسا  هـک  ياهزور  دـسیونیم : زین  ییاـکیرما  ولراـک »  » ریکد ) 5 .«.( دـننکیم شاعم  رارما  ناکـشزپ  نآ ،
بلصی نوچ  ییاهيرامیب  نامرد  رد  هزور  یـسا . رثؤم  ياههویـش  زا  نارامیب  نامرد  رد  ینامرد » هزور   » زورما ) 6 «.( یسا ییسردنی  نماض 

يالالیخا سرقن و  یقاچ ، مسیلوبایم ، هاگیـسد  يالالیخا  دبک ، ياهییاسران  یبلق ، نیژنآ  بلق ، مسآ  نوخ ، ناطرـس  نوخ ، راشف  نییارش ،
بلق يواسق  لباقم  رد  بلق -  یّقر  بلق ، يافـص  دراد ؛ رایـسب  راثآ  دئاوف و  زین  يونعم ، یهج  زا  هزور ، ) 7 .( یسا دنمدوس  یبصع  یمومع 

یگدنزرس يایح و  سفن و  ياوه  رب  طلسی  ياوهش ، شهاک  راگدرورپ ، يرضح  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  یسا -  يروخرپ  لصاح  هک 
)8 .( ددرگیم یمایق  زور  ناما  هب  یگنشی  یگنـسرگ و  هب  هّجوی  ببـس ، نیا  رب  نوزفا  دوشیم . هدرمـش  هزور  يونعم  راثآ  زا  یـشخب  بلق ،
یسا و يوافیم  اهناسنا  يایحور  هّیبلا  ) 9 .( یسا هدمآ  (ع ) ناموصعم يایاور  رد  راصیخا  هب  هزور  یناور  یمسج و  راثآ  دئاوف و  زا  يرایسب 
رد دنکفا . یمحز  رد  ار  دوخ  رایـسب  یگنـسرگ  لّمحی  اب  ناسنا  دهاوخیمن  مه  مالـسا  دـنرادن . دایز  یگنـسرگ  بای  اهناسنا  زا  يرایـسب 

نیفرگ هزور  ای  یگنسرگ  هچنانچ  مربیم ». هانپ  وی  هب  یگنـسرگ  زا  ایادخ  )) 1 )؛  عوجلا نم  کبذوعا  مهللا  : » یسا هدمآ  يایاور  زا  یـضعب 
.1 ) 11 .( ددرگیم هزور  یمرح  ببـس  زین  يراـمیب  زا  فوخ  یّیح  نیا  رب  نوزفا  یـسا . مارح  عونمم و  دـماجنا ، نآ  دـیدشی  اـی  يراـمیب  هب 

بجحی ۀـنِطبلا  ۀـمکحلا ، دـسفی  ۀـمّخیلا  (ع :) یلع لاق  . )» ص 1266 یخیـش ، اضردـیمح  مجریم : يرهـش ، ير  يدـمحم  هـمکحلا ، نازیم 
.4 نامه . . 3 نطبلا .» ءالیما  دنع  ۀمکحلا  ّجـمی  بلقلا  نطبلا ، ّولخ  دـنع  ۀـمکحلا  لّمحیی  بلقلا  (: » (ص هّللا لوسر  لاق  نامه ، . 2 ۀنطفلا .)»
ص نامه ، . 7 نامه . . 6 ص 86 . یجیهال ، دار  يوسوم  نیـسح  دیـس  مسج ، حور و  ياهيرامیب  نامرد  هزور  . 5 ص 321 .( ج 7 ، نامه ،

خیش راحبلا ، ۀنیفس  144 ؛ ص 176 -  ج 5 ، یناشاک ، ضیف  ءایحالا ، بیذـهی  یف  ءاـضیبلا  ۀـجحملا  ك : ر . . 8 . 132 و 148 -  و 87   86
ياههلاسر ك : ر . . 11 . 4 ص 7 -  راحبلا ، ۀنیفس  ). 1 . 8)32 ص 3211 -  ج 7 ،( ۀمکحلا ، نازیم  . 9 . 699 ص 7(5 -  ج 1 ، یمق ، ساّبع 

(. هزور یّحص  طیارش  ، ) لئاسملا حیضوی 

؟ دسرب تداعس  هب  دیدج  کینکت  هار  زا  دناوتیم  رشب  ایآ 

شسرپ

؟ دسرب تداعس  هب  دیدج  کینکت  هار  زا  دناوتیم  رشب  ایآ 

خساپ
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رد هک  یتایبرجت  اب  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  اذلو  تسا  هافرو  تداعـس  هب  هعماج  ندیـسر  هار  اهنت  رـشب  يدام  ندمت  هک  دندقتعم  یخرب 
نیا یلو  تسین ، یّکش  رشب  کینکتو  یتعنص  تفرـشیپ  رد  خساپ : دیـسر . دهاوخ  دوخ  تداعـسو  هلـضاف  هنیدم  هب  هدرک  بسک  هنیمز  نیا 

تّیندم تیّدام و  هبنج  اهنت  کینکت  ملع و  ددرگ . داد  لدع و  داجیا  رـشب و  تداعـس  نماض  دـناوتیم  ییاهنت  هب  ملع  هک  تسین  انعم  نادـب 
رد ینادان  رـشب  تافارحنا  أشنم  تسا . نیرفآ  تداعـس  دریگ  رارق  ملاس  نوناقو  لداع  ماظن  کی  رایتخا  رد  رگا  اذل  دنکیم . نیمأت  ار  ناسنا 

توهش  - 2 هدـشن . راهم  تالیامتو  زیارغ   - 1 لیبق : زا  دراد  رگید  لماوع  هکلب  دوش  فرطرب  کینکتو  نّدـمت  اـب  اـت  تسین  يداـم  هنیمز 
هب زورما  رشب  همه  هک  یتسرپعفنو  یتسرپسفن  هرخالابو   - 7 یبلطتذل .  - 6 یبلطيرترب .  - 5 یبلطهاج .  - 4 یبلطنوزفا .  - 3 بضغو .

ینـشور غارچ  ملع  تسا . هدمآرد  رـشب  نمـشد  نیرتگرزب  تروص  هب  هزورما  ملع ، اذـل  " ۀـئیطخ . ّلک  سأر  ایندـلا  ّبح  : " دـنیالتبم نآ 
يارب تسا  يرازبا  ملع  تسا . لـقع  نآ  نغور  هک  تسا  یغارچ  دـننام  ملع  دراد . لامعتـسا  دراوـم  هـب  یگتـسب  نآ  زا  هدافتـسا  هـک  تـسا 
نیشام رظن  زا  ام  : " دیوگیم نیـشام  رـصع  ناسنا  هرابرد  هفـسلف  تاّذل  باتک  همدقم  رد  تنارود  لیو  فده . هدنهد  صیخـشت  هن  فده ،
ياتسار رد   - 1 هلمج : نآ  زا  دراد  یمیخو  راثآ  دریگ  رارق  ملاظ  تموکح  رایتخا  رد  رگا  ملع  اذل  " ریقف . دصاقم  رظن  زاو  میاهدـش  رگناوت 

رـشب زا  يدعتو  ملظ  لاوز  نماض  تلادـع  نودـب  ملع   - 3 تسا . هّفرم  هقبط  هافر  داـجیا  ددـصرد  اـهنت   - 2 درادیم . رب  ماگ  رـشب  يدوبان 
. تسین

؟ دنراد يریثءات  درف  نامیا  تخانش و  رد  مولع  نیا  ایآ  دنراد , ینیدریغ  مولع  هک  یتیمها  اب 

شسرپ

؟ دنراد يریثءات  درف  نامیا  تخانش و  رد  مولع  نیا  ایآ  دنراد , ینیدریغ  مولع  هک  یتیمها  اب 

خساپ

، ياهنیمز ره  رد  تیرـشب  هب  تمدـخ  مالـسا  رظن  زا  تسا . ناـسنا  یـساسا  رایـسب  ياـهزاین  زا  ود  ره  ینید ، ریغ  مولع  مه  ینید و  مولع  مه 
نیاربانب دشابیم . ییافک  تابجاو  زا  هعماج  یلمع  یملع و  ياهزاین  زا  کی  ره  نیمأت  هک  ییاج  ات  تسا  دیکا  شرافـس  دروم  هدیدنـسپ و 

هک دشاب  دـهعتم  هراومه  لاح  نیع  رد  دـنیزگرب و  ار  بسانم  هار  دوخ ، ياهدادعتـسا  قیالع و  هعماج و  ياهزاین  بسانت  هب  دـیاب  سک  ره 
. دنک شالت  وا  ناگدنب  هب  تمدخ  ادخ و  ياضر  يارب 

؟ درک نیجع  یمالسا  مولع  اب  ار  نآ  درب و  تذل  یبرجت  مولع  زا  دوش  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ درک نیجع  یمالسا  مولع  اب  ار  نآ  درب و  تذل  یبرجت  مولع  زا  دوش  یم  هنوگچ 

خساپ

تهج نوچ  دیهد  ماجنا  یمالـساروشک  ناناملـسم و  ادـخ ، ناگدـنب  هب  تمدـخ  تین  هب  ار  یبرجت  مولع  دـینک و  صلاخ  ار  دوخ  تین  رگا 
نیا هک  نیا  طرـشب  دیآ  یم  باسح  هب  یگرزب  تدابع  دوخ  نیا  ددرگ و  یم  شخب  تذل  نامز  رورم  هب  دـنک  یم  ادـیپ  ییادـخ  يونعم و 

یمالسا مولع  يارب   . دیوشن لفاغ  نآ  زا  دیهد و  رورم  نهذ  لدرد و  دینک  یم  یبرجت  مولع  لیصحت  هب  عورش  هک  راب  ره  زور و  ره  ار  تین 
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رد ار  یبرجت  یمالسا و  مولع  ود  ره  دیشاب و  هتشاد  يزیر  همانرب  ای  دیوش و  هبلط  امسر " دیاب  ای  هک  دشاب  هزوح  جیار  مولعروظنم  رگا  مه 
 ، يرهطم دیهـش  داتـسا  بتک  اب  امتح " دیاب  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  لیـصحت  دارم  رگا  تسا و  یلکـشمراک  هچ  رگ  دـیناوخب  مه  رانک 

.; دیریگب سنا  لیبق  نیا  زا  یناگرزب  رگید  يدزی و  حابصم  داتسا 

؟  دیامن یمن  گنهامه  ار  دوخ  زورما  تاطابترا  زور و  يژلونکت  اب  ار  دوخ  یمالسا ، مولع  ارچ  : 

شسرپ

؟  دیامن یمن  گنهامه  ار  دوخ  زورما  تاطابترا  زور و  يژلونکت  اب  ار  دوخ  یمالسا ، مولع  ارچ  : 

خساپ

ددـنب یم  يژرنا  یبرجت و  مولع  تفرـشیپ  يوررب  هار  نید  دراد و  دوجو  ضراعت  کینکت  تعنـص و  ملع و  ناـیم  هک  تسا  نآ  روظنم  رگا 
هب هب  ار  ناناملسم  یمالسا  تسخن  نورق  رد  هک  هدوب  قّقحت  ملع و  هب  مالسا  دیکا  تاروتسد  خیرات  تداهـش  هب  تسا  یطلغ  روظنم  نیا  هک 

یمالـسا ندـمت  تالوصحم  بتکم و  نیمه  نادرگاش  یگمه  يزار  ناحیروبا و  انیـس و  یلع  وبا  لاـثما  دـناسر و  شنادو  ندـمت  عیفر  هّلق 
ود نیا  زا  کی  چیه  هدوب و  توافتم  یبرجت  مولع  اب  تسا  یمدآ  تیاده  لامک و  اهنآ  تیاغ  هک  یمالسا  مولع  هکنیا  رگید  هتکن  دنشابیم .

نتفر الاب  حیحص  هار  دنک  یم  تیوقت  اررگید  هزوح  رد  يزومآ  ملع  هزیگنا  هکنآ  نمـض  یمالـسا  مولع  دنک  یمن  گنت  يرگید  رب  ار  هار 
ملع و نایم  رد  ناملسم  ناوج  ینونک  ناهج  تّیعضو  رد  رگا  دراد . نآ  يور  ار  رگتیاده  مکح  دزومآ و  یم  مه  ار  یملع  ياه  درواتـسد 
یعامتجا و یخیرات  لماوع  هتـشر  کی  هکلب  درادـن  اهنآ  تناید  گنهرف و  رد  يا  هشیر  چـیه  ًاعطق  هدـنام  بقع  برغ  زا  کینکت  تعنص 

نیا دیاب  لاح  هتشاد و  رارق  ملع  هلق  جوا  رد  اهناملـسم  خیرات  زا  يا  هرود  رد  دش  هتفگ  هچنانچ  هکنآ  دیاش  تسا و  هدیماجنا  نادب  یـسایس 
هدـمآ دـیدپ  هلـصاف  رگید  راب  نیملـسم  یعمج  هدارا  یخیرات  لماوع  میمرت  اهیئاسران و  فذـح  اب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دراد  نایب  ار  لاؤس 

. درب نیب  زا  ار  ملع  هلفاق  ناملسم و  عماوج  نایم 

نآ رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  ؟ دراد ییانعم  هچ  یمالسا و )... داصتقا   ، یمالسا یکشزپ  لثم   ) ملع کی  مان  ياهتنا  هب  یمالسا  هملک  ندرک  هفاضا 
ناوت یم  تایاور  تایآ و  زا  هک  نیا  ای  هداد  ماجنا  ناشیور  ینومزآ  ای  ریـسفت  رثکادح  درک و  عوجر  طبترم  تایآ  ثیداحا و  هب  دـیاب  طقف  هتـشر 

یشور

شسرپ

تسا نیا  شیانعم  ایآ  ؟ دراد ییانعم  هچ  یمالسا و )... داصتقا   ، یمالسا یکـشزپ  لثم   ) ملع کی  مان  ياهتنا  هب  یمالـسا  هملک  ندرک  هفاضا 
تایآ و زا  هک  نیا  ای  هداد  ماجنا  ناشیور  ینومزآ  ای  ریـسفت  رثکادح  درک و  عوجر  طبترم  تایآ  ثیداحا و  هب  دیاب  طقف  هتـشر  نآ  رد  هک 

( مالسا رد  یکشزپ  شور  الثم  .) درک جارختسا  یشور  ناوت  یم  تایاور 

خساپ

هب طوبرم  هچنآ  هک  توافت  نیا  اب  تساه . شور »  » اه و شناد »  » يواح دـشاب  یم  تایاور  تایآ و  لماش  هک  یمالـسا  عباـنم  تسا  ینتفگ 
رگا تسا و  رشب  یسرتسد  زا  رتارف  یتوکلم  فراعم  اریز  تسا . هدمآ  رثکادح  روط  هب  دوش  یم  یعرـش  یفیلکت  ماکحا  یـسانش و  تفرعم 
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روط هب  دوش  یم  یبرجت  مولع  هب  طوبرم  هچنآ  اما  دوب  هتـسب  رـشب  يور  رب  دـنلب  ياـه  تفرعم  رد  دـش  یمن  اـقلا  یحو  ناربماـیپ و  قیرط  زا 
شالت اب  ناسنا  تسا و  یـسح  یبرجت و  هک  ییاه  شور  اه و  شناد  هک  تسا  نآ  رب  ادخ  هدارا  تیـشم و  اریز  تسا  هدمآ  لقادح  هراشا و 

اه و شناد  یخرب  هب  یتراشا  تایاور ، تایآ و  نمـض  رد  هچرگا  دـیآ . تسد  هب  ناسنا  دوخ  طسوت  دراد  یباـی  تسد  ییاـناوت  ییاـیوپ ، و 
تایاور نینچمه  تسا و  ناوارف  یملع  ياه  هیال  نوطب و  ياراد  تاـیآ  هک  اـجنآ  زا  هتبلا  تسا . هدـش  هرمزور  یبرجت و  مولع  ياـه  شور 
یناوارف ياه  ییامنهار  ناوت  یم  تایاور  تایآ و  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم  نایم  طابترا  نتفای  رکفت و  وجتسج و  اب  تسا  هدرتسگ  رایسب 

رایـسب نآ  نانیمطا  بیرـض  دوش . تابثا  دنتـسم  روط  هب  مادـک  ره  هک  میروآ  تسد  هب  یبرجت  مولع  هب  تبـسن  یـشور  یـشناد و  تهج  زا 
، اهنآ يارجا  یبرجت و  مولع  ياـه  شور  نیناوق و  میظنت  رد  رگا  هجیتن  رد  تسا . يرـشب  يزاـس  هیـضرف  نومزآ و  هبرجت و  شور  زا  رتشیب 
تایآ و رد  هدش  حرطم  ياه  شناد  زا  رادقم  ره  هب  تسا و  راوازـس  شور  نوناق و  نآ  يارب  یمالـسا  دنوسپ  دوش . تیاعر  یعرـش  ماکحا 

. دوب دهاوخ  رتشیب  نآ  تیمالسا  گنر  دوش  هدافتسا  نآ  يارجا  نیناوق و  رد  رتشیب  زین  تایاور 

یملع ياههتفای  دراد ؟ یهیجوت  هچ  لفاحم  ایاکت و  ندرک  شوپ  هایـس  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  رد  یملع  ياههتفای  اب  ینید  ياههزومآ  ضراـعت 
تنـس اب  هک  دراد  روما  نیا  رد  هایـس  سابل  یفنم  ریثأت  یناسنا و  ياهتیلاعف  ياقترا  يداش و  طاشن و  رد  نشور ، ياهسابل  تبثم  ریثأت  زا  تیاکح 

نید جیار 

شسرپ

ياههتفای دراد ؟ یهیجوت  هچ  لفاحم  ایاکت و  ندرک  شوپ  هایـس  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  رد  یملع  ياههتفای  اـب  ینید  ياـههزومآ  ضراـعت 
روما نیا  رد  هایـس  سابل  یفنم  ریثأت  یناسنا و  ياهتیلاعف  ياقترا  يداش و  طاـشن و  رد  نشور ، ياـهسابل  تبثم  ریثأـت  زا  تیاـکح  یملع 

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  ضراعت  نیا  هب  تسا ! ضراعت  رد  یبهذم  لفاحم  رد  ینید  جیار  تنس  اب  هک  دراد 

خساپ

ندرک شوپ  هایس  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  رد  ینید  ياههزومآ  اب  یملع  ياههتفای  ضراعت  ینهذ ، ماهبا  لاؤس و  نیا  یـساسا  هدمع و  هیکت 
سابل ندیـشوپ  یملع ، ياههتفای  ایآ  دراد و  تیعقاو  یـضراعت  نینچ  ایآ  هک  تسا  نآ  ماـگ  نیلوا  ماـهبا ، ندودز  باوج و  ماـقم  رد  تسا .

نیب یـضراعت ، نینچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  درامـشیم ؟ بساـنمان  شـشوپ  کـی  تیعقوم  تـالاح و  ماـمت  رد  یلک و  تروـص  هب  ار  هاـیس 
رد هک  تسا  یقلطم  ياهزرم  ود  نیا  دنیوگب : یضعب  تسا  نکمم  دروخیمن  مشچ  هب  ینید  ياههزومآ  اب  یـسانشناور  یملع و  ياههتفای 

رگید یفن  تسا و  یچوپ  یتـسین و  مادـهنا ، ياـنعم  هب  هایـس  گـنر  دوشیم و  فقوتم  تاـیح  درادـن و  دوـجو  یگدـنز  رگید  اـهنآ  تشپ 
. تسا یـسانشناور  ياههتفای  زا  ياهشوگ  اهنت  هیرظن ، نیا  هک  یلاح  رد  . 1368 روپ ، یناور  هرینم  همجرت  هچول ، سکام  ! دـشابیم اهگنر 
رب عیرـس  دـنراد و  دـیدش  يریثأت  ناسنا  رد  اهگنر  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  اـهگنر » ریثأـت   » شریذـپ هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  يروآ  داـی 
هب نآ  زا  ناوتیمن  دراد ، یـشخب  شمارآ  ینیکـست و  ریثأت  یبآ  گنر  رگا  ًـالثم  دـنوشیم ؛ عقاو  رثؤم  دارفا  يراـتفر  ینهذ و  يریگتهج 

هتفریذپ ریثأت  هکلب  تسج ؛ هرهب  عیرس  کیرحت  داجیا  رد  زمرق  گنر  زا  ای  درک و  هدافتسا  عیرس  نیکـست  يارب  نکـسم  يوراد  کی  ناونع 
، یـسانشناور ياههتفای  رگید  ياهشوگ  دـنکیم . ادـیپ  زورب  تصرف  ینالوط  نامز  تدـم  رد  هک  تسا  یئزج  ریثأـت  کـی  اـهگنر ، هدـش 
ای لوا و  باختنا  ناونع  هب  هک  دنکیم  یعادت  ار  نتفای  نایاپ  یچوپ و  یتسین و  موهفم  هایـس ، گنر  هاگ  نآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن 

معا  ) یگدنز يارب  لوا  یباختنا  گنر  هس  زا  یکی  ای  هدش و  باختنا  گنر  نیلوا  تالاح ، مامت  رد  ینعی ، دـشاب ؛ لوا  باختنا  هس  زا  یکی 
رد دـشاب و  هایـس  گـنر  یگدـنز ، رد  یباـختنا  گـنر  نیرخآ  ینعی ، دریگب ؛ رارق  متـشه  هـبتر  رد  هایـس  گـنر  رگا  دـشاب و  ساـبل )...  زا 
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رب درف  میمـصت  لامعا و  راهم  هدـنهد  ناشن  دـهدیم و  شیامن  ار  راجنهب  یعیبط  لیامت  کی  دوش ، هدافتـسا  ییانثتـسا  ردان و  ياهتیعقوم 
يزیچ و زا  تیمورحم  تسا . یعطق  بارطـضا  زورب  هک  تسا  ینامز  رد  درف  تامیمـصت  لامعا و  راهم  هدـنهدناشن  و  نامهعاضوا . لرتنک 

تـسد هب  يارب  يو  تلاح ، نیا  رد  دـهدیم و  رارق  راکنا  لباق  ریغ  ضراعت  کی  هبل  رد  ار  ناسنا  یتیعقومای ، یـصخش و  نداد  تسد  زا  ای 
یتیعقوم نینچ  رد  ناسنا  ریبدت  زا  تیاکح  هایس ، سابل  ندیشوپ  دنزیم . یلرتنک  تامادقا  هب  تسد  عاضوا ، لرتنک  یلبق و  تیعقوم  ندروآ 

یعون اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  لرتنک  عاضوا  رب  دـناوتب  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  تسا  يراـجنهب  یعیبط و  بساـنم ، تامادـقا  زا  ینعی ، دراد ؛
گنر زا  هدافتسا  هایس و  سابل  ندیشوپ  یملع ، هاگدید  زا  نیا  ربانب  . 1374 هداز ، ربکا  . دراد یپ  رد  ار  کیرحت  شهاک  توکس و  نوکس ،

تسین و ندش  میلست  رمع و  نایاپ  طخ  یگدنز و  نایاپ  هب  ندیـسر  يانعم  هب  دیامنیمن و  بسانمان  هشیمه  شـشوپ -  ریغ  رد  یتح  هایس - 
ساسحا هک  ياهدز  تبیـصم  صخـش  يارب  اهيراد و  ازع  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  ور  نیا  زا  درادـن . یپ  رد  یناور  بیرخت  یفنم و  ریثأـت 

توعد نوکـس  توکـس و  تمـس  هب  بوبحم ، صخـش  نادقف  زا  یـشان  بارطـضا  رد  ار  وا  تسا و  نیکـست  عون  کی  دـنکیم ، ینیگمغ 
صخش . 1371 هدازناضمر ، . ددرگیم شمارآ  ثعاب  نوریب و  ياضف  اب  ینورد  تاساسحا  نتخاس  وس  مه  بجوم  نیا  رب  نوزفا  دنکیم و 
هدهاشم یضراعت  یجراخ ، تیعضو  دوخ و  ینورد  تلاح  نیب  دریگب ؛ رارق  نیرفآ  يداش  ياضف  رد  رگا  یگتسب ، لد  عطق  زاغآرد  هدزمغ 

هایس گنر  باختنا  دیآرب و  نورب  نورد و  نتخاس  گنهامه  ییوس و  مه  تمـس  هب  دیاب  ور  نیا  زا  تسین . وا  عفن  هب  زگره  نیا  دنکیم و 
رارق ینایاپ  باختنا  متشه و  هبتر  رد  رگا  گنر ، نیا  دراد . يریثأت  نینچ  متـشه ،) هبتر  رد   ) یگدنز ییانثتـسا  ردان و  ياهتیعقوم  نیا  رد 

يدنک و اهتیلاعف و  ریاس  شهاک  ینامسج و  یناور و  کیرحت  هنوگ  ره  داجیا  مدع  نوکس و  توکس و  دیفس ، گنر  فالخ  رب  دریگب ،
وا هب  تسا و  دـیفم  یگتـسبلد  عـطق  هطرو  رد  هتفر  ورف  قارف و  جـنر  هب  ـالتبم  ناـسنا  يارب  اـهنیا  .. 1374 هداز ، ربــکادراد  یپ  رد  ار  یفنم 

، بیاصم رد  درادـن و  یمدآ  حور  ناور و  رب  بسانمان  یفنم و  يریثأت  هایـس  گـنر  یملع ، هاگدـید  زا  سپ  دـشخبیم . نوکـس  شمارآ و 
نارادنید هداد و  تیمها  نآ  هب  ینید  ياهتنـس  یلو  دنکیم ؛ درط  الماک  ار  نآ  ملع  هک  تسین  هنوگ  نیا  دشابیم و  مالآ  هدـنهد  شهاک 

هشیمه يارب  مالسا  ایآ  هک  درک  یسررب  دیاب  ینید ، ياههزومآ  موهوم  ضراعت  هرابرد  رگید ، تهج  زا  دنک ! هیـصوت  نآ  زا  هدافتـسا  هب  ار 
ار هایس  گنر  ارچ  لوا !؟ باختنا  هس  ای  اهباختنا  نیلوا  يارب  یتخانش ، ناور  ریبعت  هب  دنکیم و  هیـصوت  ار  هایـس  گنر  تالاح  مامت  رد  و 

تسا یفنم  هاگن  کی  هایس ، گنر  هب  مالسا  نیزاغآ  هاگن  هک  تفگ  دیاب  دیامنیم ؟ توعد  باختنا  نیا  هب  زین  ار  ناناملسم  دنیزگ و  یمرب 
دامن نوعرف و  ناطیـش و  گنر  ار  نآ  دنیزگیمنرب و  گنر  کی  ناونع  هب  یگدنز ، هرمزور  ياههنیمز  يداع و  تالاح  رد  ار  نآ  زگره  و 
گنر ص 248 . ج 83 ، راونالاراحب ، «. تسا نوعرف  سابل  هک  دیشوپن  هایـس  سابل  : » دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  تملظ  ملظ و  يرگنایغط ،

ص ج 78 ، نامه ، «. تسین دیفس  سابل  زا  رتهب  یسابل  چیه  : » دیامرفیم (ع ) رقاب ماما  هک  تسا  دیفس  گنر  مالـسا ، لوا  باختنا  هدیزگرب و 
هدـش و هیـصوت  نـید  ياـیلوا  فرط  زا  زبـس  درز و  ياـهگنر  دیفـس ، گـنر  زا  دـعب  ص 472 . ج 8 ، هـمکحلانازیم ، يرهـشير ، 330 ؛
شالت و زا  دعب  شمارآ  تسا و  دیفـس  گنر  شالت  تکرح و  تایح ، یگدـنز ، گنر  مالـسا ، رظن  زا  تسا . مالـسا  هدـیزگرب  ياهگنر 

 - زور جنر  یگتسخ و  زا  ار  ناسنا  دوشیم و  شمارآ  بجوم  بش ،) گنر  نامه   ) هایـس گنر  دشابیم . بش )  ) هایـس گنر  رد  شـشوک 
، نآرق رد  زین  دـنوادخ  . 2002 نادـمحلا ، ریذـن  . دزاسیم مارآ  دـهدیم و  هانپ  تسا -  هتـشگ  راـچد  نآ  هب  شـشوک  شـالت و  یپ  رد  هک 
(، 25  ) ناقرف هیآ 17 ؛ (، 17  ) ءارسا هیآ 73 ؛ (، 28  ) صـصق . تسا هدرک  رکذ  شالت  هنیمز  ار  زور  ییانـشور  شمارآ و  هیام  ار  بش  یهایس 

هتفرگ رارق  هدافتـسا  دروم  اهيراوگوس  بیاصم و  رد  طقف  طقف و  (ع ،) تیب لـها  بتکم  رد  هایـس  گـنر  هیآ 67 . (، 10  ) سنوی هیآ 47 ؛
گوس رد  (ع ) نسح ماما  دـیدحلا ، یبا  نبا  لـقن  رباـنب  یگـشیمه . یباـختنا  هن  تسا و  هدوب  ییانثتـسا  رداـن و  باـختنا  کـی  ینعی ، تسا ؛

جهن حرـش  دـیدحلایبانبا ، . دـناوخ هبطخ  نانآ  يارب  دـمآ و  مدرم  نایم  هب  هماج  نیمه  اـب  درک و  نترب  هایـس  هماـج  (ع ) یلع ناـنمؤملاریما 
هورکم هایـس  سابل  ندیـشوپ  زامن ، رد  دوشیم . یقلت  دنـسپان  هورکم و  گنر  کی  هایـس ، گنر  ییادـتبا  هاـگنرد  ص22 . ج16 ، هغالبلا ،

، نآ یناور  ریثأت  هطساو  هب  هک  تهج  نیا  زا  مه  نآ  دریگیم ؛ رارق  باختنا  نیرخآ  متشه و  هبتر  رد  هایـس  گنر  . 1380 راد ، هقیرط  . تسا

یهوژپ زا 961نید  هحفص 316 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  لقادحای  دناسریم و  یناور  شمارآ  کی  هب  نزح  تبیصم و  زا  ار  برطضم  صخش  هتشگ ، شمارآ  نوکـس و  توکـس و  بجوم 
. دراد ریثأت  رایسب  هنیمز 

نید لقع و 

؟ دنکیم نید  زا  زاینیب  ار  ام  لقع  ایآ  دییوگب  هداد  حیضوت  ار  لقع  بتارم  ًافطل 

شسرپ

؟ دنکیم نید  زا  زاینیب  ار  ام  لقع  ایآ  دییوگب  هداد  حیضوت  ار  لقع  بتارم  ًافطل 

خساپ

اوـه و زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم  لـقع  ار  لـقع  هـک  نـیا  تـّلع  تـسا و  هدـمآ  رجح  یهن و  مـهف و  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  لـقع 
، طیـسولا مجعملا  برعلا /  ناسل   ") تشاد هگن  ار  شنابز  هناسل  لقتعا   " تسا هدش  هتفگ  ساسا  نیمه  رب  درادیم ; زاب  سفن  ياههتـساوخ 
مولع و يداـبم  ناـسنا  هک  تسا  یتردـق  يرظن  لـقع  فلا ـ  دـننکیم : میـسقت  یلمع  يرظن و  مسق  ود  هب  لومعم  روـط  هب  ار  لـقع  لـقع ) 

ًالومعم هفـسلف  رد  هک  تسا  یبتارم  ياراد  يرظن  لـقع  تسا  يرظن  لـقع  راـک  یهیدـب  روما  كاردا  دـنکیم ; كرد  ار  یهیدـب  ياـیاضق 
هبترم رد  یحو  لقع و  لماعت  ضراعت و  ثحب  هک  دافتـسم  لعفلاب و  هکلملاب  ییالویه  ای  هّوقلاب  لقع  دـننکیم : نایب  نآ  يارب  هبترم  راـهچ 

ناتسوب ص 681 ، اردص ، الم  هیبوبرلا  دهاوشلا  مشـش /  لصف  مهدزای  هلحرم  ییابطابط  همالع  همکحلا  ۀـیاهن  .) دوشیم حرطم  لعفلاب  لقع 
ادـیپ هدرک  دـشر  هک  یگنهرف  رتسب  رد  یگدـنز و  رد  دوخ  ناوارف  ياههبرجت  لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  ییورین  یلمع  لـقع  ب ـ  باـتک ) 

هاگیاج و زا  لقع  تسا  یلمع  لقع  راک  ابیز ، تشز و  نیب  زیمت  دهد . صیخـشت  رگیدکی  زا  ار  اهدیابن  اهدـیاب و  نآ  ۀلیـسو  هب  ات  دـنکیم 
نآرق ، دوشیم بوسحم  یعرـش  مکح  طابنتـسا  ۀناگراهچ  عبانم  زا  یکی  هک  اج  نآ  ات  تسا  رادروخرب  تعیرـش  نآرق و  رد  يدنلب  هاگیاپ 
رّکفت لّقعت و  هب  ار  اهناسنا  دنکیم و  شنزرـس  خیبوت و  دننکیمن ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  ار  یناسک  دراد و  لقع  يور  یناوارف  دیکات  دیجم 

اب یـشلاچ  یهیدب  لقع  درادـن . دوجو  یـضراعت  مالـسا  بتکم  رد  لقع  یحو و  نیب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هتکن  نیمه  زا  و  دـناوخیم . ارف 
هعومجم يرهطم  دیهـش  زا  هدافتـسا  اب  . ) دشابیم تّیحیـسم  گنهرف  رد  لقع ..  یحو و  ضراعت  لیبق  زا  یثحابم  هاگتـساخ  درادن و  یحو 

؟ دراد لیلحت  تردق  روما  ۀـمه  رد  تسا و  زرم  دـح و  یب  يرـشب  لقع  مهف  تردـق  ایآ  یلو  اردـص ). تاراشتنا  ص 30ـ35 ، ج 2 ، راثآ ،
ّتیدودـحم ود  ره  تسا و  یلمع  لقع  هچ  يرظن و  لقع  هچ  اـههزوح ، زا  يرایـسب  رد  لـقع  یناوتاـن  رب  یبوخ  هاوگ  لـقع  دوخ  خـیرات و 

اطخ لقع  يارب  تاعالطا  بسک  ياههار  تفگ  ناوتیم  دراد ، ییاهتلع  هچ  لقع  ندوب  دودـحم  هک  نیا  لقع و  یناوتاـن  لـیلحت  دـنراد .
، ام ّساوح  ندوب  ریذـپاطخ  ّتلع  هب  ور  نیا  زا  دـنریذپاطخ ; دـنناسریم ، لقع  هب  ار  یتاعالطا  ياههداد  هک  شوگ و ... مشچ و  دـننکیم ;

لقع رب  هزیرغ  سوه و  اوه و  ۀبلغ  رگید ، عنام  دـهدیم . تسد  زا  ار  لطاب  قح و  صیخـشت  تردـق  مک  تسد  ای  دـنکیم و  اطخ  زین  لقع 
ملاع  ) یتسه ناهج  دوجوم  ياهّتیعقاو  زا  يرایـسب  هک  نیا  عناـم  نیموس  دوشیم . لـقع  مهف  عناـم  دـنکیم ، رما  يدـب  هب  هک  سفن  تسا 

زین دراد ، روضح  ناوت  لقع  هک  يروما  رد  دوش ;و  بیغ  هب  هاگآ  دناوتیمن  يرشب  لقع  ره  دنرتارف و  يرـشب  لقع  تّیفرظ  تقاط  زا  بیغ 
عورف و ةزوـح  رد  هژیو  هب  روـما ، زا  يرایـسب  رد  لـقع  هک  ساـسا  نیا  رب  دربیمن ; شیپ  زا  يراـک  دـسریمن و  نـیقی  هـب  تاـقوا  زا  یلیخ 

هار اـهنت  و  دـشاب ، یلاـخ  نوـصم و  هابتـشا  نطاـب و  زا  هک  دـنک  هعجارم  یعبنم  هب  دـیاب  ناـسنا  هـکلب  درادـن ، نـئمطم  مـهف  ناوـت  تاـّیئزج 
لقع () تلـصف 42  ;) ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ِم  ْنّ ٌلیِزنَت  ِيهِْفلَخ  ْنِم  َو َال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  نِم  ُل  َـِطـ َْبلا ِهِیتْأَی  ـآل   " هک ارچ  تسا  یحو  حیحـص  ریذـپدامتعا و 
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ص ییاـبطابط ج 2 ، همــالع  نازیملا  ریــسفت  قـشمد 1423 /  سئاـفنلاراد  ناـتک ص 341ـ351 ، دــمحا  نآرقلا  هفلــسفلا و  یف  ناـسنالا 
 ( مق نیسردم  هعماج  247ـ248 ،

ص)  ) مرکا ربمایپ  سدقم و  عرش  هک  ار  هچ  نآ  ره  یتقو  ینعی  دراد ؟ دوجو  نید  باختنا  رد  یترورـض  هچ  لقع  عرـش و  مکح  نیب  مزالت  بسح  رب 
. دیهد حیضوت  ًافطل  دراد ؟ دوجو  نید  شریذپ  هب  يزاین  هچ  دهد ، هئارا  ار  عرش  عوناق  لثم  نیناوق  دناوتب  دنک و  كرد  لقع  هدروآ ،

شسرپ

ربمایپ سدـقم و  عرـش  هک  ار  هچ  نآ  ره  یتقو  ینعی  دراد ؟ دوجو  نید  باختنا  رد  یترورـض  هچ  لقع  عرـش و  مکح  نیب  مزـالت  بسح  رب 
حیـضوت ًافطل  دراد ؟ دوجو  نید  شریذپ  هب  يزاین  هچ  دهد ، هئارا  ار  عرـش  عوناق  لثم  نیناوق  دناوتب  دنک و  كرد  لقع  هدروآ ، ص )  ) مرکا

. دیهد

خساپ

یعوضوم ره  رد  دندقتعم : یمالـسا  ياملع  هدعاق  نیا  قبط  دشابیم . یعقاو  يالقع  دییأت  دروم  هک  تسا  یئالقع  لصا  کی  مزالت  هدعاق 
نآ سدقم  عرش  دنک . فشک  دص  رد  دص  تحلصم  ار  هدسفم  ینعی  دنک ، رداص  یعطق  یمکح  یعیبط  يرطف و  میلس و  لقع  ياهلئـسم  ای 

رارق دـییأت  دروم  هدیدنـسپ و  ار  نآ  میلـس  لقع  دـنکیم ، رداـص  سدـقم  عرـش  هک  یمکح  ره  سکع  رب  و  دـنکیم ، اـضما  هتفریذـپ و  ار 
، دهدیم رارق  دییأت  دروم  ًانیقی  دمهفب ، ار  نآ  لقع  دنک و  رداص  یمکح  عرـش  هک  ییاج  ره  هک  تسا  نآ  هدـعاق  نیا  يانعم  اما  دـهدیم .

لقع و  دراد . يدـبعت  هبنج  عرـش  ماـکحا  زا  يرایـسب  نوچ  دـهدیم ، رارق  دـییأت  دروـم  دـمهفیم و  لـقع  ار  عرـش  ماـکحا  همه  هک  نیا  هن 
هناخ فرط  هب  هدش و  رود  ربق  زا  مدق  دنچ  شاهداوناخ  یتقو  تیم  نفد  زا  دعب  دنیوگیم : سدقم  عراش  الثم  دنک . كرد  ار  نآ  دناوتیمن 

ار لـئاسم  هنوگ  نیا  دـناوتیمن  زگره  لـقع  دـننکیم . لاؤس  وا  زا  دـنیآیم و  نیریکن  ماـن  هب  یهلا  ناگتـشرف  زا  اـت  ود  دـننکیم ، تکرح 
داعم دـیوگیم : انیـس  یلع  وبا  زگره . ار  نآ  تیفیک  اما  دـنک ، تباث  دـناوتیم  ار  داعم  دوجو  لصا  لـقع  دـناهتفگ : هک  تسا  نیا  دـمهفب .
رگا ارچ  ًالثم  ای  (. 1  ) میریذپیم زین  ام  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  (ص ) قداص ربمایپ  یلو  تسین ، تابثا  كرد و  لباق  لقع  قیرط  زا  ینامسج 
حباذ تفگ و  هَّللا  مسب  داتـسیا و  هلبق  فرط  هب  تاناویح  حبذ ، ماگنه  دیاب  ارچ  و  تسا ، لطاب  دشابن ، تبرق  دـصق  ممیت  لسغ و  وضو و  رد 
لمع دمهفب و  ار  نآ  ات  دنزب  وناز  عرش  لباقم  رد  دیاب  هکلب  دنک ، كرد  ار  اهنآ  دناوتیمن  لقع  نآ ، ناثما  داب و  نمؤم  هکلب  ناملسم  دیاب 

ص 631. ج 4 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،  - 1 یقرواپ : دوب . دهاوخ  يرورض  رما  کی  نید  باختنا  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  دنک .

؟ تسیچ هشیدنا  لقع و  هاگیاج  نوماریپ  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ هشیدنا  لقع و  هاگیاج  نوماریپ  نآرق  هاگدید 

خساپ

یم روتسد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  دنوادخ   46 ءابـس / اوُرَکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  ینَثُم  هللا  اُوموُقَت  ْنَا  ِةَدِحاِوب ، ْمُکُظِعَا  امَّنِا  ُْلق  دیامرفیم 1 ـ  نآرق 
یلـصا هیاپ  تاریخ و  مامت  هشیر  تقیقح  رد  هک  زیچ  کـی  هب  ار  اـهنآ  نیفلاـخم ، ناـیوجارجام و  ساـسا  یب  نانخـس  لـباقم  رد  هک  دـهد 
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کی هب  اهنت  ار  امش  نم   » وگب دیامرف  یم  دهد . زردنا  دنپ و  درک ، ادیپ  ار  تقیقح  هار  نآ  وترپ  رد  ناوت  یم  یبوخ  هب  تسا و  رـشب  تداعس 
هار اهنت  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  رب  انب  دـییامن ». رکفت  دـینک و  ماـیق  ادـخ ، يارب  یعمج  هتـسد  اـی  درف  درف  هکنیا  نآ  مهد و  یم  زردـنا  زیچ 

اهبنارگ باتک  نیا   ] 29 باْبلَْالا ص / ُولُوا  َرکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُِربَُدِیل  كَرابُم  َْکَیِلا  ُهاْنلَْزنَا  ٌباتِک  2 ـ  تسا . رکفت  هشیدنا و  تداعس ، تاجن و 
میظنت زا  یلـصا  روظنم  نیاربانب  دنوش ]. رکذتم  لقع  هشیدـنا و  نابحاص  دـننک و  رکفت  شتایآ  رد  ات  میداتـسرف  وترب  هک  تسا  یتکرب  رپ  و 

نیا دـشاب و  یم  لـقع  رکف و  ناـبحاص  يروآ  داـی  هشیدـنا و  رکفت و  (ص ) مرکا ربـمغیپ  رب  نآ  نداتـسرف  ینامـسآ و  سدـقم  باـتک  نیا 
یناعم مهف  دنوادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد   9/ رمز ِباْبلَْالا  ولُوا  رَکَذَِتی  امَّنِا  3 ـ  تسا . هدش  لقع  بیصن  هک  تسا  یتلیـضف  راختفا و  نیرتگرزب 

رد  7/ نارمع لآ  ِباْبلَْالاُولُوا  ّاِلا  ُرَکَذـَت  ام  َو  دومرف  رگید  ياج  رد  و  تسا . هدرک  هشیدـنا  لقع و  نابحاص  هب  صوصخم  ار  رکذـت  تایآ و 
ـ  4 دوش . یم  تابثا  هشیدـنا  لـقع و  يارب  تاـیآ  نیا  اـب  هک  تسا  یتیعقوم  نیرتگرزب  نیا  دـیامرفیم و  ناـیب  ار  ینعم ، ناـمه  زین ، هیآ  نیا 

رارق رگیدکی  نیرق  ار  لقع »  » و تیاده »  » لاعتم دنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد   18/ رمز باْبلَْالا  ُولُوا  ْمُه  َِکئلُوا  َو  ُهللا  ُمُهادَه  َنیذـْلا  َِکئلُوا 
ـ  5 دوش . یم  نشور  یبوخ  هب  لقع  ماقم  تیمها  نایب  نیا  زا  دیاتس . یم  هتسجرب  تفص  ود  نیا  هبار  دوخ  صاخ  صلخم و  ناگدنب  هداد و 
ار يراگزیهرپ   ] 190 نارمع / لآ  اونمآ » َنیذَّلا  ِباْبلَْالا  ِیلُوا  ای  َهللا  اُوّقتاَف   » دیامرف یم  هتخاس و  بطاخم  ار  لقع  نابحاص  قالط ، هروس  رد 
يوقت و ماقم  نامه  تسا  روصتم  ناسنا  يارب  هک  یلامک  نیرتالاب  هک  تسین  یکـش  دیا ]. هدروآ  نامیا  هک  لقع  نابحاص  يا  دـیزاس  هشیپ 

ِهللا َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  تسوا  ياوقت  سک  ره  ماقم  تیـصخش و  نازیم  هک  دـیامرف  یم  رگید  ياج  رد  ًاحیرـص  هکناـنچ  تسا ، يراـگزیهرپ 
هدرک نالقاع  نالدـبحاص و  اب  ار  نخـس  يور  هدومرف و  رداص  يوقت  ماقم  لیـصحت  هراـبرد  دـیکا  روتـسد  هقباـس  هیآ  رد  نوچ  مُکاـْقتَا و 
هکلب یبنجا ، هناگیب و  ار  لقع  تیعـضو ، نیا  اـب  اـیآ  دـهد . یم  لیکـشت  لـقع »  » ار يوقت »  » هدولاـش ساـسا و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ،

[ دیتسه وگتسار  رگا  ار  دوخ  ناهرب  دیروایب   ] 111/ هرقب نیقِداص » ُمتنُک  نا  مکَناهُرب  اُوتاه  ُلق  « ـ  6 تسا !؟ حیحص  ندرمش  ادخ  هار  نزهار 
یم دوخ  هب  صاصتخا  ار  تشهب  هندش  لخاد  هک  باتک  لها  ساسا  یب  يواعد  لباقم  رد  ار  نخـس  نیا  هک  دش  رومأم  (ص ) مرکا ربمغیپ   ـ

ۀجرد زا  ار  ناهرب  لیلد و  یب  يواعد  و  هدرمـش ، قطنم  ناهرب و  ار  یتسار  قدص و  رب  لیلد  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـیامرفب . دـنناد 
نیا هب  قیاقح  تابثا  يارب  مه  نآرق  دوخ  تسا و  ناهرب  لیلد و  ۀـبلاطم  دروم  ره  رد  نآرق  هقیرط  شور و  تسا ؛ هدـینادرگ  طـقاس  راـبتعا 

یبوخ هب  دراد  راک  ورـس  نآرق  اب  سک  ره  تسا ، هتخاس  رارقرب  نیبوچ )! هن  ، ) مکحم ۀـیاپ  نیا  يور  رب  ار  دوخ  بلاـطم  هدز و  تسد  رازبا 
. تسا هدشن  لئاق  دننک ،  یمن  تبحص  هشیدنا  لقع و  يور  زا  هک  یناسک  نانخس  يارب  یشزرا  دروم ، چیه  رد  نآرق  هک  دناد  یم 

هب ینطاب  تجح  زا  تسا و  ینطاب  تجح  ثیداحا  صن  هب  لقع  هک  اریز  تسا ، يرورض  لقع  هب  دانتسا  دیاقع ، نید و  تخانـش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
رابخا و نآ و  مهف  ياهدیلک  نآرق و  رب  طلست  نودب  دناوتیمن  ملاع  ياج  چیه  رد  سک  چیه  هک  میراد  رگید  ییاج  رد  اما  میسریم . يرهاظ  تجح 

ثیداحا و ق

شسرپ

زا تسا و  ینطاب  تجح  ثیداـحا  صن  هب  لـقع  هک  اریز  تسا ، يرورـض  لـقع  هب  دانتـسا  دـیاقع ، نید و  تخانـش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
نآرق و رب  طلـست  نودب  دناوتیمن  ملاع  ياج  چیه  رد  سک  چیه  هک  میراد  رگید  ییاج  رد  اما  میـسریم . يرهاظ  تجح  هب  ینطاب  تجح 
هب هجوت  اب  متـسه . علطم  مالـسا  زا  نم  هک  دوش  یعدم  ثیدح  تخانـش  هب  طوبرم  مولع  دعاوق و  ثیداحا و  رابخا و  نآ و  مهف  ياهدـیلک 

؟ تسا مدقم  مادک  لقع  نید و  نیب  فالتخا  رد  الاب ، بلاطم 

خساپ
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هب هجوت  لقع و  زا  تیعبت  هب  زین  ینید  عبانم  رد  رگید  يوس  زا  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  اـهناسنا  هب  نید  لـقع و  هدـننک  اـطع  هک  اـجنآ  زا 
تجح هب  ریبعت  درادـن . دوجو  ود  نیا  نایم  یفانت  داضت و  هنوگ  چـیه  هک  میمهفیم  تسا ، هتفرگ  تروص  يداـیز  شرافـس  رکفت  لـقعت و 

همه رد  ود  نیا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هتبلا  تسا . بلطم  نیا  دیؤم  دوخ ، زین  همئا  ناربمایپ و  هرابرد  يرهاظ  تجح  لقع و  دروم  رد  ینطاب 
تایئزج همه  هک  اریز  تسا ؛ نید  ماکحا  زا  یـشخب  نایب  رادهدـهع  کـیره  هکلب  دـنهدیم ، رظن  دنـشیدنایم و  مه  نیع  لـیاسم  تاـیئزج 

یعطق تامدـقم  اب  بان و  لقع  طسوت  نید  ماکحا  زا  یـشخب  هکلب  هدـشن . نایب  نید  رد  اجکی  اـهنامز  همه  رد  مدرم  زاـین  دروم  ماـکحا 
يداهتجا هناگراهچ  هلدا  هب  عوجر  اب  داهتجا  هار  زا  اهقف )  ) ینید ناسانـشراک  طـسوت  دـیاب  رگید  یـشخب  تسا و  جارختـسا  تاـبثا و  لـباق 

، دراد لقتـسم  مکح  لقع  هک  یلئاسم  نآ  رد  سپ  دـنریگ . رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  دـنیآ و  تسد  هب  لقع  عامجا و  تنـس ، باتک ، ینعی 
هک يدراوم  رد  اّما  تسا . نآ  دیؤم  لقع و  مکح  هب  داشرا  هکلب  تسین  یسیسأت  مکح  دشاب ، هتشاد  مه  رگا  ای  درادن و  مکح  ًالصا  ای  عرش 

، دشاب ینیقی  تامدـقم  زا  یعطق و  ام  یلقع  لیلد  رگا  دـسر ، رظن  هب  یتیاور ) ای  هیآ   ) یلقن لیلد  اب  یلقع  لیلد  نایم  یفانت  داضت و  رهاظ  هب 
کلملا کبر و  َءاج  َو   « هیآ ریسفت  رد  ًالثم  میزادرپب . دشاب  هتشادن  يداضت  یلقع  لیلد  اب  هک  ياهنوگ  هب  تیاور  ای  هیآ  رهاظ  لیوأت  هب  دیاب 

روظنم مییوگیم  میزادرپیم و  هیآ 22 . رجف ، هیآ -  رهاظ  لیوأت  هب  درادن ، تیمسج  دنوادخ  هک  یعطق  یلقع  لیلد  هب  هجوت  اب  ًاّفـص « ًاّفص 
ینیقی یعطق و  ام  یلقن  لیلد  يرهاظ ، ضراعت  یفانت و  دراوم  رد  رگا  و  لیوأت . نیا  لاثما  راگدرورپ و  دوخ  هن  تسا  راگدرورپ  رما  ندـمآ 

، ار یطلغ  همدقم  ای  میـشاب و  هدش  هابتـشا  راچد  نآ  تامدقم  رد  تسا  نکمم  اریز  مینک . تقد  رتشیب  نامیلقع  لیلد  دروم  رد  دـیاب  تسا ،
نامرظن هب  یلقن  ای  یلقع  لیلد  ناـیم  یفاـنت  اـی  داـضت  رگا  زین  قوف  دراوم  زا  ریغ  يرگید  دراوم  رد  میـشاب . هدرک  ضرف  یهیدـب  حـیحص و 

ایوج ار  يرهاظ  داضت  یفن  هلأسم و  لح  هار  یمالسا ، مولع  ناسانشراک  هربخ و  لها  هب  هعجارم  اب  هدرک ، زیهرپ  يروادشیپ  زا  دیاب  دیسر ،
. دوشیم صخشم  نف  لها  هب  عوجر  اب  دراد و  دوجو  عمج  هجو  دراوم  زا  يرایسب  رد  اریز  میوش ؛

ربمایپ تسین  نید  هب  يزاین  رگید  دسرب ، لماکت  ندمت و  هب  رشب  هک  ینامز  دش و  لزان  دندوب ، قلطم  لهج  رد  هک  یمدرم  ياههدوت  تاجن  يارب  مالسا 
نهذ زا  دیدج ، رصع  رد  زورما  هدمآ  یحو  بلاق  رد  زور  نآ  طیارش  رد  لقع  رگا  نیاربانب  دنکیم ; نایب  مه  اب  ار  لقع  نید و  ندوب  لمکم  زین 

شسرپ

نید هب  يزاین  رگید  دسرب ، لماکت  ندمت و  هب  رـشب  هک  ینامز  دش و  لزان  دندوب ، قلطم  لهج  رد  هک  یمدرم  ياههدوت  تاجن  يارب  مالـسا 
رد زورما  هدـمآ  یحو  بلاق  رد  زور  نآ  طیارـش  رد  لقع  رگا  نیاربانب  دـنکیم ; نایب  مه  اب  ار  لقع  نید و  ندوب  لـمکم  زین  ربماـیپ  تسین 

ندمتم و ناسنا  يارب  یندـم  ۀـعماج  تیناسنا و  لقع و  تسا  تیناسنا  لقع و  رادـماو  نید  دوارتیم ; ندـمتم  رـشب  نهذ  زا  دـیدج ، رـصع 
شتیزم زا  رتشیب  نید  بیاـعم  خـیرات  هاوگ  هب  تسا و  هژیو  مُرف  ماـظن و  کـی  طـقف  نید  تسا  تیرـشب  يارب  نید  زا  رتـهب  رایـسب  لـماکتم 

تسین نینچ  ایآ  دینک  ین  گناب  لیم  دیور و  اهترشع  يوسدینک  یم  سامتلا  برطم  ناکانبرط ز  يا  دشابیم .

خساپ

ریـسم يرایتخا  لاعفا  نداد  ماـجنا  اـب  هک  تسا  نیا  ناـسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  فلا ـ  میوش  روآداـی  ار  هتکن  هس  تسا  مزـال  خـساپزا  شیپ 
باختنا راـیتخا و  ب ـ  دـیآیمن . تسد  هب  باـختنا  راـیتخا و  يارجم  زا  زج  هک  یلاـمک  دـیامیپب ; ییاـهن  لاـمک  يوس  هب  ار  دوخ  لـماکت 

يوس هب  ینورد  شـشک  لیم و  دوجو  نوگانوگ و  ياهراک  يارب  ینوریب  ياههنیمز  ندش  مهارف  راک و  ماجنا  رب  تردق  رب  نوزفا  هناهاگآ 
هار دـناوتیم  ناسنا  یتروص  رد  دراد و  تسیاشان  هتـسیاش و  ياههار  دـب و  بوخ و  ياـهراک  هب  تبـسن  حیحـص  تخانـش  هب  زاـین  اـهنآ ،

چـیپ و اهبیـشن و و  زارف و  زا  دسانـشب و  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  مه  فدـه و  مه  هک  دـنک  باختنا  هناـهاگآ  هنادازآ و  ار  شیوخ  لـماکت 
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ره دـیآیم ، تسد  هب  لقع  ّسح و  يراکمه  زا  هک  اهناسنا  فراعتم  يداع و  ياهتخانـش  ج ـ  دـشاب . هاگآ  نآ  ياههاگشزغل  اهمخ و 
يدرف داعبا  ۀمه  رد  یقیقح  تداعـس  لامک و  هار  نتخانـشزاب  يارب  اما  دنکیم ; افیا  یگدنز  ياهيدنمزاین  نیمأت  رد  ار  یمهم  شقن  دنچ 
فدـه دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اـهدوبمک  نیا  عفر  يارب  يرگید  هار  رگا  تسین و  یفاـک  يورخا  يویند و  يونعم و  يداـم و  یعاـمتجا و  و 
تـسا نیا  یهلا  تمکح  ياضتقم  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هناگ  هس  تامدـقم  هب  هجوت  اب  تفای  دـهاوخن  ققحت  ناسنا  شنیرفآ  زا  یهلا 

اب ای  میقتسم  روط  هب  دنناوتب  اهناسنا  ات  دهد  رارق  رشب  رایتخا  رد  هبناج  همه  لماکت  ریسم  نتخانش  يارب  لقع  ّسح و  يارو  يرگید  هار  هک 
رـشب لقع  یناوتان  شناد و  ییاسران  تسا  نید  تعیرـش و  یگدـنز و  یهلا  نییآ  یحو و  نامه  نآ  هک  دـنوش  دـنمهرهب  نارگید  تطاـسو 

تادوجوم اب  هک  ییاهدنویپ  ناسنا و  دوجو  ماجنا  زاغآ و  دیاب  دوش ، هتخانـش  شبناوج  داعبا و  ۀمه  رد  یگدـنز  حیحـص  هار  هک  نیا  يارب 
تداعس رد  دناوتیم  نوگانوگ  طباور  عاونا  هک  یتاریثأت  دنک و  رارقرب  ناگدیرفآ  رگید  ناعونمه و  اب  دناوتیم  هک  یطباور  دراد و  رگید 

دروم دوش و  هتخانش  فلتخم  دسافم  حلاصم و  اهنایز و  اهدوس و  نیب  راسکنا  رسک و  دیاب  زین  ددرگ و  مولعم  دشاب ، هتـشاد  وا  تواقـش  ای 
هورگ اهرازه  يارب  هک  درف  دـنچ  ای  کی  يارب  اهنت  هن  روما  نیا  ۀـمه  رب  هطاحا  یلو  دوش ، نشور  اهناسنا  فیاـظو  اـت  دریگ  رارق  یباـیزرا 

یطیحم و طیارش  نوچ  ياینورد  یجراخ و  لماوع  زا  رثأتم  دودحم و  رایـسب  اهنآ  تفایرد  ياههار  هک  ارچ  تسین  روسیم  زین  صـصختم 
اـهشهوژپ و دوـجو  اـب  هـک  دـهدیم  ناـشن  زین  رــشب  خـیرات  لوـط  رد  ینوناـق  یقوـقح و  تارییغت  دـنور  تساـهنیا  زج  ینورد و  زیارغ 

هدـماین دوجو  هب  هبناج  همه  لماک و  حیحـص و  یقوقح  ماظن  کی  مه  زونه  لاس  اهرازه  لوط  رد  صـصختم  دنمـشناد  نارازه  ياهشالت 
ندرک هفاضا  ای  ياهدام  خسن  وغلاب و  دربیم و  یپ  ناشهتخاس  دوخ  نیناوق  صقن  هب  ناهج  يراذـگنوناق  یقوقح و  لفاحم  هراومه  تسا و 

زا یناوارف  ياههرهب  زین  نیناوق  نیمه  نیودت  يارب  هک  میربب  دای  زا  دیابن  دزادرپیم . نآ  لیمکت  حالـصا و  هب  يدـیدج  ياههرـصبت  هدام و 
فرـص ناراذگنوناق  نانادقوقح و  شالت  مامت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـناهدرب . ینامـسآ  عیارـش  یهلا و  یقوقح  ياهماظن 

يدام و حـلاصم  اب  اهنآ  راسکنا  رـسک و  يورخا و  حـلاصم  نیمأت  هب  یمامتها  زگره  دوشیم و  هدـش و  یعامتجا  يویند و  حـلاصم  نیمات 
ياههبرجت ۀلیسو  هب  ناوتیم  يدودح  ات  ار  يویند  يدام و  حلاصم  هک  ارچ  دنتسناوتیمن ; زین  دنتـساوخیم  رگا  درادن و  هتـشادن و  يویند 

تروص رد  درک و  یبایـشزرا  ًاقیقد  ار  اهنآ  ناوتیمن  زینو  تسین  یـسح  هبرجت  لباق  يورخا  يونعم و  حـلاصم  اـّما  داد ; صیخـشت  یلمع 
، زیارغ دننام  ینورد  یطیحم و  لماوع  ریثأت  تحت  رگا  ناسنا  لقع  تخانش ـ  زاب  ار  کی  ره  تیمها  نازیم  يویند  يدام و  حلاصم  اب  محازت 

تـسا یلخادو  یجراخ  ياهورین  رگید  اب  شکمـشک  رد  هراومه  رـشب  لقع  هک  اج  نآ  زا  یلو  دشاب ، اشگهار  دناوتیم  يدودح  ات  دشابن ،
عـضو زین  لیلد  نیرتهب  دزادرپب ;و  يربهار  هب  حیحـص  تخانـش  اب  هنادازآ  لـماک و  راـیتخا  اـب  دـناوتیم  هن  هتـسناوت و  هن  ییاـهنت  هب  زگره 

ار دوخ  هک  یلفاـحم  رد  يرابکتـسا  هنـالداعان و  نیناوـق  ددرگیم و  لاـمیاپ  اـهناسنا  قوـقح  یتـحار  هب  هک  تسا  زورما  ياـیند  راـبفسا 
. دوشیم ساسحا  یبوخ  هب  نآ  يارجا  تنامـض  یهلا و  نییآ  دوجو  ترورـض  هک  تساـج  نیا  دوشیم . بیوصت  دـننادیم ، نیرتندـمتم 
ار ناسنا  لقع  هدرک و  مهارف  اهناسنا  یلاعت  دشر و  يارب  ار  مزال  هنیمز  هبناج  همه  حیحص و  تخانش  لماک و  لقع  هب  ياکتا  اب  یهلا  نید 

شیوخ حیحـص  هار  هبناج  همه  دمآراک و  یهلا و  ینیناوق  تحت  بسانم و  یطیحم  رد  ات  دناسریم  يرای  نآ  هب  هدومن و  كاپ  اهراگنز  زا 
نامزاس للملانیب  رشن  پاچ و  تکرش  ص 9ـ13 ، يدزی ج 2 ، حابـصم  هّللا  تیآ  دیاقع ، شزومآ  ر.ك  .) دـنک باختنا  لماک  رایتخا  اب  ار 
يرـشب لقع  شناد و  هک  دراد  زین  يرگید  تبثم  ياهدرکراک  نید  هدـش  دای  بلاطم  رب  نوزفا  نارهت 1378 ش )  لوا  یمالسا چ  تاغیلبت 

نید و ياهنم  يایند  ۀبرجت  زا  سپ  يزورما  ندمتم  رـشب  هک  نیا  بلاج  دریگب . ار  نآ  ياج  دناوتیمن  زاب  دشاب ، لماک  هک  مه  ردق  هچ  ره 
تفای تسد  تلادع  شمارآ و  هب  نید  نودب  ناوتیمن  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  یحیسم  ةدش  فیرحت  عون  زا  مه  نآ   ) یهلا ماکحا  ةرطیس 

هدرک هراشا  راورتیت  اهنآ  زا  یخرب  هب  ور  نیا  زا  تسا  رتارف  همان  خـساپ  نیا  لاجم  زا  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  رایـسب  نید  ياهدرکراک 
نداد شهاک  ییاهنت  ساسحا  هب  خساپ  زا : تسا  ترابع  نید  ياهدرکراک  زا  یخرب  میهدیم  عاجرا  صوصخ  نیا  رد  یعبانم  هب  ار  امش  و 

نآ دارفا  هعماـج و  لرتـنک  اـهناسنا ، ضراـعت  عزاـنت و  لـح  یگدـنز  هـب  نداد  اـنعم  يوـیند  بیاـصم  جـنر  نداد  شهاـک  گرم  زا  سرت 
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زا یهاـگآ  يارب  .) اــهنیا زج  قــالخا و  زا  یناــبیتشپ  مدرم و  یگتــسبمه  تدــحو و  داــجیا  یناور  ياــهنارحب  ناــمرد  يریگشیپ و 
هزوح یگنهرف  ياهشهوژپ  تاـعلاطم و  زکرم  مهد ص 245ـ271 ، راتفگ  هانپورسخ  نیـسحلادبع  دیدج ، مالک  نید ر.ك  ياهدرکراک 

 ( مق 1379 ش لوا  هیملع چ 

؟  تسیچ مالسا  رظن  زا  فراعم  Θ نش رد  لقع  رابتعا  شزرا و  نازیم 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رظن  زا  فراعم  تخانش  رد  لقع  رابتعا  شزرا و  نازیم 

خساپ

تاـبثا هب  عطق  روط  هب  لـقع  ار  هچنآ  ب )  دـسریم . تاـبثا  هب  لـقع  اـب  داـعم ) هب  شیارگ  تلاـسر و  یـسانشادخ و   ) تناـید لـصا  فلا )
ًالثم ای  تسا  يواسم 5  ریخ 2×2  دیوگب  نید  هک  تسین  هنوگ  نیا  ًالثم 4=2×2  دیامن ؛ درط  ار  نآ  سدقم  عراش  هک  تسین  نانچ  هدناسر ،
لقع هک  ار  هچنآ  ج )  دهاوخب . تلع  یلولعم ، ره  هک  درادن  یموزل  ریخدیوگب  نید  تقو  نآ  دـنکیم ، تباث  ار  تیلع  لصا  لقع  تهادـب 

ار تنایخ  ملظ و  غورد و  یتشز  لقعزیچ  ره  زا  لبق  ًالثم  تسین ؛ عرـش  دورطم  دـیامن ، تواضق  دـص  رد  دـص  تشز  ای  کین  رما  ناونع  هب 
یکین و هب  لقع  ای  تسا . ناسنا  کی  تاراختفازا  هس  ره  نیا  ریخ  دـیوگب  دریذـپن و  ار  ملـسم  رما  نیا  سدـقم  عراش  لاح  دـنکیم . مـالعا 

اهنیا ریخ  دیوگب  عرش  هاگ  نآ  تسا . هدرک  دادملق  ناسنا  لامکو  شزرا  ار  دهع  هب  يافو  تلادع و  ای  هدرب  یپ  صالخا  تقادص و  ییابیز 
زا یخرب  هب  نید  رد  لقع  دربراک  زا  رگید ، دراوم  یـسررب  زا  لـبق  تسا  هتـسیاش  اـج  نیا  رد  دوب . دـهاوخن  نینچ  زگره  تسین و . ... اـبیز 
ّنا ماشه ! ای  دیامرفیم «: هک  هدش  لقن  ماشه  هب  باطخ  (ع ) قداص ماما  زا  فلا ) دوش : هدراشا  هدش  لقن  لقع  شزرا  ياتسار  رد  هک  ینوتم 

! ماشه يا  لوقعلاف ؛»  ُۀنطابلا  اّما  مالـسلا و  مهیلع  ۀّمئالا  ءایبنالاو و  لسّرلاف  ةرهاظلا  اّماف  : ًۀنطاب ًۀجح  ًةرهاظ و  ًۀجح  نیتّجح : سانلا  یلع  هّلل 
دنتسه و ناماما  ناربمایپ و  نالوسر ، وا ، راکشآ  تجح  ناهنپ . یتجح  راکشآ و  یتجح  دراد : تجح  هنوگ  ود  مدرم  رب  دنوادخ  هک  انامه 

شترـضح زا  زاب  نینچ  مه  و  ب )  ص 16 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  رفعج  یبا  « ) تسا ناشیا  لوقع  ناـهنپ  تّجح 
انامه ماشه ! يا  نایبلاب ؛»  نییبنلارـصن  لوقعلاب و  ججحلا  ساّنلل  لمکا  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا  ماشه ! ای  هک «: هدـمآ  نینچ  ماشه  هب  باطخ 

رد (ع ) قداص ماما  زا  زاب  ج )  دومن .» يرای  نایب  هلیسو  هب  ار  ایبنا  درک و  لماک  ناشاهلقع  هلیسو  هب  مدرم ، يارب  ار  اهتجح  لاعتم  يادخ 
دابعلاَفَرَع لقعلابف  مهل . ًارونو  هقلخل  ًۀنیز  هّللا  هلعج  يذـّلا  لقعلا  اهَأدـبم ... رومالالّوا  ّنا  دـیامرفیم «: هک  تسا  هدـش  لقن  يرگید  ياج 

قلخ و يارب  یتنیز  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  تسالقع  روما ، أدبم  زاغآ و  انامه ، حـیبقلا ؛»  نم  نسحلا  اوفرع  و  نوقولخم ... مّهنا  مهقلاخ و 
قولخم هب  دنـسانشیم و  ار  شیوخ  راگدیرفآادخ  ناگدنب  هک  تسا  لقع  هلیـسو  هب  سپ  تسا . هداد  رارق  شیوخ  ناگدـیرفآ  يارب  يرون 

: هک دش  دهاوخ  تشادرب  نینچ  روکذم  تایاور  زا  دنهدیم .» صیخـشت  دـب  زا  ار  بوخ  نآ ، هلیـسو  هب  زین  و  دـنربیم ... یپ  شیوخ  ندوب 
لئان یسانشداعم  یـسانشامنهار و  یـسانشادخ ، هب  يرظن  لقع  اب  هک  يروط  نامه  ینعی ، تسايرظن ؛ لقع  رانک  رد  یلمع  لقع  رابتعا  - 1

هاگدید زا  لقع  ياهیتشز  اهییابیز و  اههدیهوکن ، اهیکین و  تخانـش  نینچ  مه  دنکیم . نییعت  ار  ام  فیلکت  یتخانـش  نینچو  میوشیم 
يارب هک  ار  یفیاظو  نیناوق و  همه  هک  تسین  ياهنوگ  هب  یلو  دراد ؛ ناسنا  لقع  هک  یشزرا  همه  اب  - 2 دزاسیم . نشورار  ام  فیلکت  عرش 

ینامسآ ياهباتک  یهلا و  يارفس  نوچ  مه  يرگید  دنمورین  هناوتـشپ  هب  زاین  دنک و  كرددناوتب  تسا  يرورـض  ناسنا  تداعـس  لامک و 
یتـح هک  تسین  اـنعم  نادـب  ینامـسآ  ياـهباتک  نداتـسرف  ناربماـیپ و  لاـسرا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  رگید  يوـس  زا  و  - 3 دشاب . هتـشادن 

هیامرـس نازیم  هب  دارفا  يدوجو  شزرا  عراش ، هاگدـید  زا  هک  میباییم  تیاـهن  رد  و  - 4 دـشابن . تجحزین  لقع  یهیدـب  ینیقی و  تاکاردا 
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ار يزیچ  عراش  هک  دـییامرفب  ضرف  تسا . تامزالم  رد  دـیآیم ، ناـیم  هب  لـقع  ياـپ  هک  يرگید  دروم  د )  تساـهنآ . يرکف  درب  لـقع و 
بجاو لـسغ  وضو و  دومرف  رگا  ددـنویپب . عوقو  هب  اـت  دـهاوخیم  یطیارـش  تامدـقم و  يرما  ره  هک  تسا  یعیبـط  تسا . هدوـمرف  بجاو 

راب لقع  مکحرب  عرش  مکح  هک  تساج  نیا  دوب . دهاوخ  بجاو  ناسنا  میلـس  لقع  يرواد  هب  زین  نآ  تامدقم  بآ و  هیهت  نیا  ربانب  تسا ،
نآ طیارـش  تامدقم و  هک  تسا  یهیدب  دش ، عونمم  مارح و  سدـقم  عراش  رظن  زا  يزیچ  رگا  تمرح  یهن و  دروم  رد  نینچ  مه  دوشیم .
هک مینادیم  همه  یلو  دروخ . دهاوخ  دـییأت  رهم  زین  عرـش  هیحان  زا  دـیآ ، لئان  لئاسم  كرد  هب  لقع  هک  اجک  ره  ه )  ددرگیم . عونمم  زین 

. دنباتـشب ناسنا  کـمک  هب  دـیاب  یهلا  ناربماـیپ  رهاـظ و  تجح  هک  تساـج  نیا  رد  تساـسران و  قیاـقح  زا  يرایـسب  مهف  رد  لـقع  عاـعش 
 ( و (. 239 هیآ هرقب ،  ) دیریگب ارف  دیمهفب و  دیتسناوتیمن  امش  هک  ار  هچنآ  داد  دای  امش  هب  ناحبـس  يادخ  نوملعت ؛»  اونوکت  مل  ام  مکمّلع  »
هب ار  یقالخا  لیاضف  ام  یلمع  لقع  یتقو  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ یلقع  تاروتـسد  ماکحا و  هدـننک  نیمـضت  نید  هک  نیا  تیمها  زئاح  هتکن 

يداع طیارش  رد  هچ  رگ  دراد ؟ دوجو  یتاروتسد  نینچ  ماجنا  يارب  ییارجا  تنامـض  هچ  دنکیم ، تساوخرد  ام  زا  یناسنا  فیاظو  ناونع 
زا یعرـش و  فیاظو  ماجنا  هب  راداو  ار  ام  هک  تسا  تناید  نیا  صاـخ  طیارـش  رد  هژیو  هب  تیاـهن و  رد  یلو  تسا  رثؤم  یقـالخا  نادـجو 

ص لوصـالا ، ملع  یف  سورد  رفظم  ص 109  ج 2 ، هقفلالوصا ، ر.ك : لاؤس ,  نیا  نوماریپ  تخاس . دـهاوخ  یلمع  لقع  فیاـظو  هلمج 
هاگشناد هزوح و  يراکمه  رتفد  ص 327  یمالسا ، قوقح  رب  يدمآرد  ردص  دیهش   289

؟ دیهد حیضوت  ار  مالسا  نآرق و  رد  تینالقع  هوق  زا  هدافتسا 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  مالسا  نآرق و  رد  تینالقع  هوق  زا  هدافتسا 

خساپ

زا هدافتـسا  اب  مالـسا  نآرق و  تیناقح  كرد  هک  نیا  رب  هوـالع  تفگ ؛ ناوتیم  هصـالخ  روط  هب  نآ  زا  يروهرهب  لـقع و  هاـگیاج  هراـبرد 
نانیمطا و لباق  يرایعم  ود ، نآ  زا  دـعب  ثیدـح و  نآرق و  رانک  رد  زین  لقع  صیخـشت  تردـق  تسا ، تابثا  لباق  یلقع  ياهرایعم  لقعت و 
دشابیم و یلمع  یملع و  شزرا  ياراد  عرـش  مکح  دـننامه  لقع  مکح  تهج  نیمه  هب  دـشابیم ، رـشب  تیادـه  ياربرگنـشور  ییامنهار 

صخاش کی  ناونع  هب  لقع »  » زا ناوتیم  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  دـشر  هعـسوت و  روما  یمامت  رد  تهج  نیمه  هب  تسا . ءارجـالامزال 
یناسنا قیدصت  روصت و  يرـشب و  نومزآ  هبرجت و  هدودحم  رد  لقع »  » تیلاعف هطیح  هکدنامن  هتفگان  اما  دـش . دـنمهرهب  رادـمقح  ایوگ و 

یتح نانیمطا  تیلباق  اب  اشگهار و  تخانـش  رازبا  ناونع  هب  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  تسا . يرـشب  تامولعم  زا  رتارف  یحو  هرتسگ  اما  تسا 
انلـسرا امک  میناوخیم : دـیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  تخاسن . مورحم  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  درک و  دامتعا  نآ  هب  لـقع  زا  رتارف 

هک ار -  هچنآ  و  میداتـسرف ... ناـتدوخ  زایاهداتـسرف  امـش  ناـیم  رد  هک  روط  ناـمه  نوملعت  اونوکت  ملاـم  مکملعی  و  مکنم ... ًـالوسر  مکیف 
رد دوبن  یحو »  » رگا هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هیآ 151 .) هرقب ، ، ) M} دهدیم دای  امـش  هب  دیتسنادیمن  زگره - 

يرـشب نومزآ  هبرجت و  هدهاشم و  هدودـحم  رد  هک  ناهج -  ماجرف  زاغآ و  زا  دوب و  هتـسب  هشیمه  يارب  رـشب  يوس  هب  فراعم  زا  يرایـسب 
رطاخ ناـنیمطا  دـشاب ، هتـشاد  يراـگزاس  یحو  ياـههزومآ  اـب  رـشب  ینـالقع  مهف  رگا  هک  نیا  رب  هوـالع  دـنامیم . ربخیب  یمدآ  تسین - 

. دنشابیمن زیتس  داضت و  رد  لیصا  یحو  میلس و  درخ  هاگچیه  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  مهم و  هتکن  دروآیم . دوجو  هب  رشب  يارب  يرتشیب 
نیمه رگید  يوس  زا  اما  مینک  دیدرت  یحو  زا  دوخ  تشادرب  رد  دیاب  یحو ، هزومآ  میلـس و  لقع  نایم  داضت  هدـهاشم  تروص  رد  نیاربانب 

لقع زا  رتارف  یحو  ياهقفا  اریز  تفرگ ، هدیدان  ار  نآ  دیابن  دشابن  دنـسپ  دنمدرخهچ  رگا  دـشابن  زیرگ  درخ  یحو  ياههزومآ  هک  رادـقم 
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رد مینکیم . بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امـش  رظن  یمالـسا ، گنهرف  رد  لقع  هاگیاج  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  اـما  تسا . يرـشب  رگباـسح 
رد موسرم  تروص  هب  هدشن و  هئارا  یفیرعت  لقع »  » زا حیرص  روط  هب  تسا ـ  مالسا  تخانش  لیصا  یلـصا و  عبنم  ود  هک  تایاور ـ  تایآ و 

لقاع لقع و  مزاول  تافـص و  هب  نوگانوگ  ياهنحل  ریباعت و  اب  اّما  تسا ، هتـشگن  حرطم  صخـشم  یبلاـق  رد  نآ  تیهاـم  تاـفیرعت ، باـب 
ثیداحا نآرق و  زا  هدافتـسا  اب  ور  نیا  زا  تفای . تسد  لقع »  » ياهعاعـش زا  یخرب  هب  ياهزادـنا  ات  ناوتیم  هلیـسو  نیدـب  هکهدرک  هراـشا 

نتـسب و لقع ، يانعم  رد  لصا  1 ـ مینک : نایب  امـش  يارب  رما  دـنچ  لیذ  رد  اهعاعـش  نیا  زا  یخرب  كدـنا  لاجم  نیا  رد  مینکیم  شـشوک 
نینچ مه  دوشیم . هدیمان  لقع  دنکیم ، كرد  نآ  اب  ار  يزیچ  ددنبیم و  نآ  هب  لد  ناسنا  هک  یکاردا  تهج  نیمه  هب  تسا و  نتشادهگن 

. تسا لهجو  هفس  نونج ، نآ  لباقم  دراد و  مان  لقع  دهدیم  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  لطاب  قح و  رـش و  ریخ و  نآ  هطـساو  هب  هک  ییورین 
همالع هدومرف  هب  دهدیم . تاجن  یهارمگ  زا  دـنکیم و  تیادـه  قح  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا ، یهلا  یتبهوم  لقع  نآرق ، هاگدـید  رد 
لامعا یقیقح و  فراعم  هب  ار  وا  دوشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  ینید  روما  رد  ناـسنا  هک  دـنادیم  ییورین  ار  لـقع  فیرـش  نآرق  : » ییاـبطابط

، فیرـش نآرق  رد  لـقع  زا  روظنم  دوـشیمن ، هدـیمان  لـقع  رگید  ددرگ ، فرحنم  ارجم  نیا  زا  هک  یتروـص  رد  و  دـنکیمیربهر ، هتـسیاش 
نآرق رد  2 ـ ص 250 ) ج 2 ، نازیملا ، ریـسفت  «، ) دوشیم لـصاح  ناـسنا  يارب  ّماـت  روط  هب  ترطف  تمالـس  تروص  رد  هک  تسا  یکاردا 

نوچمه تسا  هتـشگ  یقلت  لقع  اب  فدارتم  يرگید  ياههژاو  لاح  نیع  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  لقع »  » هدام تاقتـشم  زا  راـب  میرک 49 
،19/ دعر ، 7/ نارمع لآ   ) ّبــُل و  و 127 )  87/ هبوت ، 46/ جح ق/37 ،  ) بـلق (، 5/ رجف  ) رجح و 128 ،)  54/ هـط  ) یُهن (، 32/ روط  ) ملح

کی زا  يزارف  رد  (ع ) قداص ماـما  تسا . هدـش  یقلت  قیاـقح  تخانـش  يارب  يرازبا  ناونع  هب  لـقع  زین  تاـیاور  رد  3 ـ (. 54/ رفاغ ،18/ رمز
سپ تسا . هداد  رارق  نانآ  شخب  ینشور  و  هتسارآ ، نآ  هب  ار  اهناسنا  ادخ  هک  تسا  لقع  دیامرفیم ... « : ینالوط  بلاج و  رایـسب  تیاور 

رد ییانـشور  ینادان و  رد  یکیرات  هک  دناهتخانـش  و  دناهداد ، زییمت  دب  زا  ار  بوخ  و  هتخانـشار ، دوخ  راگدیرفآ  لقع  هطـساو  هب  ناگدـنب 
، لـهجلا لـقعلا و  باـتک  لّوا ، ج  یفاـک ، لوـصا  ...«، ) تسا هدـش  نوـمنهر  نآ  هب  ار  ناـنآ  لـقع  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تسا ، یهاـگآ 

نآ زا  تسا و  لوزن  دوعـص و  سوق  ود  ياراد  لقع  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  لقع »  » تقلخ باب  رد  تاـیاور  عومجم  زا  4 ـ (. 35 تیاور
نیماضم هب  هجوت  اـب   ] صـص 10ـ21 لّوا ، ج  یفاک ، لوصا  هب  دـینک  هاگن   ] تسا هدـش  ریبعت  نتـشگزاب )  ) راـبِدا و  ندروآ ) يور   ) لاـبقا هب 

تسا ملاع  نیمه  ردو  تسا  ترثک  ملاع  داوم و  ماسجا ، تعیبط ، ملاع  هب  لابقا  لقع ، لابقا  یمالـساگرزب  نادنمـشیدنا  ریـسافت  ثیداحا و 
لقع دـنریگیم . راک  هب  دوخ  داـعم  روما  رد  هاـگ  شاـعم و  روما  رد  هاـگ  ار  نآ  مدرم  دریگیم و  رارق  دوخ  هبترم  نیرتلزاـن  رد  لـقع  هک 

لقعلا دوشیم : هدافتـسا  نآ  زا  اـههبرجت  ظـفح  ندروآ و  تسدـبو  فلتخم  موـلع  يریگارف  يارب  هاـگ  هک  تسا  یلقع  ناـمه  هدرک  لوزن 
حیحــصت ، يراـسناوخ دـمحم  نیدـلا  لاـمج  مجرتـم  حراـش و  مـلکلاررد ، مـکحلا و  ررغ  حرــش  دـحاولادبع ، يدــمآ   ] براـجتلا ظـفح 

تشپ ینعی  لقع ، رابدا  اما  ص 177] لّوا ، ج  1366 ش ، لّوا ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسـسؤم  ینیـسح ، نیدلالالجریم 
، میهاربا نب  دـمحم  کن : باب  نیا  رد   ] تسا یهلا  يدـیحوت و  لـقع  ناـمه  هک  نآ  یلـصا  هاـگیاج  يوس  هب  عوجر  ملاـع و  نیا  هب  ندرک 
ج ، 1366 لّوا ، پاچ  نارهت ، یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  يوجاوخدمحم ، حیحصت  یفاکلا ، لوصا  حرش  يزاریش ، نیدلاردص 

لقع هب  هدرک  رظن  وس  نآ  هب  لقع  زا  ییایند و  لقع  يرـشب ، لقع  ییزج ، لقع  یباستکا ، لقع  هب  هداتفا  وس  نیا  هب  لقع  زا  ص 403 ] لّوا ،
رظن وس  ره  دـنکیم  يوزج  لقع  رـصبلا  غاز  ام  تفگ  ار  لک  لقع  دـننکیم . ریبعت  زین  يدادادـخ  لقع  یلک و  لقع  یهلا ، لـقع  یترخآ ،
نیا رگنایب  تایاور  تایآ و  ناسل  5 ـ ( 1309 /1310 ـ  مراهچ رتفد  / يونثم  ) ناگدرم روک  داتسا  غاز  لقع  ناگصاخ  رون  تسا  غاز » ام   » لقع
دوخ هب  یهلا  لقع  گنر  يرـشب  لقع  دوش و  لصتم  یلک  لقع  ینعی ، دوخ ؛ أـشنم  هب  دـیاب  یئزج  لـقع  مالـسا ، رظنم  زا  هک  تسا  تقیقح 

هک تسایلقع  نامه  یلک  لقع  دـشاب . يادادـخ  لقع  تمدـخ  اتـسار و  رد  دـیاب  یباستکا  لقع  ددرگ . یترخآ  لقع  ییایند  لـقع  هتفرگ و 
وا ربارب  رد  یطخت  هداد و  رارق  یهلا  نامرف  تحت  ار  دوخ  هک  تسا  یلقع  نامه  یهلا  لقع  دوشیم و  دـصقم  هب  لوصو  تیادـه و  بجوم 

شایلصا نطوم  هب  ار  دوخ  يدوعـص  ریـس  هتفای و  طابترا  دوخ  أدبم  اب  هتفای  لوزن  یئزج و  لقع  هک  نآ  يارب  ور  نیمه  زا  درادیمناور  ار 
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حرطم رگیدـکی  اب  يراقم  يراگزیهرپ  لقعت و  مالـسا  رد  دـشاب ، ناسنا  يامنهار  دـناوتب  هجوت  لاصتا و  ریـس و  نیا  وترپرد  و  دـنک ، زاغآ 
دـیجم و نآرق  هک  تسین  یکـش  : » تسا یندـناوخ  هر ) ) ییابطابط همالع  نخـس  باـب  نیا  رد  ( 3/ رفاغ کـن : هنومن  ناونع  هب  . ) تسا هدـش 
هب ار  نآ  ناـسنا  تسا و  يرطف  هک  یقطنم ـ  رکفت  ربارب  رد  هک  تسین  نآ  يارب  نیا  اـما  ؛ دـننادیم ربـتعم  مـلع  بناـج  رد  ار  اوـقت  تاـیاور ،

اهنت ناسنا  هک  تسین  يدیدرت  و  دوش ؛ هداد  رارق  ییادج  لقتـسم و  هار  ناونع  هب  دشاب ، رکفت  اب  هک  ییاوقت  ای  اوقت و  دربیم ـ  راک  هب  راچان 
رد ناسنا  طیرفت  طارفا و  دشخب . تعـسو  دوخ  فراعم  هب  ودبای  طلـست  دوخ  راکفا  رب  دناوتیم  يروعـش  ياوق  تایـضتقم  ندروآدـیدپ  اب 

ار هوق  نآ  ياههتـساوخ  مامت  طارفا ، رثا  رد  اریز  دیآ . دیدپ  فارحنا  شفراعم  راکفا و  رد  هک  دوشیم  بجوم  دوخ  ياوق  زا  ياهوق  يوریپ 
، نیاربانب دـنکیم . ادـیپ  تلفغ  اوقرگید  تایـضتقم  زاو  درادیم  مدـقم  رگید  ياوق  راکفا  تاقیدـصت و  ریاـس  رب  ار  نآ  دزاـسیم و  یلمع 

هدـنزرا یناسنا و  لیاضف  دـنک و  حالـصا  ار  دوخ  قالخا  رـشب  هک  دـیآیم  گنچ  ارف  یتروص  رد  اهنت  دـنمدوس ، ياهملع  هّقح و  فراـعم 
یناویحتالایخ زا  شندوب  یلاخ  ملع و  ندوب  باوص  رکف و  تماقتـسا  رطاخ  هب  میرک ، نآرق  تسا . اوقت  نامه  نیا  هک  دیامن  لماک  ار  دوخ 

لقتسم و هار  رکذت  دننام  ـ  مه ار  اوقت  یقطنم ، رکفت  لباقم  رد  هک  نیا  هن  تسا ؛ هتسناد  طرش  لقعت  رکفت و  رد  ار  اوقت  یناطیـش  تائاقلا  و 
لماک لقع  لقن  تاناویح  هب  یلقع  زا  درک  لقع  لقع  زا  دـمرواک  یلقع  زاب  صص 270ـ267 .) ج 5 ، نازیملا ، ریسفت  «، ) دهد رارق  ییادج 

. تسا هتسناد  تجح  ار  لقع  مالسا  6 ـ ( 738/ مجنپ رتفد  /3220 و  لوا رتفد  / يونثم  ) دب يوخ  ناز  درخ  دـیآ  زاب  هک  ات  درخ  اب  نک  نیرق  ار 
ماظن رد  رکفت  لقعت و  رب  هتشاذگ و  هحـص  فراعم  رد  لقع  تّیجح  تیدنـس و  رب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  تایاور  تایآ و  زا  يرایـسب 
یلقع لالدتساهجیتن  لقع و  هک  نیا  نودب  رکفت  ربدت و  هب  دیجم  نآرق  ناوارف  توعد  رگید  نایب  هب  تسا . هدرک  دیکأت  قیوشت و  شنیرفآ 

راتـساوخ ناکرـشم  رافک و  زا  يددعتم  دراوم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رگید  يوس  زا  دوب . دـهاوخ  وغل  انعمیب و  دـشاب ، تیجح  ياراد 
مـصخ فرط  ود  ره  تسا و  تّجح  دریگیم ، تروص  لقع  هوق  طسوت  هک  یقطنم  لالدتـسا  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا ، هدـش  ناهرب  هماـقا 

و نآرق  7 ـ . 22/ ءایبنا ، 111/ هرقب ، 100/ سنوـی /22 و  لافنا کن : باب  نیا  رد  دـننک . دانتـسا  نادـب  شیوخ  ياعدـم  تاـبثایارب  دـنناوتیم 
ار لقع  زا  هدافتسا  یگنوگچ  شور  تایاور 

؟ دوش یم  داجیا  ضراعت  لقع  نید و  نیب  ابر  ای  رفاسم و  زامن  لثم  دراوم  یضعب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  داجیا  ضراعت  لقع  نید و  نیب  ابر  ای  رفاسم و  زامن  لثم  دراوم  یضعب  رد  ارچ 

خساپ

لقع دنـشابیم . وسمه  گنهامه و  هرامه  نید  لقع و  هکلب  دوشیمن  داجیا  ضراعت  نید  لقع و  نایم  هاـگچیه  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 
بادرگ زا  اهناسنا  تاجن  يارب  تسا  ینوریب  تجح  تعیرش  نید و  تسا و  ربهار  لامک  ریسم  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  اهناسنا  ینورد  تّجح 

اما دنـشاب  هتـشاد  ضراعت  رگیدـکی  اب  نطاب  رهاظ و  تّجح  تسین  نکمم  اذـل  یناسنا و  تداعـس  لامک و  يوسب  اـهنآ  قوسو  اـهیگدولآ 
ناسنا هک  ارچ  تسا . ینید  ياهدومنهر  هب  هجوت  ناسنا  تینالقع  نامه  ای  نطاب  تجح  لامک ، يارب  ریـسم  نیرتهب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

زار زمر و  همه  هب  دناوتیمن  دوخ  لقع  کمک  هب  تردق و ... ملع و  لثم  يدوجو  فاصوا  تیدودحمنآ  عبت  هب  دوجو و  تیدودحم  تلعب 
صقن و طابترا  نید  لقع و  نیب  طابترا  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  نید  نامه  هک  دراد  ییامنهار  هب  زاین  اذـل  دربب و  یپ  یتسه  ملاـع 

ینید ماکحا  اب  یلقع  ماکحا  هاگچیه  هک  تسناد  دـیاب  اما  دـباییم  تسد  جرادـمنیرتیلاع  هب  دـلابیم و  نید  وترپ  رد  لقع  تسا و  لامک 
ندوب هتـسکش  دیاهدومرف  هک  یلاثم  هرابرد  ورنیا  زا  دـباییمن . ققحت  تینالقع  فالخ  رب  ینید  ماکحا  هاگچیه  و  دـنکیمن . ادـیپ  ضراعت 
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تفلاخم نید  مکح  اب  نآ  مکح  هکنیا  هن  تسا . تکاسو  درادـن  یمکح  دراوم  نیا  رد  ًالـصا  لقع  ناضمر  كرابم  هام  زور  ای  رفاسم  زامن 
اب تسا  یئزج  هیضق  ود  شجنس  نیا  دریگیم  هجیتن  ار  یمکح  دیامن و  یم  هسیاقم  رگید  یضعب  اب  ار  روما  یضعب  ناسنا  رگا  و  دیامنیم .

مکح مادـکچیه  و  ءارقتـسا . مودـضرف  تسا و  لیثمت  لوا  تروص  رد  هک  تسا  یئزج  ییایاضق  قیرط  زا  یلک  ياهیـضق  هب  ندیـسر  ای  مه 
یگنهامه رد  لیذ  تایاور  يانعم  رد  لمأت  هجوت و  میـشابیمن . شجنـس  سایق و  هنوگ  نیا  هب  زاجم  ام  ینید  ماکحا  رد  دشابیمن و  یلقع 

لقع هب  ناسنا  راک  ماوق  هل ؛  لقع  نمل ال  نید  هلقع و ال  ءرملا  ماوق  هلآ : هیلع و  هللایلص  هللا  لوسر  لاق  تسا . دنمشزرا  رایـسب  لقع  نید و 
لوسر لقعلا  (ع :) نینمؤملاریما لاـق  هرامـش 4363 .) تیاور  ص 357 ، ۀـمکحلا ، نازیم  بختنم  ، ) درادـن لـقع  هکنآدرادـن  نید  تسوا و 

ةرهاظلا اّماف  ۀنطاب  ۀـجح  ةرهاظ و  ۀـجح  نیتجح  سانلا  یلع  نا هللا  (ع :) مظاکلا مامالا  لاق  مکحلا .) ررغ  ، ) تسا قح  هداتـسرف  لقع  قحلا ؛ 
اما ینطاـب . تجح  يرهاـظ و  تجح  تسا . هداد  رارق  تـجح  ود  مدرم  يارب  دـنوادخ  لوقعلافۀـنطابلا ؛  اـما  ۀـمئالا و  ءاـیبنالا و  لـسرلاف و 

تیاور ص 358 ، همکحلا ، نازیم  بختنم  ، ) دـنیاهلقع ینطاب  تجح  ماما  دنتـسه و  ناماماو  ناربمایپ  یهلا و  ناگداتـسرف  يرهاـظ  تجح 
هسیاـقم و زا  افرــص  هدوـبن و  ضحم  لـقع  مـکح  هدــیدرگ  یقلت  نـید  اـب  لـقع  ضراـعم  ماـکحا  ناوـنع  هـب  هـچنآ  سپ  هراـمش 4387 .)

J .} دریگیم همشچرس  درادن ) یلقع  یعطق  ای  یعرش  كردم  لیلد و  چیه  هک   ) ینظ ياهيرگنتحلصم  یجنستبسن و 

؟ دراد ار  هدش  هتفگ  لئاسم  تلیضف  تیمها و  نامه  ایآ  تسا  ناس  هچ  نآرق » هنع  توکسم   » هرابرد یقطنم  لقعت  رکفت و 

شسرپ

؟ دراد ار  هدش  هتفگ  لئاسم  تلیضف  تیمها و  نامه  ایآ  تسا  ناس  هچ  نآرق » هنع  توکسم   » هرابرد یقطنم  لقعت  رکفت و 

خساپ

ماـما هدومرف  هب  دراد . دنمـشزرا  رایـسب  یهاـگیاپ  مالـسا  رد  بساـنتم ، تاـمولعم  قیرط  زا  نآ  لـح  لوهجم و  هب  ندیـسر  ياـنعم  هب  رکفت 
اجنآ ات  هرامـش 5116 ) تیاور  همکحلا ، نازیم  بختنم  ر.ك   ) دـنک یم  توعد  نآ  هب  لمع  یئوکین و  تمـس  هب  ار  ناسنا  رکفت  (ع :) یلع

هشیدنا رکفت و  لصا  اذل  و  هرامش 5126 .) تیاور  ردصم ، نامه  ر.ك : . ) تسا هدش  هدرمشرب  لاس  کی  تدابع  زا  رترب  رکفت  یتعاس  هک 
تقیقح تبیغ و  هرابرد  هچ  یقافآ و  تایآ  ینآرق  ترابع  هب  سوسحم و  قیاقح  تادوجوم و  رهاظ  هرابرد  هچ  لاح  تسا  یشزرا  روما  زا 

جراخ تفرعم  ییانـشور  يوسب  لهج  یکیرات  زا  ار  یمدآ  تسا و  كرابم  رکفت  تروص  ره  رد  یـسفنا . تایآ  نآرق  ریبعت  هب  نتـشیوخ و 
. تسا مزال  هتکن  ود  اجنیا  رد  تسا . هدرک  توکـس  نآ  هرابرد  نآرق  هچنآ  باب  رد  اما  دشخب . یم  وا  هب  رظن  تعـسو  شنیب و  و  دزاس . یم 
دشر و لوصا  باب  رد  ناسنا  و  تسا . هدرک  نایب  نآرق  ار  تداعـس  تاجن و  دـیلک  تفرعم و  لوصا  یتسه و  تایعقاو  قیاقح و  ساسا  ًالوا 
بطر و ال زا ال  روظنم  هک  تسا  نشور  اما  دشاب . هدرکن  حرط  ارنآ  ساسا  نآرق  هک  دشاب  یمن  زیچ  چـیه  هب  دـنمزاین  ترخآ . ایند و  لامک 
. دـشاب هدرک  نایب  نآرق  ار  سوسحمان  سوسحم و  قیداصم  تاییزج و  همه  هک  تسین  نیا  هیآ 59 ) ماعنا  هروس   ) نیبم باتک  یف  الا  سبای 

رتكانتشحو یمدآ  طوقس  رتدیدش و  شا  هبرض  دوش  عقاو  اطخ  ریسم  رد  تسا  عورف  رپ  یغارچ  نشور و  یلعـشم  هک  رکف  رگا  هکنآ  مود 
ریغ رد  هشیدـنا  (ع :) یلع ماما  هدومرف  هب  و  الاک ) درب  رت  هدـیزگ  دـیآ  غارچ  اب  يدزد  وچ   ) هک تسا  فورعم  لاثم  ناـمه  ناـیب  نیا  تسا . 

ًاتحارـص هک  یلئاسم  رد  رکفت  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح  هرامـش 5129 ) تیاور  ۀمکحلا ، نازیم  بختنم  تسا ر.ك : سوه  تمکح 
دنمـشزرا سدـقم و  يرکفت  دوجوم  دوجو  باب  رد  رکفت  تسا و  یتسه  ماظن  ورملق  رد  تروص  ره  رد  درادـن . یناـیب  اـهنآ  هراـبرد  نآرق 

لثم تسا  هدشن  حرطم  نآرق  رد  ًاتحارص  دنک  یم  ثحب  یتسه  ملاع  تادوجوم  باب  رد  هک  هفسلف  لئاسم  زا  يرایـسب  هک  هنوگنامه  تسا 
لوصا اهنآ  زا  يرایسب  نآ و  لاثما  لوقع و  عاونا  يرهوج . تکرح  یلولعم  یلع و  تیخنس  هدعاق  فرـشا -  ناکما  هدعاق  دحاولا -  هدعاق 
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هجوت و اذل  و  دهد . یم  لیکشت  ار  یسک  ره  یتفرعم  هلکاش  ینیبناهج و  نکر  هک  یتاداقتعا  لوصا  دشخب . یم  ماکحتـسا  ار  نآ  تاداقتعا 
ماع وحن  هب  هکلب  دشاب  یمن  تنـس  باتک و  رد  هحورطم  قیداصم  هب  رـصحنم  هشیدـنا  رکفت و  يدنمـشزرا  باب  رد  ام  ینید  تانایب  تیانع 

ياـفرژ قمع و  اـب  ار  ناـسنا  تسا و  یلاـعتم  سدـقم و  روما  هیقب  رد  سوه  يوه و  تاـیاور  ریبـعت  هب  شزرا و  یب  روـما  يانثتـسا  هب  رکفت 
. دنک یم  انشآ  دوجو  يایرد 

؟ تسیچ مالسا  هاگدید  زا  یقوقح  تاررقم  دعاوق و  طابنتسا  رد  لقع  شقن 

خساپ تسیچ ؟ مالسا  هاگدید  زا  یقوقح  تاررقم  دعاوق و  طابنتسا  رد  لقع  شقن  شسرپ 

؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  زا 

( لوا تمسق  ) خساپ

تروص هب  هدـشن و  هئارا  یفیرعت  لـقع »  » زا حیرـص  روط  هب  تسا -  مالـسا  تخانـش  لیـصا  یلـصا و  عبنم  ود  هک  تاـیاور -  تاـیآ و  رد 
لقع و مزاول  تافص و  هب  نوگانوگ  ياهنحل  ریباعت و  اب  اّما  تسا ؛ هتشگن  حرطم  صخشم  یبلاق  رد  نآ  تیهام  تافیرعت ، باب  رد  موسرم 
نآرق و زا  هدافتـسا  اب  ور ، نیا  زا  تفای . تسد  لـقع »  » ياهعاعـش زا  یخرب  هب  ياهزادـنا  اـت  ناوتیم  هلیـسو  نیدـب  هک  هدـش  هراـشا  لـقاع 
نتسب و لقع ، یلـصا  يانعم  - 1 مینک : نایب  رما  دـنچ  لیذ  رد  ار  اهعاعـش  نیا  زا  یخرب  كدـنا  لاجم  نیا  رد  مینکیم  شـشوک  ثیداـحا 

نینچمه دوشیم . هدیمان  لقع  دنکیم ، كرد  نآ  اب  ار  يزیچ  ددنبیم و  نآ  هب  لد  ناسنا  هک  یکاردا  تهج  نیمه  هب  تسا و  نتـشادهگن 
لهج هَفَـس و  نونج ، نآ  لباقم  دراد و  مان  لـقع  دـهدیم ، صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  لـطاب  قح و  رـش و  ریخ و  نآ  هطـساو  هب  هک  ییورین 

هدومرف هب  دـهدیم . تاجن  یهارمگ  زا  دـنکیم و  تیادـه  قح  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا ، یهلا  یتبهوم  لقع  نآرق ، هاگدـید  رد  تسا .
یقیقح و فراعم  هب  ار  وا  دوشیم و  دـنمهرهب  نآ  زا  ینید  روما  رد  ناسنا  هک  دـنادیم  ییورین  ار  لـقع  فیرـش  نآرق  : » ییاـبطابط همـالع 

نآرق رد  لـقع  زا  روظنم  دوـشیمن . هدـیمان  لـقع  رگید  ددرگ ، فرحنم  ارجم  نیا  زا  هک  یتروـص  رد  دـنکیم و  يربـهر  هتـسیاش  لاـمعا 
نآرق رد  - 2 ص 250 . ج 2 ، نازیملا ، دوشیم .» لصاح  ناـسنا  يارب  ّماـت  روط  هب  ترطف ، تمالـس  تروص  رد  هک  تسا  یکاردا  فیرش ،

نوچمه تسا  هتـشگ  یقلت  لقع  اب  فدارتم  يرگید  ياههژاو  لاح ، نیع  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  لقع »  » هدام تاقتـشم  زا  راب  میرک 49 
،18/ رمز ، 19/ دعر ، 7/ نارمع لآ   ) ُّبل و  /87 و 127 ) هبوت ، 46/ جح ق/37 ،  ) بلق (، 5/ رجف  ) رجح /54 و 128 ،) هط  ) یُهن (، 32/ روط  ) ملح

رایـسب تیاور  کی  زا  یترابع  رد  (ع ) قداـص ماـما  تسا . هدـش  یقلت  قیاـقح  تخانـش  يارب  يرازبا  لـقع ، زین  تاـیاور  رد  - 3 (. 54/ رفاغ
هب ناگدـنب  سپ  تسا . هداد  رارق  نانآ  شخب  ینـشور  هتـسارآ و  نآ  هب  ار  اهناسنا  ادـخ  هک  تسا  لقع  دـیامرفیم ... « : ینالوط  بلاج و 

. تسا یهاگآ  رد  ییانشور  ینادان و  رد  یکیرات  هک  دناهتخانش  و  دناهداد ؛ زیمت  دب  زا  ار  بوخ  هتخانش و  ار  دوخ  راگدیرفآ  لقع ، هطساو 
عومجم زا  - 4 تیاور 35 . لهجلا ، لقعلا و  باتک  لّوا ، ج  یفاک ، لوصا  ...«. تسا هدش  نومنهر  نآ  هب  ار  نانآ  لقع ، هک  تسا  يزیچ  نیا 

و ندروآ ) يور   ) لابقا هب  نآ  زا  تسا و  لوزن  دوعـص و  سوق  ود  ياراد  لقع  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  لقع ،»  » تقلخ باب  رد  تایاور 
گرزب نادنمشیدنا  ریـسافت  ثیداحا و  نیماضم  هب  هجوت  اب  صص 21-10 . لّوا ، ج  یفاک ، لوصا  اگن : تسا  هدش  ریبعت  نتـشگزاب )  ) رابِدا

دوخ هبترم  نیرتلزان  رد  لقع  هک  تسا  ملاع  نیمه  ردو  تسا  ترثک  ملاع  داوم و  ماسجا ، تعیبط ، ملاـع  هب  لاـبقا  لـقع ، لاـبقا  یمالـسا ؛
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هاگ هک  تسا  یلقع  نامه  هدرک  لوزن  ِلقع  دـنریگیم . راک  هب  دوخ  داعم  روما  رد  هاگ  شاعم و  روما  رد  هاگ  ار  نآ  مدرم  دریگیم و  رارق 
، يدـمآ دـحاولادبع  براجتلا . » ظفح  لقعلا  : » دوشیم هدافتـسا  نآ  زا  اـههبرجت  ظـفح  ندروآ و  تسدـب  فلتخم و  مولع  يریگارف  يارب 
هب ندرک  تشپ  ینعی  لقع ، رابدا  اما  ص 177 . لّوا ، ج  يراسناوخ ، دـمحم  نیدـلا  لامج  مجرتم  حراش و  ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  حرش 

نیدـلاردص میهاربا ، نب  دـمحم  اگن : باب  نیارد  تسا . یهلا  يدـیحوت و  لقع  نامه  هک  نآ  یلـصا  هاـگیاج  يوس  هب  عوجر  ملاـع و  نیا 
«، یئزج  » لقع یباستکا ،»  » لقع هب  هداتفا  وس  نیا  هب  ِلـقع  زا  ص 403 . لّوا ، ج  يوجاوخ ، دمحم  حیحصت  یفاکلا ، لوصا  حرـش  يزاریش ،

ریبعت زین  يدادادـخ »  » لقع و  یلک »  » لقع یهلا ،»  » لقع یترخآ ،»  » لقع هب  هدرک  رظن  وس  نآ  هب  لقع  زا  و  ییاـیند »  » لـقع يرـشب ،»  » لـقع
روک داتـسا  غاز ، لقع  ناگـصاخ  رون  تسا  غاز » ام   » ِلقع رظن  وس  ره  دـنکیم  يوزج  ِلقع  رَـصَْبلا » َغاز  ام   » تفگ ار  لک  ِلـقع  دـننکیم .
أـشنم هب  دـیاب  یئزج  لقع  مالـسا ، رظنم  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  تایاور ، تاـیآ و  ناـسل   - 5 . 1309  - 4/1310/ يونثم ناگدرم 

دیاب یباستکا  لقع  ددرگ . یترخآ  لقع  ییایند  لقع  هتفرگ ، دوخ  هب  یهلا  لقع  گنر  يرـشب  لقع  دوش و  لصتم  یلک  لـقع  ینعی ، دوخ ؛
یهلا لقع  دوشیم و  دـصقم  هب  لوصو  تیادـه و  بجوم  هک  تسا  یلقع  نامه  یلک » لقع  . » دـشاب يادادـخ  لـقع  تمدـخ  اتـسار و  رد 

یئزج و لـقع  هک  نآ  يارب  ور  نیمه  زا  درادیمن . اور  ار  وا  ربارب  رد  یّطخت  هداد ، رارق  یهلا  ناـمرف  تحت  ار  دوخ  هک  تسا  یلقع  ناـمه 
دناوتب هجوت ، لاصتا و  ریـس و  نیا  وترپ  رد  و  دنک ؛ زاغآ  شایلـصا  نطوم  هب  ار  دوخ  يدوعـص  ریـس  هتفای ، طابترا  دوخ  أدبم  اب  هتفای  لوزن 

نخس باب ، نیا  رد  . 3/ رفاغ اگن : هنومن  يارب  تسا . هدش  حرطم  رگیدـکی  اب  نراقم  يراگزیهرپ  لقعت و  مالـسا  رد  دـشاب ؛ ناسنا  يامنهار 
نآ يارب  نیا  اما  دـننادیم ؛ ربتعم  ملع  بناج  رد  ار  اوقت  تایاور ، دـیجم و  نآرق  هک  تسین  یکـش  : » تسا یندـناوخ  هر ) ) ییابطابط همالع 

ناونع هب  دـشاب ، رکفت  اب  هک  ییاوقت  ای  اوقت و  دربیم -  راک  هب  راچان  هب  ار  نآ  ناسنا  تسا و  يرطف  هک  یقطنم -  رکفت  ربارب  رد  هک  تسین 
دوخ راکفا  رب  دناوتیم  يروعـش  ياوق  تایـضتقم  ندروآدیدپ  اب  اهنت  ناسنا  هک  تسین  يدـیدرت  و  دوش ؛ هداد  رارق  ییادـج  لقتـسم و  هار 

راـکفا و رد  هک  دوشیم  بجوم  دوخ  ياوق  زا  ياهوـق  يوریپ  رد  ناـسنا  طـیرفت  طارفا و  دـشخب . تعـسو  دوـخ  فراـعم  هب  دـبای و  ّطلـست 
ياوق راکفا  تاقیدصت و  ریاس  رب  ار  نآ  دزاسیم و  یلمع  ار  هوق  نآ  ياههتـساوخ  مامت  طارفا ، رثا  رد  اریز  دـیآ ؛ دـیدپ  فارحنا  شفراعم 
گنچ ارف  یتروص  رد  اهنت  دنمدوس ، ياهملع  هّقح و  فراعم  نیاربانب ، دنکیم . ادیپ  تلفغ  اوق  رگید  تایضتقم  زا  و  درادیم ؛ مدقم  رگید 

هب میرک ، نآرق  تسا . اوقت  نامه  نیا  هک  دـیامن  لماک  ار  دوخ  هدـنزرا  یناسنا و  لیاضف  دـنک و  حالـصا  ار  دوخ  قالخا  رـشب  هک  دـیآیم 
هتسناد طرـش  لقّعت  رکفت و  رد  ار  اوقت  یناطیـش ، تائاقلا  یناویح و  تالایخ  زا  شندوب  یلاخ  ملع و  ندوب  باوص  رکف و  تماقتـسا  رطاخ 

زاب صص 267-270 . ج 5 ، نازیملا ، دهد .» رارق  ییادج  لقتـسم و  هار  رکذت  دننام   - مه ار  اوقت  یقطنم ، رکفت  لباقم  رد  هک  نیا  هن  تسا ؛
دب يوـخ  ناز  درخ  دـیآ  زاـب  هـک  اـت  درخ  اـب  نـک  نـیرق  ار  لـماک  لـقع  لـقن  تاـناویح  هـب  یلقع  زا  درک  لـقع  لـقع  زا  دــمرواک  یلقع 

تیدنـس و رب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  تایاور  تایآ و  زا  يرایـسب  تسا . هتـسناد  تجح  ار  لقع  مالـسا  - 6 و 5/738 .  1/3220/ يونثم
ناوارف توعد  رگید ، نایب  هب  تسا . هدرک  دـیکأت  قیوشت و  شنیرفآ  ماظن  رد  رکفت  لّقعت و  رب  هتـشاذگ و  هحـص  فراعم  رد  لـقع  ّتیجح 

، رگید يوس  زا  دوب . دهاوخ  وغل  انعمیب و  دشاب ، تّیجح  ياراد  یلقع  لالدتـسا  هجیتن  لقع و  هک  نیا  نودب  رکفت ؛ ّربدت و  هب  دـیجم  نآرق 
هک یقطنم  لالدتـسا  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا ، هدش  ناهرب  هماقا  راتـساوخ  ناکرـشم  رافک و  زا  يددعتم  دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا 

نیا رد  دننک . دانتـسا  نادب  شیوخ ، ياعدم  تابثا  يارب  دـنناوتیم  مصخ  فرط  ود  ره  تسا و  تّجح  دریگیم ، تروص  لقع  هوق  طسوت 
تحارص هب  ار  لقع  زا  هدافتسا  یگنوگچ  شور  تایاور ، نآرق و  - 7 . 22/ ءایبنا ، 111/ هرقب ، 100/ سنوی /22 و  لافنا ياههروس :  اگن  باب 

دوخ ناج  رد  رقتـسم  تاکاردا  يرطف و  ياهلقع  بسح  رب  مدرم  هچنآ  هب  نوگاـنوگ  ریباـعت  اـب  هکلب  تسا ؛ هدرکن  نیعم  هدومنن و  حرطم 
همـالع تسیچ ؟ میـسانشیم ، يرـشب  ترطف  بسح  هب  هک  یهار  نیا  هک  دـیامنیم  خر  لاؤـس  نیا  نوـنکا  تـسا . هداد  هلاوـح  دـنمهفیم ،

یجراخ و قیاقح  هلـسلس  کی  هک  میرادن  يدیدرت  نیا  رد  مینکیم ، کش  هچ  ره  رد  ام  : » دنهدیم خساپ  نینچ  شـسرپ  نیا  هب  ییابطابط 
روط هب  میهاوخب  یتقو  ام  یعیبط ؛ یـضایر و  لیاسم  ای  داعم و  أدـبم و  لئاسم  دـننام : دراد ؛ دوجو  اـم  راـتفر  زا  يادـج  لقتـسم و  یعقاو و 
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ار يرگید  يایاضق  هلـسلس  مینیزگیم و  رب  تسین ، مه  کش  لباق  هک  یهیدـب  یلّوا و  يایاضق  هعومجم  کی  میباـی ، تسد  اـهنآ  هب  ینیقی 
تـسد هب  ار  دوخ  بولطم  تیاهن  رد  مینکیم و  ّبترم  یـصاخ  يرکف  بیترت  کی  اب  و  مینکیم ؛ هفاضا  نادـب  تسا ، لوا  هتـسد  همزال  هک 

نآ رگم  دوشیمن ؛ کش  راچد  اهنآ  رد  هبئاـشیب  میلـس و  ترطف  هک  ياهنوگ  هب  هدوب ، یهیدـب  روما  هیلّوا ، داوم  لاکـشَا و  نیا  میروآیم .
یقیدصت يروصت و  میهافم  اذل  هدرکن و  روصت  تسرد  ار  يرورـض  ياهزیچ  نیا  هجیتن  رد  دشابن و  رادروخرب  یمیلـس  مهف  لقع و  زا  هک 

. دریگیم یهیدب  قیدصت  روصت و  ياج  هب  ار  يرگید 

( مود تمسق  ) خساپ

، دراد تفلاو  دسانـشیم  دوـخ  عـبط  بسح  هب  هک  یهار  نتفر  هب  دراد و  اـج  نآ  ترطف  رد  هک  يزیچ  لامعتـسا  هب  ار  لوـقع  میرک ، نآرق 
هب يارب  هک  تسا  نیا  تسا  لوقع  يرطف  هک  هچنآ  تسا و  تـالوهجم  فشک  يارب  مولعم  بلاـطم  بیترت  اـنامه ، نآ  و  دـنکیم ؛ توـعد 

طوبرم هک  هچنآ  يارب  تسین و  نیمه  زج  يزیچ  یقطنم  ناهرب  هک  دهد  بیترت  ینیقی  یقیقح و  یتامدقم  یعقاو ، تامولعم  ندروآ  تسد 
هک دوش  كرت  دیاب  هک  اهنآ  دوش و  لمع  رایتخا و  دیاب  هک  ییاهزیچ  ررض و  عفن و  رش و  ریخ و  تواقش و  تداعس و  دننام  تسا ، لمع  هب 
هک یلامتحا  رش  ریخ و  دراوم  رد  دراد و  مان  یقطنم  لدج  هک  دهدیم  بیترت  ار  تاملسم  ای  هروهـشم  تامدقم  تسا ، يرابتعا  روما  نامه 
هب ینامگ  ینظ و  تامدـقم  ینامگ ، رـش  ریخ و  کی  هب  ییامنهار  داشرا و  يارب  تسین ، ینیقی  هتـشاد و  اهنآ  يدـب  یبوخ و  هب  نامگ  اهنت 

نارکفتم . 255 صص 267 و 256 -  ج 5 ، نازیملا ، دوشیم ». هتفگ  هباطخ  نادب  قطنم  رد  هک  تسا  دنپ  هظعوم و  نامه  نیا  دربیم و  راک 
نشور حرطم و  ار  لقع  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  لقعت و  شور  دتم و  هک  دناهتخیر  یپ  ار  یمالـسا  قطنم  بلاطم ، نیمه  ساسا  رب  یمالـسا ،

مود شخب  هب  خـساپ  اما  یناوریـش . یلع  حیـضوت  همجرت و  رفظم ، دـمحم  قطنم ، حرـش  اـگن : یمالـسا  قطنم  اـب  ییانـشآ  تهج  دزاـسیم .
قیاقح فراعم و  زا  ياهراپ  تخانش  رد  ار  لقع  (ع ) ناموصعم تایاور  دیجم و  نآرق  قیاقح :» تخانش  رد  لقع  رابتعا  دح  ، » ینعی شسرپ 
یمدآ هک  دنادیم  یمولع  همه  كرد  مهف و  دقاف  یتح  هکلب  دنادیمن ، یفاک  رشب  يدبا  تداعـس  يارب  اهنت  هن  ار  نآ  هتـسناد ، ناوتان  رترب ،
يزیچ یهلا  نالوسر  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  نآرق  تایآ  زا  یخرب  تسا . دـنمزاین  اهنآ  هب  دوخ ، ییایند  نیا  یگدـنز  ریبدـت  يارب 

زا يرگید  دادـعت  . 91 ماـعنا /  15 و  هرقب / ياـههروس : دـنرادن . ار  نآ  مهف  كرد و  ناوـت  زگره  رـشب  لوـقع  هک  دـنروآیم  مدرم  يارب  ار 
زا یخرب  مهف  رد  لقع  تیافک  مدـع  هناشن  دوخ  نیا ، تسا و  تّجح  مامتا  يارب  لوسر  نداتـسرف  تلع  هک  تسا  هتکن  نیا  رگناـیب  تاـیآ ،

لقاال اـی  دوبیم ؛ وغل  لـسر  لاـسرا  دـشیم و  ماـمت  نآ  هلیـسو  هب  تجح  مرجـال  دوبیم ، تیاـفک  ار  لـقع  رگا  هچ ، تسا . یتسه  قیاـقح 
رطاخ ار  هلأسم  نیا  تاـیآ ، زا  ياهراـپ  نینچمه  . 134/ هط /165 و  ءاسن ياههروس : تشادیمن . لـقع  مکح  رب  دـیکأت  زا  شیب  يدرکراـک 

نیا لسر  لاسرا  اب  اهنت  هکلب  تسا ؛ جراخ  لقع  هدـهع  زا  فالتخا  نیا  عفر  تسا و  لیام  فـالتخا  هب  یمدآ  تعیبط  هک  دـنزاسیم  ناـشن 
رخب یناریح  شورفب و  یکریز  صـص 63-70 . یعیـش ، تمکح  داژنیمیحر ، یـضترم  اگن : باب  نیا  رد  . 213 هرقب /  تسا . یندـش  راک 

هتفگان . 1407-1408  / 4 يوـنثم / ینک  ماهللا  هک  وـگ  هّللا » َیبـسح   » یفطـصم شیپ  هب  نک  ناـبرق  لـقع  رظن  یناریح  تـسا و  نـظ  یکریز 
نایب هب  تسا . یهلا  تاذ  هنک  تخانـش  رد  لقع  ییاناوت  مدع  تسا ، هدش  هراشا  اهنآ  هب  رابخا  رد  هک  لقع  ياهتیدودحم  رگید  زا  دنامن ،

زج تسین و  هار  وا  یبیغ  تاذ  هب  ار  لـقع  رکف و  هک  ددرگ ؛ باـنتجا  قح  تاذ  رد  رکف  زا  دـیاب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  تاـیاور  رد  رگید ،
طرش ندرک  رکف  الآ »  » رد 91 و 49 . هبطخ 1 ، هغالبلا ، جهن  اگن : تشاد . دهاوخن  يرگید  دیاع  لالض ، فارحنا و  ای  ینادرگرس و  ریحت و 

هب هجوت  اب  زار . نشلگ  لصاح  لیـصحت  ناد  ضحم  لاحُم  لطاب  هشیدـنا  قح  تاذ  رد  دَُوب  تسا  هانگ  ضحم  قح ، تاذ  رد  یلو  تسا  هار 
حابـصم و  » قیاقح زا  ياهراپ  تخانـش  رد  رایعم ،»  » فراـعم یخرب  تخانـش  رد  ار  لـقع  یعیـش ، ناملـسم  نادنمـشیدنا  هبطاـق  بلطم ، نیا 
يرظن و ماکحا  یلقع و  يدابم  زا  یخرب  باب  رد  لقع ، ندوب  نازیم  رایعم و  فلا ) دننادیم . دیلک » حاتفم و   » دراوم زا  یخرب  رد  و  غارچ ؛»

لابق رد  قح  لوق  ربانب  هدودـحم  نیمه  رد  لقع  هتبلا  نآ . یعرف  لئاسم  توبن و  لاـعتم ، دـنوادخ  تاـبثا  ًـالثم  تسا . نآ  رب  بترتم  لـئاسم 
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ماـشه هب  (ع ) متفه ماـما  تـسا . حرطم  قیاـقح  هـب  ناـسنا  ینوـمنهر  لـیالد  زا  یکی  هـلزنم  هـب  هدوـب و  نآ  لّـمکم  هـکلب  دـشابیمن ؛ یحو 
یحو هـک  ینوریب  تـجح  يرگید  تـسا و  لـقع  ناـمه  هـک  ینورد  تـجح  یکی  تـسا ، تـجح  ود  ناـیمدآ  رب  ار  دـنوادخ  : » دـیامرفیم

ینورد ياهدروآهر  قیاقح و  هب  تبسن  لقع ، ندوب  غارچ  حابـصم و  ب )  ص 16 . لوا ، ج  لهجلا ، لقعلا و  باب  یفاک ، لوصا  دـشابیم .»
رد دـح  نیا  رد  لقع  شقن  اما  ددرگیم . زاتمم  صخـشم و  تعیرـش ، ماـکحا  هک  تسا  غارچ  نیا  هب  کـسمت  اـب  عقاو ، رد  تسا . تعیرش 

ياهلالدتسا نامه  ششوک ، نیا  تسا . يولع  يوبن و  رابخا  نآرق و  فشک  يارب  شالت  لّوا ، تسا : هنوگ  ود  هب  تعیرش  ماکحا  تفایرد 
رد هک  یبلاطم  مهف  رد  دوخ  هشیدـنا  لقع و  تردـق  زا  اـم  رگید ، ناـیب  هب  دوشیم . هداد  بیترت  یعرـش  ماـکحا  مهف  يارب  هک  تسا  یلقع 
رد هاگ  لقع  ینعی ، تسا . یعرش  ماکحا  تفایرد  يارب  یلقع  ياهرازبا  عبانم و  هئارا  مود ، مینکیم . هدافتسا  دراد ، دوجو  تایاور  تایآ و 
زا یخرب  هاگ  و  دنکیم ؛ هدافتـسا  هتفرگ ، تنـس  باتک و  زا  هک  يدبعت  يدابم  زا  دهدیم ، بیترت  یبلطم  فشک  تهج  هک  ییاهلالدتـسا 

همه همدقملايذ ،» بوجو  زا  همدـقم  بوجو  فشک   » ای یلقع ،» حـبق  نسح و   » هلأسم ًالثم  دـیامنیم . نیمأت  دوخ  ار  اهنآ  مامت  ای  يدابم و 
هنومن رکذ  اب  ناوتیمن  كدنا  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  حضاورپ   ) دنـشابیم ینید  بلاطم  طابنتـسا  رد  یلقع  يدابم  روضح  دراوم  هلمج  زا 
هفیظو حابـصم »  » تروص هب  لقع  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  لـقع ، ندوب  حاـتفم  ج )  تخادرپ .) دراوم  نیا  یلیـصفت  حیرـشت  هب 
راهظا تباث  درجم و  یلک ، میهافم  تروص  هب  دوخ  یتسه  قفا  رد  ار  تعیرـش  ماـکحا  داد و  ماـجنا  تاررقم  نیناوق و  تخانـش  رد  ار  دوخ 
قیقحت رب  رداـق  لـقع  یهلا ، ماـکحا  تخانـش  فشک و  زا  سپ  ًـالثم  درادـن . ار  عرـش  هدودـحم  رد  دورو  تلاـخد و  قح  سپ  نآ  زا  درک ؛

ملاع زا  یتایلک  زج  هک  لقع  طابنتسا  سرتسد  زا  هدوب ، بیغ  ناهج  هب  طوبرم  ماکحا  نآ  رارسا  اریز  دشابیمن ؛ ماکحا  نآ  رارـسا  نوماریپ 
ماتخ نسح  . 199  - 208 صـص تفرعم ، هنییآ  رد  تعیرـش  یلمآ ، يداوج  هللادـبع  همالع  اگن : باب  نیا  رد  تسا . جراخ  دـنادیمن ، بیغ 

. مینکیم هیـصوت  نآ  رد  قیمع  رکفت  هب  هداد ، رارق  ماعنا  هروس  هیآ 91  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  راتفگ  زا  یـشخب  ار  شـسرپ  نیا  هب  خساپ 
دننام نآ  هب  ندیـسر  لیاسو  دنوادخ  هک  يداع  ملع  دیتشادن ، ار  نآ  نتخومآ  ناوت  امـش  ناردپ  امـش و  دـیامرفیم  هک  یلمع  نیا  زا  دارم  »
يوـس هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  راـگدرورپ ، تیهوـلا  مزاوـل  زا  هک  دوـب  نیا  اعدـم  اریز  تسین ؛ هداد ، ناـسنا  هب  ار  لـقع  لاـیخ و  ّسح و 

هک یگدـنز  رـش  ریخ و  هب  يداع  ملع  هب  یطبر  چـیه  اعدـم  نیا  و  دـنک ؛ لزان  باتک  یحو و  دارفا ، زا  یخرب  رب  دـنک و  يربهر  شتداـعس 
، تسا نآ  هب  زهجم  هک  یلیاسو  اب  دوخ  يدوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  میلعت ، زا  دارم  درادن . تسا ، نآ  لیـصحت  لیاسو  هب  زهجم  یمدآ 
زا هچ  دنکیم ؛ هضافا  یحو ، نالماح  دوخ و  يایبنا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  یقیاقح  نامه  نیا  و  دـنک ؛ ادـیپ  ملع  نآ  هب  دـناوتیمن 

ار اهنآ  ناوتب  هک  دنتسین  یمولع  دنتسه ، عامتجا  مظن  ظفاح  هک  ینیناوق  عیارش و  قالخا و  یهلا و  فراعم  نآ . ریغ  ای  دشاب و  باتک  قیرط 
، یقالخا نیناوق  زا  ياهراپ  داـعم و  توبن و  دـیحوت و  یلک ، فراـعم  دـننام : دوشیم ، لـصاح  یلقع  باـستکا  قیرط  زا  هچنآ  درک . بسک 
هب ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ره  يریگراک  هب  يدام و  ياهتذـل  زا  يربهرهب  هب  هقالع  دـناسریمن . شایناسنا  تداعـس  هب  ار  يرـشب  هعماج 

هدرک يواکجنک  تسا ، هتفهن  وا  ترطف  رد  هک  یفراعم  ياههنیجنگ  رد  هک  دراذگیمن  یقاب  رشب  يارب  یلاجم  سفن ، تایهتشم  نیرتیلاع 
نیا هب  ار  ناسنا  زگره  تسا ، مکاح  يرـشب  عماوج  رب  هک  يّدام  روعـش  یعامتجا و  لقع  دنک . انب  فراعم  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  و 

قلطم هکلب  تسین ؛ تاروت  عیارـش  فراـعم و  صوصخ  اوملعتملاـم » ُْمتمّلع   » هلمج نیارباـنب  دـناسریمن . يوـنعم  لـیاضف  یهلا و  فراـعم 
ص 275. ج 7 ، نازیملا ، تسا .» هتفای  راشتنا  رشب  نایم  رد  باتک  یحو و  هلیسو  هب  هک  تسا  یعیارش  فراعم و 

، لقع دوجو  اب  نیاربانب  دنک ؟ نیمأت  ار  دوخ  ياهزاین  دسانشب و  ار  دوخ  هار  دناوتیمن  دوخ  لقع  اب  ناسنا  رگم  دراد ؟ نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا  ًاساسا 
؟ تسا نید  هب  تجاح  هچ  رگید 

شسرپ
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اب نیاربانب  دـنک ؟ نیمأت  ار  دوخ  ياهزاین  دسانـشب و  ار  دوخ  هار  دـناوتیمن  دوخ  لقع  اب  ناسنا  رگم  دراد ؟ نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا  ًاـساسا 
؟ تسا نید  هب  تجاح  هچ  رگید  لقع ، دوجو 

خساپ

، تسا هتـشگ  لاسرا  یحو  قیرط  زا  ءایبنا  هب  يدابع  یقالخا و  يداقتعا ، ماظن  تحاـس  هس  رد  هک  دـشاب  ییاـههزومآ  نید ، زا  دوصقم  رگا 
زا یـشخب  ندناوخ  اب  بلطم  نیا  حیـضوت  دشاب . هتـشاد  نید  دـیاب  تسا ، هتفاین  نآ  يارب  یلیدـب  هتـشاد و  نید  هب  هک  يزاین  لیلد  هب  یمدآ 

نیا رد  دروآیم : دوـجو  هب  ار  تیندـم  نارگید  مادختـسا  هلیـسو  هب  ناـسنا  دوـشیم . صخـشم  نآ ، رد  تقد  ییاـبطابط و  همـالع  ناـنخس 
اپ اترـس  يدوجو  ناـمتخاس  تسا و  یعاـمتجا  یندـم و  دوخ  یگدـنز  نوؤش  همه  رد  هک  تسا  یعون  ناـسنا  هک  تسین  يدـیدرت  تقیقح 

تقیقح نیدـب  رـضاح ، لسن  تاقبط  دارفا و  شیامزآ  نینچمه  تسا و  تسد  رد  هک  اجنآ  ات  ناگتـشذگ  خـیرات  نینچمه  ناسنا و  جایتحا 
دوخ يارب  ار  زیچ  ره  هک  هدـش  هتخاـس  ياهنوگ  هب  شنیرفآ  بسح  هب  ناـسنا   ] عون نیا  هک  تسا  نیا  تسه  هچنآ  یلو  دـنهدیم . یهاوـگ 

هایگ و  ) تاتابن همه  زا  ناسنا  دنکیم . هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  رـصانع  طیاسب و  يدوجو  دیاوف  همه  زا  تعیبط و  يورین  زا  ناسنا  دهاوخیم .
رارق هلیـسو  تسد  رود  دصاقم  هار  رد  ار  اهنآ  هدرک و  یگدنز  تجاح  عفر  اهنآ  مزیه  بوچ و  هشیر و  گرب و  خاش و  هویم و  زا  تخرد )

ار اهنآ  هدرب و  عافتنا  اهنآ  تاعوفدم  یتح  خاش و  ریـش و  نوخ و  مشپ و  تسوپ و  تشوگ و  زا  تاناویح ، عاونا  ماسقا و  زا  ناسنا  دهدیم .
دوخ ناعونمه  رد  دربیم ، راک  هب  زیچ  همه  رد  هک  ار  يرطف  هزیرغ  نیا  ایآ  دنکیم . مادختسا  شیوخ  یتایح  دصاقم  هار  رد  هدرک ، تیبرت 
دوخ رسمه  زا  هک  دهاوخیم  نیا  يارب  ار  ییوشانز )  ) یگداوناخ عامتجا  ناسنا  ایآ  و  دنکیم ؟ انثتـسا  تیلک  نیا  زا  ار  نانآ  هدربن ، راک  هب 
يارب ياهلیـسو  نیرتهب  هک  دهاوخیم  نیا  يارب  ار  یندم  عامتجا  ناسنا  ایآ  و  دهاوخیم ؟ لزنم  يارب  ار  دوخ  تذـل  ای  دربب ، عّتمت  تذـل و 

ای یگداوناخ  عامتجا  رد  یتداعـس  چیه  دوخ  يارب  ناسنا  رگا  ایآ  دهاوخیم و  تیندـم  يارب  ار  دوخ  ای  تسوا ، یگدـنز  تاجایتحا  نیمأت 
.13 تارجح / تسین .) هعماج  هب  درف  تعفنم  قیبطت  هب  طوبرم  اهشـسرپ  نیا  هتبلا  ( ؟ دیبلط دهاوخ  ار  عامتجا  نآ  زاب  دنیبن ، یندـم  عامتجا 

دهاوخ راک  هب  زین  دوخ  ناعونمه  رد  ددـنبیم ، راـک  هب  تادوجوم  همه  رد  هک  ار  مادختـسا ) هزیرغ   ) هزیرغ ناـمه  ناـسنا  هک  تسا  نشور 
/ فرخز تسا . هدرک  باختنا  مادختسا  لیمکت  يارب  ار  عامتجا  هدوب و  بلطمادختسا  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  هجیتن  تسب .

عامتجا هب  ناسنا  دـش  نشور  هک  نانچ  اریز  دوشیم ؛ دـقعنم  ینواعت  عامتجا  اـجنیمه  زا  ناـسنا : ینواـعت  عاـمتجا  . 195 نارمع / لآ  32 ؛
مزاول دناوتیمن  نارگید ، یعاسم  زا  هدافتسا  نودب  دوخ ، شـشوک  راک و  هجیتن  رد  ییاهنت و  هب  دنیبیم  هک  دهدیم  نت  هار  نیا  زا  ینواعت 

زین نارگید  اریز  دنک ، کلمت  ناگیار  هب  ضوعالب و  ار  نارگید  شـشوک  راک و  دناوتیمن  رگید  تهج  زا  دیامن و  نیمات  ار  دوخ  یگدنز 
هلیـسو نیرتـهب  ار  ینواـعت  عاـمتجا  راـچان  دـنهاوخیم . يو  زا  زین  ناـنآ  دـهاوخیم ، نارگید  زا  يو  هک  ار  يزیچ  هدوـب ، ناـسنا  وا  دـننام 

راک جیاتن  زا  ربارب ، رد  هداد و  نارگید  هب  ار  دوخ  شـشوک  راک و  جـیاتن  زا  يرادـقم  هجیتن ، رد  دـیامنیم . باختنا  ار  نآ  هداد ، صیخـشت 
زاین عفر  دوخ ، عامتجا  نزو  بسح  رب  دـعب  هتخیر ، مه  يور  ار  دوخ  راـک  تـالوصحم  عومجم  دارفا ، همه  ینعی  دوشیم ؛ رادروخرب  اـهنآ 

؛ دیآیم دوجو  هب  ًاترورـض  دارفا  نایم  رد  دـش -  هتفگ  هک  یلماوع  اب  ینواعت -  عامتجا  هچ  رگا  دارفا : فالتخا  زورب  . 54 ناقرف / دننکیم .
هت زا  هتـسویپ  هداد ، رد  نت  دیآیم ، نآ  لابند  هب  هک  یعامتجا  تلادع  ینواعت و  عامتجا  نیا  هب  يراچان  يور  زا  ناسنا  هک  نیا  هب  رظن  یلو 
زا دبایب ، دوخ  رد  یتردق  دنک و  ادیپ  ییورین  تقو  ره  تهج ، نیا  زا  تسا و  یگتخیسگ  ماگل  رادتسود  دنب و  نیا  ندرک  هراپ  رکف  رد  لد 

تقیقح نیا  تسا ، تسد  رد  هک  اـج  نآ  اـت  ناـسنا   ] عون نیا  خـیرات  . 19 سنوی / تشاد . دـهاوخن  هقیاضم  نارگید  قوقح  ندرک  لاـمیاپ 
نوبز ار  ناوتان  دارفا  دنمورین ، دارفا  هشیمه  دناهدرب . لواپچ  تراغ و  هب  ار  اهنآ  یتسه  هتخات و  افعـض  هب  ایوقا  هتـسویپ  هک  دنکیم  دـییأتار 
طرش دیقیب و  هدافتسا  دروم  ناجیب  رادناج و  تادوجوم  ریاس  دننامه  هتخادنا و  راک  هب  دوخ  عفن  هب  هدیـشک و  یگدنب  غوی  ریز  هتخاس و 
ماسقا خیرات ، هتـشذگ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسه ؛ هدوب و  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  یناسنا  عامتجا  رد  عضو  نیا  و  دـناهداد ؛ رارق  دوخ 
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يوق و ياههعماج  ناـیم  زورما  تفرگیم و  ماـجنا  ياهعماـج ، يدرف و  اـی  يدرف ، يدرف و  ناـیم  يدارفنا و  روط  هب  يریگهدرب  تایدـعت و 
، دیامن نیمأت  ار  دارفا  قوقح  هک  امرفمکح  ینوناق  نودب  هک  دنکیم  سح  ناسنا  هک  تساجنیمه  زا  . 213 هرقب / دریگیم . ماجنا  فیعض 
رد هک  نیا  تیاهن  تسا . هدوب  ریاد  یناسنا  ياههعماج  رد  ینیناوق  هتسویپ  تسین و  ریذپناکما  عون ، تایح  هعماج و  ياقب  ناسنا و  یگدنز 

ناـیرج هعماـج  رد  مظنمریغ  روط  هب  هدرک ، ادـیپ  نّیعت  اـیوقا  عفن  هب  دوخ  هب  دوخ  اـهدروخ  دز و  ناـیم  رد  نیناوـق  یقرتـمریغ ، ياـههعماج 
نیع رد  و  دوشیم ؛ ارجا  مظنم  روط  هب  ًاتبـسن  هدیدرگ ، لیمحت  مدرم  هب  هدش ، عضو  رکف  هیور و  يور  زا  یقرتم  ياههعماج  رد  و  دـباییم ؛
ناـیم رد  ًـالعف  دوـب ، ریاد  فیعـض  ياـههعماج  يوـق و  دارفا  ناـیم  رد  اـی  فیعـض  دارفا  يوـق و  دارفا  ناـیم  رد  ًاـقباس  هک  یتایدـعت  لاـح ،
عضو هک  ینیناوق  هار  زا  ار  فالتخا  نیا  دناوتیم  ناسنا  ایآ  فالتخا : هراچ  تسا . نایرج  رد  هداتفابقع  ياههعماج  دنمورین و  ياههعماج 

، شیوخ يارب  زا  هن  ار  ینواعت  عامتجا  هدرک و  اهر  ار  مادختـسا  هزیرغ  ناسنا  هک  درک  ضرف  ار  يزور  دوشیم  ایآ  و  دیامن ؟ عفر  دنکیم ،
روعـش يرطف و  هزیرغ  اب  ار  عامتجا  ناسنا  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  اریز  . 13 يروش / هن ، هتبلا  دـهاوخب ؟ تلادـع  عامتجا و  دوخ  يارب  زا  هکلب 

تـسوا هژیو  نامتخاس  لوصحم  هک  ار  دوخ  هژیو  تاساسحا  ینعی  دوخ ، ینورد  روعـش  ناسنا  زگره  دهاوخیم و  دوخ  يارب  دوخ  ینورد 
رتعیسو یـشیامزآ  هتفای و  ماجنا  تیناسنا  رمع  روط  رد  لاس  اهرازه  هک  یـشیامزآ  دهدب . تسد  زا  ار  تیناسنا  رگم  داد ؛ دهاوخن  تسد  زا 

رتشیب دـهجب ، نوریب  فالتخا  نیا  هلاچ  زا  هک  دـنزیم  رپ  لاب و  رتشیب  هچ  ره  ناـسنا  دـیامنیم . دـییأت  ار  بلطم  نیا  دوشیمن ، ادـیپ  نآ  زا 
کی بمب ، کی  ندرک  باترپ  اب  نونکا  تشکیم ، ار  رفن  کی  گنـس  کی  ندرک  باترپ  اب  هتـشذگ  راودا  رد  هک  یناسنا  دوشیم . دنبیاپ 

جنرتسد زا  دنچ  يزیشپ  هداد و  رارق  دوخ  هدرب  هتفرگ و  ریسا  ار  ناوتان  ناسنا  کی  زور ، کی  هک  یناسنا  دنکیم . دوبان  ار  امیشوریه )  ) رهش
ناسنا يزیرغ  روعش  تسا  نکمم  هنوگچ  ًاساسا  دنکیمن و ... تعانق  رالد  هریل و  اهدرایلیم  هدرب و  اهنویلیم  هب  ًالعف  دروآیم ، تسد  هب  وا 
هنحـص رد  اـم  هک  یتروص  رد  دوش ؛ داـسف  ندرب  ناـیم  زا  لـماع  فـالتخا و  عفر  أـشنم  دوخ  تسا ، داـسف  فـالتخا و  زورب  أـشنم  دوخ  هک 
لامعا لاعفا و  رب  نیناوق  نیا  نیا ، زا  هتـشذگ  دنک ؟ توعد  زین  دوخ  رثا  ندرک  دوبان  هب  دنک و  توعد  يرثا  هب  هک  میرادن  یلماع  شنیرفآ 

یهاوخدوخ و ینورد ، روعـش  زا  فالتخا  هک  یلاـح  رد  ناـسنا ؛ یناـهن  تاـساسحا  ینورد و  روعـش  رب  هن  دراد ، تراـظن  مدرم  یعاـمتجا 
ینورد تاساسحا  حالصا  فالتخا  نیا  عفر  قیرط  هک  تسا  نشور  رایـسب  نایب ، نیا  زا  . 152 ماعنا / دریگیم . همشچرس  ییاهن  تاساسحا 

هدوبن و رتشیب  یعامتجا  شور  هس  رـشب  ناـیم  رد  یلک  روط  هب  نیناوق . یلوتم  حالـصا  کـح و  اـهنآ و  دـیدشت  دـیکأت و  هن  تسا ، یناـسنا 
. دنکیم لیمحت  مدرم  هب  دشاب ، هدوب  وا  هاوخلد  هچ  ره  دـهدیم و  یفازگ  هدارا  تسد  هب  ار  مدرم  تاردـقم  هک  دادبتـسا  شور  - 1 تسین :
-3 دـنوشیم . ارجا  لوؤسم  تئیه  کی  ای  درف  کی  دوشیم و  هدراذـگ  نوناق  تسد  هب  مدرم  روما  هرادا  هک  یعامتجا  تموکح  شور  - 2

تلادـع هلـضاف و  قـالخاو  دـیحوت  لـصا  هدرک ؛ تموـکح  مدرم  همه  تـسد  هـب  مدرم  رد  ناـهج  يادـخ  یعیرـشت  هدارا  هـک  ینید  شور 
، اهنآ ياضتقم  هب  دـنرادن و  قالخا  داقتعا و  اب  يراک  دـنامدرم و  لاعفا  بقارم  اهنت  مود ، لوا و  شور  ود  دـیامنیم . نیمـضت  ار  یعامتجا 

یـشور اهنت  درادن . ییارجا  تنامـض  یعامتجا  نیناوق  ياروام  اریز  تسا ؛ دازآ  قالخا ، داقتعا و  رد  ینعی  ینوناق ، داوم  ياروام  رد  ناسنا 
قالخا و داقتعا ، تهج : هس  ره  هب  هک  تسا  نید  شور  دـنک ؛ حالـصا  هدومن ، تنامـض  ار  داـقتعا  ناـسنا و  ینورد  تافـص  دـناوتیم  هک 

ینامـسآ یحو  زا  نید  سب . تـسا و  ینید  شور  اـهنت  یعاـمتجا  تاـفالتخا  یقیقح  عـفار  هـک  نـیا  هجیتـن  دـیامنیم . یگدیـسر  لاـمعا ،
تسا یناسنا  لامک  عون و  حالص  دیدرت  نودب  یناسنا ، هعماج  زا  تافالتخا  عافترا  هک  نیا  هب  رظن  درخ : لقع و  زا  هن  دریگیم ، همـشچرس 

تیاده يو  یقیقح  لامک  يوس  هب  ار  عون  ره  شنیرفآ  هاگتـسد  رگید ، يوس  زا  و  دـشابیم ؛ تافالتخا  عفر  هار  اهنت  نیا  رگید  فرط  زا  و 
و دنک ؛ یحو  یناسنا  ملاع  هب  هدرک ، نییعت  تیناسنا  يارب  دیاب  ار  يراوازس  قح و  ِنید  شنیرفآ  هاگتـسد  راچان  سپ  دهدیم ؛ قوس  هدرک ،

نید اب  دـیاب  تافالتخا  عفر  هک  تسا  تسرد   » هک درک  روصت  دـیابن  لاکـشا : دـشاب . هدوب  هعماـج  رد  دـیاب  هک  تسا  یقح  نید  ناـمه  نیا 
ار مدرم  هک  دنکیم  هیهت  یهاوخریخ  هغبان و  دارفا  دـیامنیم ، یعامتجا  لقع  هطـساو  هب  هک  یماهلا  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  یلو  دریگ ، ماجنا 
: باوج . 105 نارمع / لآ  دنوشیم .» هدیمان  ناربمایپ  هک  دنتسه  اهنیا  دنیامن و  توعد  کین  لامعا  هتسیاش و  قالخا  قح و  دیاقع  يوس  هب 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 332 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


توعد فـالتخا  يوس  هب  دوـخ  رکف  يورین  ینورد و  تاـساسحا  ياـکتا  هب  هک  تسا  ناـسنا  یعاـمتجا  لـقع  ناـمه  دـش ، هتفگ  هچناـنچ 
زا ار  نید  لصا  هک  یناسنا  روعـش  نیا  هک  تسا  نشور  اجنیا  زا  و  دشاب ؛ هدوب  دناوتیمن  فالتخا  عفر  هلیـسو  یلماع  نینچ  هتبلا  دـنکیم و 

روعش نیا  و  تسا ؛ دوجوم  دارفا  همه  رد  هک  يرکف  روعش  زا  ریغ  روعـش ، زا  تسا  يرگید  خنـس  دریگیم ، ماهلا  روط  هب  شنیرفآ  هاگتـسد 
رد تسیابیم  دوب ، هتفهن  ناسنا  رد  يروعش  نینچ  رگا   » هک درک  روصت  دیابن  لاکـشا : دوشیم . هدیمان  یحو »  » هک تسا  نامه  صوصخم ،

داهن رد  هک  یلاـمک  تیزم و  ره  باوج : دوشن .» اـیبنا  ماـن  هب  صوصخم  ياهدـع  فقو  رگید  دنـشاب و  علطم  يو  زا  همه  هدوب و  دارفا  عمج 
هتفهن دارفا  همه  رد  یـسنج  لـیم  توهـش و  هک  ناـنچ  دـسرب ؛ تیلعف  هب  هدرک ، زورب  دارفا  همه  رد  هک  درادـن  موزل  تسا ، هتفهن  دارفا  همه 

زا یخرب  ناسانــشناور و  يامدـق  هکناـنچ  رگید . دارفا  رد  هـن  و  دـباییم ؛ تـیلعف  هدیــسر ، روـهظ  هـب  غلاـب  دارفا  رد  هـمه  نـیا  اـب  تـسا ،
هبترم ای   ) يرگید سفن  ناسنا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  نارگیدو  دوخ ) یـسانشناور  باتک  رد   ) یـسیلگنا زمج  دـننام  دـیدج  ناسانـشناور 

( دتفایم قافتا  تضایر  لها  رد  هک  نانچ   ) دـنک زاب  نآ  يوس  هب  ياهنزور  رگا  هک  دراد  سفن  نیا  هدرپ  سپ  رد  سفن ) بتارم  زا  يرگید 
هار زا  هچنآ  دـنکیم : دـییأت  ار  یحو  هیرظن  ایبنا  نانخـس  ددرگیم . فوشکم  يو  رب  تسا ، ناـهنپ  نارگید  زا  هک  یبیغ  رارـسا  زا  يرایـسب 

يرشب هعماج  دناوتب  هک  دشاب  هدوب  يرگید  ینطاب  روعش  يرکف ، روعش  زا  ریغ  رشب  نایم  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  لالدتـسا 
عوجر تسا  تسد  رد  لوقنم و  اـیبنا  زا  هک  ینانخـس  هب  اـم  یتقو  دـنارورپب . ياهتـسیاش  دارفا  دـهد و  تاـجن  شکمـشک  فـالتخا و  زا  ار 

ایبنا رد  هک  هدوب  صوصخم  روعـش  کی  زومرم و  تبهوم  کی  توبن ، هک  دنامهفیم  حـضاو  ینایب  اب  هدرک ، دـییات  ار  هیرظن  نیمه  مییامن ،
، ایبنا يوعد  اب  روکذم  لیلد  قفاوت  مه  دندرکیم و  یقلت  قح  هیحان  زا  ار  ینامـسآ  عیارـش  ینید و  فراعم  نآ ، هطـساو  هب  هتـشاد و  دوجو 

سدـح ناسانـشهعماج  هک  يوحن  هب  توـبن  هک  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا  . 159 ماـعنا / دـناسریم . توبث  هب  ار  اـهنآ  يوعد  لـصا  تحص 
دـش هتفگ  هک  نانچ  هکلب  تسین ؛ یعامتجا  هغباـن  کـی  كاـپ  راـکفا  یحو ، نینچمه  تسین و  یعاـمتجا  يرکف  غوبن  عون  کـی  دـننزیم ،

تـسا نکمم  لاکـشا : دـیآیم . تسد  هب  روعـش  نیا  هطـساو  هب  هک  تسا  ياهقح  بلاطم  یحو »  » يرکفریغ و زومرم  روعـش  کـی  توبن » »
شنیرفآ هاگتـسد  هک  دـمآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  دـناسریم ، توبث  هب  ار  لمع  قیرط  یحو و  قیرط  تریاغم  هک  هتـشذگ  هیرظن  هک  دـنیوگب 

نید و هک  مینیبیم  ام  یلو  دناسرب . تسا  یعامتجا  تافالتخا  عفر  هک  شلامک  هب  ار  ناسنا  عون  دـیاب  دراد ، عاونا  همه  رد  هک  یـشور  قبط 
ینیوکت تبهوم  کی  دش ، هتفگ  هچنانچ  رگا  هدشن و  تافالتخا  عفر  هب  قفوم  هدرک ، رمع  رـشب  نایم  رد  هک  دیدم  تدـم  نیا  رد  زین  توبن 

. دیامنیم ینیـشنبقع  رتشیب  نید  دورب ، رتشیپ  تیندـم  هچ  ره  دریذـپیمن و  ار  نید  زورما  ندـمتم  يایند  ًاساسا  دـنامن . رثایب  زگره  دوب ،
هاگتـسد تیانع  ًالوا  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  رخآ  یلا  هدرکن ، فالتخا  عفر  رد  يریثأت  نید  دـش  هتفگ  هک  نیا  اـما  باوج : . 10 تارجح /

هدرک تیبرت  حلاص  درف  رازه  نارازه  دوخ  دتمم  ریس  رد  نید  دنبای و  شرورپ  ات  تسا  ناسنا  دارفا  يارب  یناسنا  هعماج  حالـصا  هب  شنیرفآ 
همه هب  یقالخا  ثراوت  یقـالخا و  تیارـس  هار  زا  هعماـج ، رد  ینید  نادرم  یگدـنز  نید و  روهظ  ًاـیناث  و  تسا ؛ هداد  لـیوحت  هعماـج  هب  و 

، تفع تقفـش ، تورم ، تماهـش ، تعاجـش ، نوچمه  یناسنا -  هتـسیاش  قـالخا  هلیمج و  راـثآ  هدزرـس و  یناـسنا  هعماـج  راـنک  هشوگ و 
رادروخرب اهنآ  نیریـش  ياههویم  زا  نیدیب ، رادـنید و  زا  معا  رـشب ، مه  زونه  هتـشاک و  اـهلد  نیمز  رد  ار  تلادـع -  تمکح و  تواـخس ،

زگرهو دوب  دـهاوخن  یقالخا  ریثأت  زا  یلاـخ  هعماـج ، ناـیمرد  تساپرـس ، هدـنز و  هتـسویپ  تیناـسنا  راودا  مادـقا  زا  هک  یتوعد  هتبلا  تسا .
ریغ زا  رـشب  زگره  دوش و  هداد  اهنآ  هب  تبـسن  قالخا  نیا  هک  هدرکن  تنامـض  ار  هدیمح  قالخا  رـشب  نایم  رد  نید  زج  يرگید  ياهشور 

نرقمین زا  رتمک  رد  دناهداد ، رارق  ینید  دض  ار  دوخ  شور  هک  ییاهتلم  هک  نیا  لیلد  هب  دنک ؛ ظفح  ار  هلـضاف  قالخا  دناوتیمن  نید  هار 
رد دشاب ) هچ  ره   ) ار هلضاف  قالخا  دوجو  لاح ، ره  رد  سپ  دناهداد . تسد  زا  تلادع و ... محر و  تقفش و  دننام  ار  هدیمح  تافـص  همه 

ار نیمز  قح  نید  يزور  هک  تسا  مولعم  هنوگچ  هدیـسرن و  نایاپ  هب  ایند  رمع  زونه  ًایناث  و  تسناد ؛ دـیاب  ینید  توعد  راـثآ  زا  رـشب  ناـیم 
دریذپیمن ار  نید  زورما  ناهج  هک  دش  هتفگ  هچنآ  هرابرد  اما  درک ؟ دـهاوخن  یگدـنز  افـص  قدـص و  لاح  رد  رـشب  تفرگ و  دـهاوخنارف 

يارب زور  بش و  ایند  هک  نیا  اب  دریذپیمن ؛ زین  ار  حلاص  عامتجا  افص و  حلص و  یعامتجا و  تلادع  رـشب  هک  دش  رکذتم  دیاب  رخآ ،) یلا  )
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دـصاقم زا  دیدرتیب  حلاص  عامتجا  هک  یتروص  رد  هدـشن ؛ لیان  دوخ  دـصقم  هب  نونکات  تیناسنا  هرود  لوا  زا  دـشوکیم و  اهنآ  رارقتـسا 
، یئابطابط نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  دوش . نیمأت  دـیاب  ههبـشیب  رکف ، هار  زا  دوشن ، نیمأت  زین  توبن  هار  زا  رگا  تسا و  شنیرفآ  هاگتـسد 

.28 ص 37 -  یهاشورسخ ، يداه  دیس  ششوک  هب  لئاسر ، هعومجم 

هفیظو میسرن ، خساپ  هب  مینک و  شالت  قابطنا  هار  خساپ و  نتفای  يارب  ام  دشاب و  هتشاد  ضقانت  ای  داضت  ام  یلقع  ياهلالدتسا  اب  مالـسا  زا  ییاج  رگا 
؟ تسیچ

شسرپ

خـساپ هب  مینک و  شالت  قابطنا  هار  خـساپ و  نتفای  يارب  ام  دـشاب و  هتـشاد  ضقانت  ای  داضت  ام  یلقع  ياهلالدتـسا  اب  مالـسا  زا  ییاـج  رگا 
؟ تسیچ هفیظو  میسرن ،

خساپ

ندوبن رادروخربای  نید  هطیح  رد  نید  ورملقزا  جراخ  يرما  نداد  ياج  هاـگ  هتبلا  تسین ، اور  تینـالقع  مالـسا و  ناـیم  داـضت  هنوگ  چـیه 
يارب دوشیم . نومنهر  يراگزاسان  نیا  تمس  ار  ام  لقع ، زا  صاخ  ییانعم  شنیزگ  ای  تسرد و  تامدقم  طیارـش و  زا  ینالقع  لالدتـسا 

ياههنوگ هب  هفـسلف  خیرات  رد  ینالقع  ياهدرکیور  لقع و  . 1 دراد : ترورـض  ریز  تاکن  هب  هجوت  ثحب ، نیا  فلتخم  هوجو  اب  ییانـشآ 
قرف یلک ) لقعای  يدوهـش  لقع   ) noesis و یئزج ) یلالدتـسا و  لقع   ) dianoia نایم نوطالفا  . 1  - 1 تسا . هدـش  حرطم  فلتخم 

. دناوخیم ( ideas  ) ُلثُم ملاع  ای  يدوهـش  يولع  روص  ار  یمود  قلعتم  و  ( mathematica  ) یضایر میهافم  ار  یلوا  قلعتم  داهنیم ؛
يایاوز عومجم  لـثم  دریگیم ؛ تروص  ( dianoia  ) طسوت هک  تسا  یـضایر  يایاضق  مامت  تابثا  یئزج  یلالدتـسا و  لـقع  يارب  لاـثم 

رگا . ) ددرگیمن دراو  یللخ  نیفرط  يواست  هب  دوش ، هفاضا  يواسم  ياهرادقم  يواست  نیفرط  هب  رگا  ای  تسا . هجرد  داتـشه  دـص و  تلثم 
، قح ترضح  تافـص  امـسا و  تابثا  درجت ، ملاع  قیاقح  تابثا  یلک  يدوهـش و  لقع  يارب  لاثم  و  ( A+C=B+D سپ  B = A , D = C

هژاو ود  نیتال  نابز  رد  . 1  - 2 نآ . عرف  لولعم  تسا و  لصا  تلع  دراد و  یلولعم  یتلع  ره  هک  نیا  راگدرورپ ، ترضح  تینادح  تابثا و 
اهنآ هاگن  رد  دـندوب . فقاو  لقع  ود  نیا  توافت  هب  زین  اطـسو  نورق  نارکفتم  دوشیم . هدرب  راک  هب  لقع  يارب   intellectus و ratio

. دـنوادخ ًاصوصخ  یلزا ، قیاقح  هب  تفرعم  ای  ییاـناد  تمکح و   intellectus هجیتـن تسا و  یئزج  تخانـش  ملع و   ratio لوصحم
دیـشروخ دـخرچیم ، نیمز  رود  هب  هام  هک  نیا  لـثم  تسا ؛ اـم  نوماریپ  ینامـسج  روما  تاـسوسحم و  هب  ملع  یئزج  تخانـش  يارب  لاـثم 

. تسا مدـقم  مسج  هدام و  ملاع  رب  توکلم  ملاع  زا : تسا  ترابع  ییاناد ، تمکح و  يارب  لاـثم  و  تسا ؛ مرگ  اوه  زورما  و  تسا . ینارون 
درادن ییانعم  یلک  لقع  تراکد  رظن  زا  . 1  - 3 دندرگیم . یهتنم  بجاو  هب  دوجو  هلـسلس  رد  تانکمم  همه  تسا و  قلطم  ینغ  دنوادخ 

خرچ هک  تسا  یلقع  نامه  يرازبا  رگباـسح و  لـقع   1. تسا شیدـنا  رود  رگباسح و  لقع  هب  يو  هجوت  ماـمت  دـنکیمن . هراـشا  نآ  هب  و 
روما رد  تیقفوـم  لـقع  باـتک ، باـسح و  لـقع  تیریدـم ، لـقع  شاـعم ، لـقع  دروآیم . رد  تکرح  هب  ار  ناـسنا  هرم  زور  ياـهتیلاعف 

ترابع هب  دـیاشگب ؛ اـم  یبرجت  تالکـشم  زا  ياهرگ  هک  تسا  رمث  رمثم  یتینـالقع  نآ  مسیتاـمگارپ  بتکم  هاگدـید  زا  . 1  - 4 یگدنز .
بتکم نـیا   2. دــنکیم رــصحنم  یلمع  هـبنج  هـب  ار  تـفرعم  شزرا  دــناوخیم و  ناـسنا  ياـهتبغر  مداـخ  ار  لـقع  بـتکم  نـیا  رگید ،

مامت دهاوخیم  ایوگ  هک  دربیم  راک  هب  تدش  روفو و  هب  نانچ  ار  عفانم »  » و جیاتن » هرمث و   » و يدقن » شزرا   » لیبق زا  یصاخ  تاحالطصا 
ییامنهار رد  هک  نآ  رگم  درادن  شزرا  بتکم  نیا  يارب  ياهلأسم  چیه  دزاس . نایرازاب  هبـسک و  مهف  روخ  رد  ار  دوخ  ياههشیدنا  راکفا و 

مالک کی  رد  يرادـکناب و  دتـس و  داد و  رازاـب ، داـصتقا ، هناوتـشپ  مسیتاـمگارپ  بتکم  رد  لـقع   3. دـشاب رثؤم  اـم  يویند  روما  قیوشت  و 
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ترثک لصا ، دریذپ . تروص  هک  نکمم  قیرط  ره  زا  لاح  تسا  ینالقع  دزاسیم ، روراب  ار  هیامرـس  هچنآ  لاثم  يارب  تسا ؛ يراد  هیامرس 
یلقع ماکحا  ناوتان و  یکیزیفاتم  لئاسم  لح  رد  يرظن  لقع  تناک ، رظنم  زا  . 1  - 5 تسین . یکاب  دشاب  هچ  ره  هلیسو  تسا ، جیاتن  هرمث و 

ناوتیمن ار  دازآ  هدارا  حور و  یگنادواج  ادخ و  دوجو  لیبق  زا  یلئاسم  تشاد : مالعا  ًاحیرص  يو  تسا . یملع  شزرا  دقاف  هنیمز  نیا  رد 
یمالسا هفسلف  رظنم  زا  تینالقع  لقع و  . 2 4. دراد ترورـض  یقالخا  ماظن  شریذپ  يارب  اهنآ  هب  نامیا  یلو  درک ، تابثا  یلقع  ناهرب  اب 
تامولعم ساسا  رب  دریگیم و  ماجنا  ینهذ  میهاـفم  يور  رب  هک  تسا  ینورد  یتیلاـعف  رکفت  تسا . رکفت  يورین  ناـسنا  زراـب  تازاـیتما  زا 
یتامدقم تسا ؛ ینتبم  دوشیم ، لیکـشت  ضحم  یلقع  تامدقم  زا  هک  یـسایق  رب  یلقعت  شور  دوشیم . لح  لوهجم  لئاسم  هدش ، هتخانش 

زا يرایـسب  تایـضایر و  یلوا و  هفـسلف  رد  هک  یناهرب  ياـهسایق  همه  دـننام  دوشیم ؛ یهتنم  اـهنآ  هب  اـی  تسا  هیلوا  تایهیدـب  زا  اـی  هک 
تسا و هیلوا  تایهیدـب  طـقف  یلقعت  شور  هاـگ  هیکت  هک  تسا  نیا  رد  یبرجت  یلقعت و  شور  قرف  دوریم . راـک  هب  یفـسلف  مولع  لـئاسم 
. دهدیم هئارا  یلقعت  شور  هب  ار  یسانشناسنا  یسانشادخ و  یـسانشیتسه ، یمالـسا  هفـسلف   5. یبرجت تامدـقم  یبرجت  شور  هاگ  هیکت 
تسرد و لالدتـسا  قیرط  زا  ناسنا  هچنآ  نیب  تقیقح و  قح و  هب  مدرم  توعد  رد  ایبنا  شور  نیب  ًـالوصا  ینالقع 3 -  شور  ایبنا و  شور 

یحو همـشچ  لـالز  زا  دنتـسجیم و  دادمتـسا  یبـیغ  أدـبم  زا  ناربـمغیپ  هک  تسا  نآ  قرف  اـهنت  تـسین . یتواـفت  دروآ ، تـسد  هـب  یقطنم 
نخـس مدرم  كرد  مهف و  هزادـنا  هب  دـندادیم ؛ لزنت  ار  دوـخ  دـندوب ، طـبترم  ـالاب  ناـهج  هب  هک  نیا  اـب  ناـگرزب ، نآ  هـتبلا  دندیـشونیم .

سپ دـننز . گنچ  یقطنم  راوتـسا و  لیلد  لالدتـسا و  هب  هدرب ، راـک  هب  ار  یناـگمه  يرطف و  يورین  نیا  دنتـساوخیم  رـشب  زا  دـنتفگیم و 
لق : » دیامرفیم میرک  نآرق  دـنزاس . روبجم  هناروکروک  تیعبت  تریـصب و  نودـب  تکرح  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتكاپ  ایبنا  تحاس 
ادخ يوس  هب  ار  مدرم  همه  لماک  تریصب  اب  مناوریپ ، نم و  تسا . نم  هار  نیا  وگب  ؛6  ینعبتا نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه 

هنوـگ چـیه  مهاـب  تسا ، یکی  اـهنآ  شور  عـضاو و  ضرغ و  هک  تمکح  تعیرـش و  اـی  تینـالقع  نید و  ور ، نیا  زا  مینکیم ». توـعد 
رد لقن  لقع و  دننک . ادیپ  ملع  نیقی و  تعیبط  ياروام  ملاع  هب  یلقع  لیلد  يور  زا  ات  دناوخیم  ارفار  مدرم  یقیقح  نید  دـنرادن . فالتخا 

کی هرهچ  ود  نید  هفـسلف و  تسا . هفـسلف  تمکح و  نتـسیرگن  رتقیمع  يدید  اب  ار  تنـس  باتک و  بلاطم  نامه  دـنراد . ياج  مه  لوط 
. دـنکیم يربهار  لامک  ریـسم  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  اـهناسنا  ینورد  تجح  لـقع  دـنیآیم . رامـش  هب  تیعقاو  کـی  داـمن  ود  تقیقح و 

هنوگنآ یناسنا . تداعـس  لامک و  يوس  هب  اهنآ  نداد  قوس  اهیگدولآ و  بادرگ  زا  اهناسنا  تاجن  يارب  تسا  ینوریب  تجح  تعیرش 
يرهاـظ تـجح  اـما  ینطاــب ؛ تـجح  يرهاــظ و  تـجح  تـسا : هداد  رارق  تـجح  ود  مدرم  يارب  دــنوادخ   7: دـیامرفیم مظاک  ماـما  هک 

اب نطاـب  رهاـظ و  تجح  تسین  نکمم  ساـسا ، نـیا  رب   8. دـنیاهلقع ینطاب  تجح  اما  دنتـسه و  ناماما  ناربماـیپ و  یهـالا و  ناگداتـسرف 
انشآ نآ  ياهتنم  دصقم و  قیرط و  اب  هک  دنیوگ  ار  یسک  امنهار  و  تسا . امنهار  لیلد و  يانعم  هب  تجح  دنـشاب . هتـشاد  ضراعت  رگیدکی 
هتبلا نورد . زا  ییامنهار  نوریب و  زا  ییامنهار  دراد : دوجو  امنهار  ود  دـحاو  يادـخ  هب  ندیـسر  يارب  (ع ) مظاـک ماـما  تیاور  قبط  تسا .

تیاهن هک  دـسریم  فدـه  هب  ناـسنا  یتقو  دنتـسین . مه  زا  زاـین  یب  لقتـسم و  قیرط  ود  نطاـب  رهاـظ و  تجح  ود  نیا  تشاد . هجوت  دـیاب 
هطـساو هرامه  هک  اریز  تسین ؛ هناگیب  تینالقع  اب  ناماما ) ایبنا و   ) رهاظ تجح  دـشاب . رارقرب  اـمنهار  ود  نیا  ناـیم  یگنهاـمه  ییوسمه و 

لوسر هدومرف  هب  تسا . بلطم  نیا  رگنشور  یبوخ  هب  فسوی  هروس  تشه  دص و  هیآ  رد  تریـصب  هژاو  تسا و  لماک  لقع  موصعم  ضیف 
هک تسین . زاین  یب  نید  تعیرش و  زا  زین  نطاب  تجح   10. درادن نید  درادن  لقع  هک  یسک   9  - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  مرکم 

هلمج زا  دـسریم . لامک  هب  لـقع  قح  ترـضح  زا  يوریپ  رد  سپ   12. تسا قح  زا  يوریپ  رد  لـقع  لاـمک  (ع)11  نیـسح ماما  هدومرف  هب 
ادـخ و ربمایپ  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاـطا   13: دـیامرفیم میرک  نآرق  تسا . رهاـظ  تجح  زا  تـیعبت  راـگدرورپ  ياهاروتـسد 

مـسیتامگارپ بتکم  رد  لقعای  یتراکد  رگباـسح  یئزج و  لـقع  اـب  هاـگ  ینید  دـنلب  قیاـقح  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن   14 ار ربمایپ  يایصوا 
بیغ و هب  نامیا  قافنا و  تداهـش و  یگتـشذگ و  دوخ  زا  راـثیا و  هک  تسا  حـضاو  دـیامنیم . ضراـعم  تناـک  هاگدـید  زا  يرظن  لـقعای 

تینالقع اب  ینید  دنمشزرا  قیاقح  زا  مادک  چیه  اما  تسین ؛ نییبت  لیلحت و  لباق  رگباسح  یئزج و  لقعاب  یمالـسا  نیداینب  تیعقاو  نارازه 
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مالـسا و نایم  ضقانت  داضت و  ضرف  نالطب  نید و  لـقع و  ییوسمه  یگنهاـمه و  نییبت  اـب  هک  نیا  هجیتن  درادـن . یفاـنت  داـضت و  یفـسلف 
ای ینید ، قیاقح  اب  یلقع  لوصا  زا  یلـصا  قیبطت  مدـع  تروص  رد  اهنآ ، شور  عضاو و  ضرغ و  یگناـگی  رطاـخ  هب  یلقع  ياهلالدتـسا 

: تشون یپ   15. تسا هدوب  اوران  ینید  هرازگ  زا  ام  تشادرب  ای  تسا و  هدشن  تاعارم  یلقع  لالدتـسا  ناهرب و  یقطنم  طباوض  تامدـقم و 
، لورتسا نیکپاپ و  رصاعم ، هفـسلف  کیزیف و  اتم  ك : ر . . 2 ص 3 . یکوزاپ ، مارهـش  تراکد ، هفـسلف  رد  نیقی  يانعم  رد  یلمأت  ك : ر . . 1
ر. . 4 . 443 صـص 450 -  بایرز ، سابع  همجرت  تنارود ، لیو  هفـسلف  خـیرات  ك : ر . . 3 ص 241 . يوبتجم ، نیدـلا  لالج  دیـس  همجرت 

ًةرِهاظ ًۀَّجُح  نیتّجُح  ِساَّنلا  یلَع  هَِّلل  َّنِا  . 7 . 108 (: 12) فسوی . 6 ص 101 . نامه ، . 5 ص 42 . ج 1 ، يدزی ، حابصم  هفـسلف ، شزومآ  ك :
.9 هرامش 4387 . تیاور  ص 358 ، ۀمکحلا ، نازیم  بختنم  ك : ر . . 8 ُلُوُقعلاَف . ۀنطابلا  اّمَا  ۀمئالا و  ءایبنالا و  ُلُسُّرلاَف و  اّمَاَف  ًۀـنِطاب  ًۀَّجُح  و 
ر. . 12 ّقَحلا . ِعاّبتِاب  ِّالا  ُلْقَعلا  ُلُمکی  ال  . 11 هرامش 4363 . تیاور  ص 357 ، ۀمکحلا ، نازیم  بختنم  ك : ر . . 10 َهل . َلْقَع  نَِمل ال  َنید  ال 
.15 . 59 (: 4) ءاسن . 14 ْمُْکنِم . ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  . 13 هرامش 4407 . تیاور  ص 359 ، ۀمکحلا ، نازیم  بختنم  ك :
یئابطابط ج) همالع  نآرق ، رد  رکفت  یئاـبطابط ب ) همـالع  یهـالا ، هفـسلف  یلع و  فلا ) دوش : هعجارم  ریز  راـثآ  هب  رتشیب  یهاـگآ  يارب 

یلمآ يداوج  هغالبلا ، جهن  رد  یلمع  يرظن و  تمکح 

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

تهج هب  داد  صیخشتار  قح  هار  لقع  هلیسو  هب  ناوتیم  هلب  قح : هار  صیخشت  رد  القع  فالتخا  تلع  قح و  هار  صیخـشت  رد  لقع  ناوت 
رظن زا  اساسا  تسا  لقع  ادـخ  ناگدـنب و  نایم  تجح  (ع ) قداص ماما  هدومرف  هب  دـهدیم و  لیکـشت  لقع  ار  ناسنا  تیـصخش  هیاـپ  هکنیا 
نانچ - 1 تسین :  هدـیاف  زا  یلاخ  یتاکن  رکذـت  اما  تسا  هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  ینطاب  لوسر  مان  هب  يرهاظ  لوسر  رانک  رد  لقع  مالـسا 
دننام یطارفا  ياههاگدید  لقع  ییآ  راک  نازیم  اب  هطبار  رد  شخب  ود  ره  رد  اما  دناهدومن  میسقت  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  هب  ار  لقع  هک 
ماظن اب  هطبار  رد  ار  یتایلک  دناوتیم  هچرگانعم  ود  ره  هب  لقع  دـسریم  رظن  هب  یلو  درادوجو  نایارگسح  دـننام  یطیرفت  نایارگلقع و 

ترخآ و ناهج  هب  طوبرم  قیاـقح  نتفاـی  زا  اـما  دـشابرثؤم  اهيدـب  اـهیکین و  زا  يرایـسب  تخانـش  رد  دـبایرد و  یتسه  ماـظن  اـب  طوبرم 
دمحم ییابطابط ، ر.ك : ،) تسا نید  رگنشور  ياهتیاده  دنمزاین  رشباههنیمز  نیا  رد  تسا و  ناوتان  طیارش  عیمج  رد  لاعفا  همه  تخانش 

صوصخ هب  هفسلف  رد  هکنانچ  - 2 هفسلف ج 1و2 .) شزومآ  ، یقت دمحم  يدزی ، حابصم  و  توبن ، هب  عجار  ثحب  مالسا ، رد  نآرق  نیـسح ،
رب ای  یهیدب  تامدقم  رب  دنتسم  هک  یلقع  قیاقح  اریزدرک  هیکت  ناوتیم  دوخ  هبون  هب  یلقع  قیاقح  رب  تسا  هدیدرگ  تباث  یمالسا  هفـسلف 

رتشیب ر.ك یهاگآ  يارب  دندرگیم . اطخ  اب  هجاوم  هاگ  هک  دنایـسحو  یبرجت  قیاقح  زا  ریغ  دنایکتم  یهیدب  تامدـقم  هب  عجار  يروما 
هدراو تایاور  هچنانچ  لقع  زا  دارم  هکنیا  رد  تسین  یکـش  - 3 رخآ . هلاقم  مسیلائر ج 1  هفسلف  لوصا  نازیملا ج 1 ص 507 و  ریسفت  هب 
داـسف رـش و  زا  وا  هدـنرادزاب  حالـص و  یکین و  هب  ناـسنا  هدـننک  راداو  كارداو و  صیخـشت  هوق  ناـمه  دوـشیم  هدافتـسا  لـقع  باـب  رد 

هب دودحم  هن  لقع  عون  نیا  تسا  هدش  یفرعم  تشهب  ندروآ  تسدب  ادخ و  شتـسرپ  (ع ) مشـشماما هلیـسو  هب  هک  تسا  نامه  و  دـشابیم .
ار يو  لـقع  ناـسنا  راـکهانگ  تاذ  هکنیا  هن  ییوطـسرا و  هعیبطلادـعبام  قطنم و  نیناوق  دـنب  رد  هن  تسا و  يرظنو  یعیبـط  مولع  ياهـشور 
لد اب  يوحن  هب  لقع  نیا  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا  نآرب  تیحیـسم  هکناـنچ  دوشن  قیاـقح  كرد  هب  رداـق  هک  دـح  نادـب  اـتهتخاس  هدولآ 
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لوالاس رظن  دـقن و  هلجم  ر.ك : ،) دـشابیمن عطقنم  نآ  زا  دـشابیم و  راید  نآ  هب  ور  شریـسم  يوس  تمـس و  ینعی  تسه  مه  طاـبترارد 
ییاناوت و هک  تسا  نیا  درک  هدافتـسا  ناوتیم  هتکن  هس  نیا  زا  هک  هچنآ  تینالقع .) درگزیم  هرامش 22  تابسق  راهب 1374 -  مود  هرامش 

. درک راکنا  ناوتیمنار  نید  قح و  هار  نداد  صیخشت  رد  لقع  تردق 

؟ تسین یفاک  تداعس  يارب  ءالقع  عامتجا  لقع و  ایآ 

شسرپ

؟ تسین یفاک  تداعس  يارب  ءالقع  عامتجا  لقع و  ایآ 

خساپ

مامت هب  دـناوتیمن  تسا و  دودـحم  لـقع  كرد  ریز  دـنک  نیمأـت  یگدـنز  داـعبا  ماـمت  رد  ار  ناـسنا  تداعـس  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  لـقع 
زونه ًانایحا  مینیبیم  دوشیم  عضو  اهناسنا  فرط  زا  هک  ینیناوق  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  دنک  ادیپ  فوقو  ناسنا  ياهیدـنمزاین 
دوجو رب  هاوگ  نیا  دوشیم و  نآ  نیزگیاج  يرگید  نوناق  دوشیم و  نشور  حضاو و  نآ  رد  هابتـشا  هدشن  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  ینوناق 

تسایس هک  تسا  نینچ  درادن و  ررـض  عفد  ناسنا و  یبلط  تعفنم  زج  ییارجا  هناوتـشپ  لقع  نیا  رب  هفاضا  تسا .  یلقع  تاکاردا  ءاطخ و 
ار قالخا  رگید  دید ، ار  یتعفنم  یتقو  لقع  نانآ  رظن  زا  اریز  درک . ادج  تسایس  زا  ار  قالخا  دیاب  دنیوگیم  رضاح  رـصع  نیمه  رد  نازاب 

یتقو هک  دنـشاب . یمدآ  رادولج  دـنناوتیم  اهنوناک  دـیدش و  ياهتراظن  طقف  دوبن  نیا  رگا  و  تسا . نامیا  اهنت  ارجا  نماض  دـنکیم . یفن 
ناسنا و طاـبترا  ثحب  کـی  هب  عوضوم  نیا  هزاـت  و  دـیآیم ! شیپ  ياهعجاـف  هچ  تسا  مولعم  تسا  اـهمدآ  دوخ  تسد  هب  مه  اـهمرها  نیا 

یماگنه اما  دشاب . زاسراک  لقع  دیاش  مینادب  شاهعماج  دوخ و  یگدـنز  هدودـحم  رد  ار  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی  تسا . طوبرم  زین  ناهج 
كاردا زا  لقع  تسد  هاگنآ  دنتسه ، یطباوض  دنمزاین  قیقد  طباور  نیا  هک  مینک  رواب  مینیبب و  یتسه  ناهج  هرتسگ  رد  ار  ناسنا  هطبار  هک 

یحو و هب  عوجر  نآ  دـنکیم و  داـهن  شیپ  ار  رگید  یمازلا  هطبار ، نیا  لاـمتحا  یتح  تسا . زجاـع  یتسه  ناـسنا و  رب  مکاـح  طـباور  نیا 
يوس هب  یهار  هن  بهذم  هک  دناسریم  لصا  نیا  هب  ار  ناسنا  هتکن ، نیا  رد  لمأت  تسا . رـشب  تیادـه  يارب  نآ  ياهتنمیب  عبنم  زا  هدافتـسا 

. تسا تداعس  هار  اهنت  لب  ناسنا  تداعس 

؟ دنکیم هابتشا  دوخ  ماکحا  رد  لقع ، هک  دوشیم  رایسب  هکنیا  اب  تسین ؟ دودرم  یلقع  لیلد  یحو ، ناهرب  دوجو  اب  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم هابتشا  دوخ  ماکحا  رد  لقع ، هک  دوشیم  رایسب  هکنیا  اب  تسین ؟ دودرم  یلقع  لیلد  یحو ، ناهرب  دوجو  اب  ایآ 

خساپ

ثعاب هدـش ، هابتـشا  راچد  هدرک  هک  یمکح  رد  لقع  هک  مینیبیم  ًاـنایحا  هکنیا  فرـص  ًاـیناث : یلقع ، تسا  یلالدتـسا  نخـس ، نیمه  ًـالوا :
، دنکیم هابتشا  تاسوسحم  صیخشت  رد  ام  يرهاظ  ساوح  هک  دوشیم  رایـسب  نوچ  مینادب ، دودرم  یلکب  ار  یلقع  ماکحا  ام  هک  دوشیمن 

دوخ ساوح  صیخـشت  هب  تبـسن  هک  مینادیمن  نآ  ثعاـب  ار  اـنعم  نیا  و  دـنیبیم ، هریاد  کـی  تروـص  هب  ار  نادرگ  شتآ  اـم  مشچ  ًـالثم 
نانیمطا دوخ  ساوح  نآ  زا  یکی  صیخـشت  تحـص  هب  تبـسن  نامز  ره  هلکب  مینادـب ، رابتعایب  لـطاب و  ار  نآ  یلک  هب  و  میوش ، نامگدـب 
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، دشاب نیمه  ام  شور  دیاب  زین  لقع  مکح  رد  دشاب  هدش  تباث  ام  يارب  شیراک  اطخ  ًانایحا  هک  دـنچ  ره  میهدیم  رثا  بیترت  میدرک ، ادـیپ 
اهر ار  نآ  دربیپ ) شدوخ  هابتـشا  هب  لـقع  هک  اـج  ره  وگب ، اـب   ) میدربیپ شهابتـشا  هب  هک  مه  اـج  ره  مینک ، يوریپ  ار  وا  مکح  اـج  همه 

ار دوخ  صاخ  دراوم  کی  ره  ینید  لئاسم  رد  تنـس  نآرق و  ینعی  لقن ، رابتعا  لـقع و  تجح  ًاـثلاث : میریگب / شیپ  ار  حیحـص  هار  هدرک ،
دبعت درک ، ناوتیمن  دـیلقت  نید  لصا  رد  نوچ  تسا . نید  لوصا  ینعی  يداقتعا ، لئاسم  يراوید  راهچ  رد  لقع  دربراـک  تیجح و  دراد ،

نتـشاد و  تسا ، نانچ  نینچ و  یتافـص  ياراد  و  تساتکی ، ادخ  نآ  و  تسه ، یئادخ  دـنک  تباث  دـیاب  هک  تسا  لقع  اهنت  درادـن ، هار  مه 
نب دـمحم  ناـنآ  نیرخآ  هک  هدرک  ثوعبم  ییاـیبنا  و  دـنک ، ثوـعبم  ییاـیبنا  رـشب  تیادـه  يارب  ًاـمتح  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  تافـص  نیا 

هک تسا  نیا  تافـص  نآ  ياضتقم  زین  و  دـنک ، نیعم  یناماما  ییایـصوا و  هشیمه  يارب  دـیاب  زین  باـنج  نآ  زا  دـعب  و  تسا ، (ص ) هللادـبع
ود نیا  يرگنب  تقد  هب  رگا  هک   ) درادـن ار  وا  رفیک  شیاجنگ  ایند  هک  ار  يراکدـب  زین  درادـن و  ار  وا  شاداپ  تیفرظ  ایند  هک  ار  يراکوکین 

لئاسم زین  و  يداقتعا ، لئاسم  تاعورف  رد  لقع  دربراک  نینچمه  دـنراذگن / رفیک  شاداپ و  نودـب  دوشیم ) لماش  ار  اـهناسنا  همه  هفیاـط ،
لیمحت ام  رب  ار  هدربمان  لوصا  زا  یکی  ًـالثم  و  دـننکب ، تلاـخد  دـنناوتیمن  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  تنـس  نآرق و  و  تسا . یفـسلف  یملع و 

زا یتایآ  رگا  و  دیریذپب ؛ هاوخان  هاوخ و  دیاب  امش  تسا و  یکی  ادخ  میوگیم : میامش ، ربمایپ  هک  نم  ای  منآرق و  هک  نم  دنیوگب : و  دننک ،
کمک حیحـص  مکح  صیخـشت  رد  ار  لقع  دناهتـساوخ  دـناهدش ، دراو  يداقتعا  لئاسم  رد  هک  مینیبیم  تنـس  رد  یتاـیاور  میرک و  نآرق 
داتـشه زا  شیب  رد  میرک  نآرق  مینیبیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـنزاس ، دوخ  روتـسد  شریذـپ  هب  موکحم  ار  ام  لـقع  هکنیا  هن  دـننک ،

نآ رب  هاوـگ  ار  رـشب  دوـخ  لـقع  دـنکیم ، داهنـشیپ  هک  ار  یلئاـسم  ینعی  دـنکیم ، راداو  هقفت  ملعت و  رکفت ، لـقعت ، هـب  ار  اـهناسنا  دروـم ،
موکحم ار  اـم  هک  تسا  لـقع  نیا  هدرک  تجح  اـم  يارب  لـقع  مه  ار  باـنج  نآ  يایـصوا  ربماـیپ و  تنـس  میرک و  نآرق  يرآ ، دریگیم /

میروایب و نامیا  یناماما  نینچ  هب  ینامـسآ و  باتک  نانچ  هب  يربمایپ و  نینچ  یئادـخ و  نانچ  هب  دـیاب  دـیاقع  لوصا  رد  هکنیا  هب  دـنکیم 
تلاخد دوخ  لقع ، ینید ، ماکحا  تاعورف  رد  رگید  لقع ، ییامنهار  ار  دـیاب  دـیاقع  لوصا  زا  غارف  زا  دـعب  اما  میریذـپب / ار  ناـنآ  ناـنخس 

لقع هک  میدرک  ضرف  اریز  میهاوخب  وا  زا  ار  ماکحا  کی  کی  هفـسلف  تلع و  میهد . رارق  مکح  اهنآ  صیخـشت  رد  ار  لقع  دیابن  درادـن و 
یـسک لاح  نیا  اب  رگا  و  مینک ، تعاطا  شربمایپ  نآرق و  روتـسد  قبط  ار  ادخ  دنادیم  مزال  دنادیم و  تجح  و  ادخ ، باتک  ار  نآرق  مامت 

ادـخ و اهنت  هن  تقیقح  رد  میریذـپیمن ، تسا  تعکر  راهچ  رهظ  زاـمن  ارچ  هک  منکن  كرد  دوخ  لـقع  هب  ممهفن و  مدوخ  اـت  نم  دـیوگب 
ادـخ و تعاطا  لقع ، نوچ  تسا ، هدرک  يوریپ  دوخ  سوه  يوه و  زا  هدرکن و  تعاـطا  مه  ار  دوخ  لـقع  هکلب  هدرکن ، تعاـطا  ار  ربماـیپ 

امـش هب  هک  تسا  لـقع  نیا  ینعی  تسا ، لـقع  مکح  تشذـگ  هک  یناـیب  نآ  هـب  مـه  لاؤـس  نـیمه  یتـح  و  دوـب ، هدرک  بـجاو  ار  لوـسر 
تنید عورف  يرادن  قح  رگید  ناماما ، تماما  نآرق و  تیجح  تابثا و  زا  دعب  و  (ص ) أیبنالا متاخ  توبن  و  دیحوت ، تابثا  زا  دعب  دیوگیم :

هلخادم نوچ  منک ، هلخادم  اهنآ  رد  مناوتیمن  و  درادن ، رابتعا  لئاسم  نیا  رد  نم  ماکحا  رگید  اریز  یهاوخب ، متـسه  وت  لقع  هک  نم  زا  ار 
زین تنـس و  نآرق و  رد  انعم  نیا  میرذـگب  هک  مه  نیا  زا  تسا / نید  لوصا  ریاس  توبن و  دـیحوت و  تابثا  رب  مدوخ  هلدا  ضقن  ًانیع  مندرک 

ندیـسر لامک  هب  يونعم و  دشر  دـشابیم ) نآ  زا  دـنچ ، یعاونا  نید  عورف  هک  تدابع  زا  ضرغ  هک   ) هدـش تباث  یلقع  ناهرب  رکفت و  رد 
زین لقع  يوش و  عطقنم  تسوا  هدـیرفآ  وا و  ریغ  هچ  ره  زا  ینک و  تعاطا  تداـبع و  ار  ادـخ  هک  دوشیم  لـصاح  یتقو  هجیتن  نیا  تسا و 

/ تسوا ياههدیرفآ  زا  یکی 

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درب یپ  نایدا  تیناقح  هب  لقع  کمک  اب  ناوت  یم  ایآ 
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خساپ

هب داد  صیخـشت  ار  قح  هار  لقع  هلیـسو  هب  ناوت  یم  هلب  قح :  هار  صیخـشت  رد  ـالقع  فـالتخا  تلع  قح و  هار  صیخـشت  رد  لـقع  ناوت 
" اساسا تسا  لقع  ادخ  ناگدنب و  نایم  تجح  ع )  قداص (  ماما  هدومرف  هب  دهد و  یم  لیکـشت  لقعار  ناسنا  تیـصخش  هیاپ  هکنیا  تهج 

نانچ - 1 تسین :  هدـیاف  زا  یلاخ  یتاکن  رکذـت  اما  تسا  هتفرگ  رارق  دـییاتدروم  ینطاب  لوسر  مان  هب  يرهاظ  فرع  رد  لقع  مالـسا  رظن  زا 
یطارفا ياه  هاگدـید  لقع  ییآ  راک  نازیم  اب  هطبار  رد  شخب  ود  ره  رد  اـما  دـنا  هدومن  میـسقت  یلمع  لـقع  يرظن و  لـقع  هبار  لـقع  هک 
هطباررد ار  یتایلک  دناوت  یم  هچرگ  انعم  ود  ره  هب  لقع  دسر  یم  رظن  هب  یلو  درادوجو  نایارگ  سح  دننام  یطیرفت  نایارگ و  لقع  دـننام 

ترخآ ناهج  هب  طوبرم  قیاقح  نتفای  زا  اما  دشاب  رثوم  اه  يدبو  اه  یکین  زا  يرایـسب  تخانـش  رد  دبایرد و  یتسه  ماظن  اب  طوبرم  ماظن  اب 
 : هب دینک  عوجر  تسا ( ،  نید  رگنشور  ياه  تیاده  دنمزاین  رشب  اه  هنیمز  نیا  رد  تسا و  ناوتان  طیارـش  عیمج  رد  لاعفا  همه  تخانـش  و 

هکنانچ - 2 هفسلف ج 1و2 .)  شزومآ  یقت ،  دمحم  يدزی ،  حابصم  و  توبن ،  هب  عجار  ثحب  مالسا ،  رد  نآرق  نیسح ،  دمحم  ییابطابط ، 
دنتسم هک  یلقع  قیاقح  اریز  درک  هیکت  ناوت  یم  دوخ  هبون  هب  یلقع  قیاقح  رب  تسا  هدیدرگ  تباث  یمالـسا  هفـسلف  صوصخ  هب  هفـسلفرد 
دندرگ یم  اطخ  اب  هجاوم  هاگ  هک  دنا  یـسح  یبرجت و  قیاقح  زا  ریغ  دنا  یکتم  یهیدب  تامدقم  هب  عجار  يرومارب  ای  یهیدب  تامدـقم  رب 

زا دارم  هکنیا  رد  تسین  یکـش  - 3 رخآ .  هلاقم  مسیلایر ج 1  هفـسلف  لوصاو  نازیملا ج 1 ص 507  ریـسفت  هب  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  .
حالـص و یکین و  هب  ناسنا  هدـننک  راداو  كاردا و  صیخـشت و  هوق  نامه  دوش  یم  هدافتـسا  لقع  باـب  رد  هدراو  تاـیاور  هچناـنچ  لـقع 

تسا هدش  یفرعم  تشهب  ندروآ  تسدب  ادخ و  شتسرپ  ع )  مشش (  ماما  هلیسو  هب  هک  تسا  نامهو   . دشاب یم  داسف  رش و  زا  وا  هدنرادزاب 
تاذ هکنیا  هن  ییوطـسرا و  هعیبطلادـعبام  قطنم و  نیناوق  دـنب  رد  هن  تسا و  يرظن  یعیبـط و  مولع  ياهـشور  هب  دودـحم  هن  لـقع  عوـن  نیا 
تفگ ناوت  یم  هکلب  تسا  نآرب  تیحیـسم  هکنانچ  دوشن  قیاقح  كرد  هب  رداق  هک  دح  نادـب  ات  هتخاس  هدولآ  ار  يو  لقع  ناسناراکهانگ 
عوجر دشاب ( ، یمن  عطقنم  نآ  زا  دشاب و  یم  راید  نآ  هب  ور  شریسم  يوس  تمـس و  ینعی  تسه  مه  طابترا  رد  لد  اب  يوحن  هب  لقع  نیا 

ناوت یم  هتکن  هس  نیا  زا  هک  هچنآ  تینالقع . )  درگزیم  هرامش 22  تابسق  راهب 1374 -  مود  هرامش  لوا  لاس  رظن  دقن و  هلجم  هب :  دینک 
 . ; درکراکنا ناوت  یمن  ار  نید  قح و  هار  نداد  صیخشت  رد  لقع  تردق  ییاناوت و  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا 

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26

شسرپ

؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  ملع  نامه  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ ملع  نامیا و  ۀطبار  - 26

خساپ

دوش و مزتـلم  نآ  مزاول  ۀـمه  هب  دـهاوخب  دریذـپب و  تسا ، هدرک  قیدـصت  نهذ  لـقع و  هک  ار  يزیچ  لد ، هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ناـمیا 
. نآ یمئاد  مزال  تسا و  ملع  نیع  هن  یلو  تسا ؛ تخانش  هب  طورشم  طونم و  نامیا ، سپ  دریگب . نآ  یلمع  ماجنا  رب  یلامجا  میمصت 

؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  زا 

شسرپ
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؟ دراد تخانش  رد  یهاگیاج  هچ  تسیچ و  لقع  مالسا  هاگدید  زا 

خساپ

تروص هب  هدشن و  هیارا  یفیرعت  لقع ) )  زا ( (  حیرص  روط  هب  تسا -  مالسا  تخانـش  لیـصا  یلـصا و  عبنم  ود  هک   - تایاور تایآ و  رد 
لقع مزاول  تافص و  هب  نوگانوگ  ياه  نحلو  ریباعت  اب  اما  تسا ،  هتشگن  حرطم  صخـشم  یبلاق  رد  نآ  تیهام   ، تافیرعت باب  رد  موسرم 
نآرق زا  هدافتسا  اب  ور  نیا  زا  تفای . تسد  لقع ) )  ياهعاعـش ( (  زا  یخرب  هب  يا  هزادنا  ات  ناوت  یم  هلیـسو  نیدب  هک  هدرک  هراشا  لقاع  و 

لقع يانعم  رد  لصا  -1 مینک :  نایب  امش  يارب  رما  دنچ  لیذ  رد  اهعاعش  نیا  زا  یخرب  كدنا  لاجم  نیا  رد  مینک  یم  شـشوک  ثیداحا  و 
یم هدیمان  لقع  دـنک ، یم  كرد  نآ  اب  ار  يزیچ  ددـنب و  یم  نآ  هب  لد  ناسنا  هک  یکاردا  تهج  نیمه  هب  تسا و  نتـشاد  هگن  نتـسب و  ، 

نونج نآ  لباقم  دراد و  مان  لـقع  دـهد  یم  صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  لـطابو  قح  رـش و  ریخ و  نآ  هطـساو  هب  هک  ییورین  نینچ  مه   . دوش
یم تاجن  یهارمگ  زا  دنک و  یم  تیاده  قح  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا ،  یهلا  یتبهوم  لقع  نآرق ،  هاگدـید  رد  تسا .  لهج  هفـس و  ،

هب ار  وا  دوش و  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ینید  رومارد  ناسنا  هک  دناد  یم  ییورین  ار  لقع  فیرـش  نآرق  ییابطابط ( ( :  همالع  هدومرف  هب   . دـهد
زا روظنم  دوش ، یمن  هدیمان  لقع  رگید  ، ددرگ فرحنم  ارجم  نیا  زا  هک  یتروص  رد  و  دـنک ، یم  يربهر  هتـسیاش  لامعا  یقیقح و  فراعم 

ج نازیملا ،  ریسفت  دوش ( . ) )  یم  لصاح  ناسنا  يارب  مات  روط  هب  ترطف  تمالـس  تروص  رد  هک  تسا  یکاردا  فیرـش ،  نآرق  رد  لقع 
اب فدارتم  يرگید  ياه  هژاو  لاح  نیع  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  لقع ) )  هدام ( (  تاقتـشمزا  راب  میرک 49  نآرق  رد  - 2 ص 250 )  ، 2

87 و 127  / هبوت ،46  / جح ، 37  / ق بلق (   ( ، 5/ رجف رجح (  54 و 128 ، )   / هط یهن (   ( ، 32/ روط ملح (  نوچمه  تسا  هتشگ  یقلت  لقع 
 . تسا هدش  یقلت  قیاقح  تخانش  يارب  يرازبا  ناونع  هب  لقع  زین  تایاور  رد  - 3  (. 54/ رفاغ ، 18/ رمز ، 19/ دعر ، 7  / نارمع لآ  بل (  و  ( 
 ، هتـسارآ نآ  هب  ار  اه  ناسنا  ادـخ  هک  تسا  لقع  دـیامرف ... ( ( :  یم  ینالوطو  بلاج  رایـسب  تیاور  کی  زا  يزارف  رد  ع )  قداص (  ماـما 

و دـنا ، هداد  زییمت  دـب  زا  ار  بوخ  و  هتخانـش ،  ار  دوخ  راگ  دـیرفآ  لقع  هطـساو  هب  ناگدـنب  سپ  تسا .  هداد  رارق  ناـنآ  شخب  ینـشورو 
 ... ( ( ، تسا هدش  نومنهر  نآ  هب  ار  نانآ  لقع  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تسا ،  یهاگآ  رد  ییانشور  ینادان و  رد  یکیرات  هکدنا  هتخانش 

یم هدافتـسا  نینچ  لقع ) )  تقلخ ( (  باب  رد  تاـیاور  عومجم  زا  - 4 تیاور 35 . )  لهجلا ،  لقعلا و  باـتک   ، لوا ج  یفاـک ،  لوصا  ) 
هب دینک  هاگن  تسا [  هدش  ریبعت  نتشگزاب )  رابدا (  و  ندروآ )  يور  لابقا (  هب  نآ  زا  تسا و  لوزنو  دوعص  سوق  ود  ياراد  لقع  هک  دوش 

ملاع هب  لابقا   ، لقع لابقا  یمالـسا  گرزب  نادنمـشیدنا  ریـسافت  ثیداحا و  نیماضم  هب  هجوت  اـب  صـص 21-10 ]  لوا ،  ج  یفاـک ،  لوصا 
رد هاگار  نآ  مدرم  دریگ و  یم  رارق  دوخ  هبترم  نیرت  لزان  رد  لقع  هک  تسا  ملاع  نیمه  ردو  تسا  ترثک  ملاع  داوم و  ماسجا ،  تعیبط ، 

فلتخم و مولع  يریگارف  يارب  هاگ  هک  تسا  یلقع  ناـمه  هدرک  لوزن  لـقع   . دـنریگ یم  راـک  هب  دوخ  داـعم  روما  رد  هاـگ  شاـعم و  روما 
مکحلا و ررغ  حرـش  دـحاولادبع ، يدـمآ  براـجتلا [ ) )  ظـفح  لـقعلا  دوش ( ( :  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اـه  هبرجت  ظـفح  ندروآ و  تسدـب 

نارهت هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسوم   ، ینیسح نیدلا  لالجریم  حیحصت  يراسناوخ ،  دمحم  نیدلا  لامج  مجرتم  حراش و  ملکلاررد ، 
هک نآ  یلـصا  هاگیاج  يوس  هبعوجر  ملاع و  نیا  هب  ندرک  تشپ  ینعی  لـقع ،  راـبدا  اـما  ص 177 ]  لوا ،  ج  1366 ش ،  لوا ،  پاـچ  ، 

دمحم حیحـصت  یفاکلا ،  لوصا  حرـش  يزاریـش ،  نیدلاردص  میهاربا ،  نب  دمحم  کن :  باب  نیارد  تسا [  یهلا  يدـیحوت و  لقع  نامه 
لقع هب  هداـتفا  وس  نیا  هب  لـقع  زا  ص 403 ]  لوا ،  ج  ، 1366 لوا ،  پاچ  نارهت ،  یگنهرف  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  هسـسوم  يوجاوخ ، 
لقع یلک و  لـقع  یهلا ،  لـقع  یترخآ ،  لـقع  هب  هدرک  رظن  وس  نآ  هب  لـقعزا  ییاـیند و  لـقع  يرـشب ،  لـقع  ییزج ،  لـقع  یباـستکا ، 

ناگـصاخ رون  تسا  غاز ) )  ام  لقع ( (  رظن  وس  ره  دنک  یم  يوزج  لقعرـصبلا  غاز  ام  تفگ  ار  لک  لقع   . دننک یم  ریبعت  زین  يدادادـخ 
لقع مالـسا ،  رظنم  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  تایاور  تایآ و  ناسل  - 5  ( 1309  - 4/1310  / يونثم ناگدرم (  روکداتسا  غاز  لقع 
ددرگ یترخآ  لقع  ییایند  لقع  هتفرگ و  دوخ  هب  یهلا  لقع  گنر  يرـشب  لقع  دوش و  لصتم  یلک  لقع  ینعی ،  دوخاشنم ؛ هب  دیاب  ییزج 
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دوش یم  دصقم  هب  لوصو  تیاده و  بجوم  هک  تسا  یلقع  نامه  یلک  لقع   . دشاب يادادخ  لقع  تمدخ  اتساررد و  دیاب  یباستکا  لقع  .
هک نآ  يارب  ور  نیمه  زا  دراد  یمناورار  وا  ربارب  رد  یطخت  هداد و  رارق  یهلا  ناـمرف  تحت  ار  دوـخ  هک  تـسا  یلقع  ناـمه  یهلا  لـقع  و 

لاصتا و ریس و  نیا  وترپ  رد  ،و  دنک زاغآ  شا  یلـصا  نطوم  هب  ار  دوخ  يدوعـص  ریـس  هتفای و  طابترا  دوخادبم  اب  هتفای  لوزن  ییزج و  لقع 
 ( 3/ رفاغ کن :  هنومن  ناونع  هب  تسا ( .  هدش  حرطم  رگیدکی  اب  نراقم  يراگزیهرپ  لقعت و  مالـسارد  دشاب ، ناسنا  يامنهار  دـناوتب  هجوت 
یم ربتعم  ملع  بناجرد  ار  اوقت  تایاور ،  دیجم و  نآرق  هک  تسین  یکـش  تسا ( ( :  یندناوخ  هر )  ییابطابط (  همالع  نخـس  باب  نیا  رد 

هک ییاوقتای  اوقت و  درب -  یم  راک  هب  راچان  هب  ار  نآ  ناسنا  تسا و  يرطف  هک  یقطنمرکفت -  ربارب  رد  هک  تسین  نآ  يارب  نیا  اـما  دـنناد ؛
یم يروعش  ياوق  تایضتقم  ندروآدیدپ  اب  اهنت  ناسنا  هک  تسین  يدیدرت  ؛و  دوش هداد  رارق  ییادج  لقتسم و  هار  ناونع  هب  دشاب ، رکفت  اب 
یم بجوم  دوخ  ياوق  زا  يا  هوق  يوریپ  رد  ناـسنا  طـیرفت  طارفا و  . دـشخب تعـسو  دوخ  فراـعم  هب  دـبای و  طلـست  دوخ  راـکفا  رب  دـناوت 

ریاـس رب  ار  نآ  دزاـس و  یم  یلمع  ار  هوق  نآ  ياـه  هتـساوخ  ماـمت  طارفا ، رثا  رد  اریز   . دـیآ دـیدپ  فارحنا  شفراـعم  راـکفا و  رد  هکدوش 
، دنمدوس ياه  ملع  هقح و  فراعم  نیاربانب ،   . دنک یمادیپ  تلفغ  اوق  رگید  تایـضتقم  زاو  دراد  یم  مدقم  رگید  ياوق  راکفاو  تاقیدـصت 

اوقت نامه  نیا  هک  دیامن  لماک  ار  دوخ  هدنزراو  یناسنا  لیاضف  دنک و  حالصا  ار  دوخ  قالخا  رشب  هک  دیآ  یم  گنچارف  یتروص  رد  اهنت 
رکفت رد  ار  اوقت  یناطیـش  تایاقلا  یناویح و  تالایخ  زا  شندوب  یلاخ  ملع و  ندوب  باوص  رکف و  تماقتـسارطاخ  هب  میرک ،  نآرق  تسا . 
ریسفت دهد ( ، ) )  رارق  ییادجو  لقتسم  هار  رکذت -  دننام  مه -  ار  اوقت  یقطنم ،  رکفت  لباقم  رد  هک  نیا  هن  تسا ؛  هتسناد  طرـش  لقعت  و 

هک اتدرخ  اب  نک  نیرق  ار  لماک  لقع  لقن  تاناویح  هب  یلقع  زا  درک  لقع  لقع  زا  دمرواک  یلقع  زاب  صص 267-270 . )  ج 5 ، نازیملا ، 
تروص هب  تایاور  تایآ و  زا  يرایسب  تسا .  هتسناد  تجح  ار  لقع  مالسا  - 6 1/3220 و 5/738 )   / يونثم دب (  يوخ  ناز  درخ  دیآ  زاب 

هب تسا . هدرک  دیکات  قیوشت و  شنیرفآ  ماظن  رد  رکفت  لقعت و  رب  هتشاذگ و  هحص  فراعم  رد  لقع  تیجح  تیدنس و  رب  نوگانوگ  ياه 
اـنعم و یب  دـشاب ، تیجح  ياراد  یلقع  لالدتـسا  هجیتـن  لـقع و  هک  نـیا  نودـب  رکفت  ربدـت و  هـب  دـیجم  نآرق  ناوارف  توـعد  رگید  ناـیب 

نآ هناشن  تسا ،  هدش  ناهرب  هماقا  راتـساوخ  ناکرـشم  رافکزا و  يددعتم  دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رگید  يوس  زا   . دوب دهاوخوغل 
ياعدـم تابثا  يارب  دـنناوت  یم  ار  مصخ  فرط  ود  رهو  تسا  تجح  دریگ ، یم  تروص  لـقع  هوق  طـسوت  هک  یقطنم  لالدتـسا  هک  تسا 

یگنوـگچ شور  تاـیاور  نآرق و  - 7  . 22/ ایبنا ،111  / هرقب ، 100  / سنوـی 22 و   / لافنا کـن :  باـب  نیا  رد   . دـننک دانتـسا  نادـب  شیوخ 
يرطف ياه  لقع  بسح  رب  مدرم  هک  هچنآ  هب  نوگانوگ  ریباعت  اب  هکلب  تسا ،  هدرکن  نیعم  هدومنن و  حرطم  تحارص  هب  ار  لقع  زا  هدافتسا 
يرشب ترطف  بسح  هب  هک  یهار  نیا  هک  دیامن  یم  خر  لاوس  نیا  نونکا  تسا .  هداد  هلاوح  دنمهف ، یم  دوخ  ناج  رد  رقتسم  تاکاردا  و 
میرادن يدیدرت  نیا  رد  مینک ،  یم  کش  هچ  ره  رد  ام  دنهد ( ( :  یم  خساپ  نینچ  شـسرپ  نیا  هب  ییابطابط  همالع  تسیچ ؟  میـسانش  یم 

یـضایر و لیاسم  ای  داعمو و  ءادـبم  لیاسم  دـننام :  دراد ، دوجو  ام  راتفر  زا  يادـج  لقتـسم و  یعقاوو و  یجراخ  قیاقح  هلـسلس  کی  هک 
یم رب  تسین ،  مه  کش  لباق  هک  یهیدـب  یلوا و  يایاضق  هعومجم  کی  میباـی ،  تسد  اـهنآ  هب  ینیقی  روط  هب  میهاوخب  یتقو  اـم  یعیبط ، 
مینک یم  بترم  یصاخ  يرکف  بیترت  کی  اب  و  مینک ،  یم  هفاضا  نادب  تسا ،  لوا  هتـسد  همزال  هک  ار  يرگید  يایاضق  هلـسلس  مینیزگ و 

روصت تسرد  ار  يرورـض  ياـهزیچ  هدوب ،  یهیدـب  روما  هیلوا ،  داوـمو  لاکـشا  نیا  میروآ .  یم  تسد  هب  ار  دوـخ  بوـلطم  تیاـهن  رد  و 
لامعتـسا هب  ار  لوقع  میرک ،  نآرق   . دریگ یم  یهیدـب  قیدـصت  روصت و  ياـج  هب  ار  يرگید  یقیدـصت  يروـصت و  میهاـفم  اذـل  هدرکن و 

بیترت انامه ، نآ  دـنک و  یم  توعد  دراد  تفلاو  دسانـش  یم  دوخ  عبط  بسح  هب  هک  یهار  نتفر  هب  دراد و  اـج  نآ  ترطف  رد  هک  يزیچ 
 ، یعقاو تاـمولعم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  نیا  تـسا  لوـقع  يرطف  هـک  هـچنآ  تـسا و  تـالوهجم  فـشک  يارب  موـلعم  بلاـطم 

تداعـس و دننام  تسا ،  لمع  هب  طوبرم  هک  هچنآ  يارب  تسین و  نیمه  زج  يزیچ  یقطنم  ناهرب  هکدهد  بیترت  ینیقی  یقیقح و  یتامدقم 
 ، تسا يرابتعا  روما  نامه  هک  دوش  كرت  دـیاب  هک  اهنآ  دوش و  لمع  رایتخا و  دـیاب  هک  ییاـهزیچو  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  تواـقش و 

نامه نیاو  درب  یم  راک  هب  ینامگ  ینظ و  تامدقم  رد  دراد و  مان  یقطنم  دـج ل  هک  دـهد  یم  بیترت  ار  تاملـسم  ای  هروهـشم  تامدـقم 
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ساسا رب  یمالسا  نارکفتم   [ 255 صص 267 و 256 -  ج 5 ، نازیملا ،  دوش [ ) ).  یم  هتفگ  هباطخ  نادب  قطنم  رد  هک  تسا  دنپ  هظعوم و 
تهج دزاس [.  یم  نشور  حرطم و  ار  لقع  زا  هدافتـسا  یگنوگچو  لقعت  شور  دـتم و  هک  دـنا  هتخیر  یپ  ار  یمالـسا  قطنم  بلاطم  نیمه 
شخب هب  خساپ  اما  مق ]  رکفلاراد ، تاراشتنا  یناوریش ،  یلع  حیضوت  همجرت و  رفظم ، دمحم  قطنم ،  حرش  کن :  یمالسا  قطنم  اب  ییانشآ 

هراپ تخانش  رد  ار  لقع  ع )  ناموصعم (  تایاور  دیجم و  نآرق  قیاقح : ) )  تخانش  رد  لقع  رابتعا  دح  ینعی ( ( ،  امش  لوا  شسرپ  مود 
همه كرد  مهف و  دقاف  یتح  هکلب  دناد ، یمن  یفاک  رـشب  يدـبا  تداعـس  يارب  اهنت  هن  ار  نآ  هتـسناد و  ناوتان  رترب ، قیاقحو  فراعم  زا  يا 

دنتقیقح نیا  رگ  تیاکح  نآرق  تایآزا  یخرب  تسا .  دـنمزاین  اهنآ  هب  دوخ ، ییایند  نیا  یگدـنز  ریبدـت  يارب  یمدآ  هک  دـناد  یم  یمولع 
دادعت  ( 91  / ماعنا 15 و   / هرقب دنرادن (  ار  نآ  مهف  كرد و  ناوت  زکره  رـشب  لوقع  هک  دـنروآ  یم  مدرم  يارب  ار  يزیچ  یهلا  نالوسر  هک 

مهف رد  لقع  تیافک  مدـع  هناـشن  دوخ  نیا  تسا و  تجح  ماـمتا  يارب  لوسر  نداتـسرف  تلع  هک  دـنا  هتکن  نیا  رگناـیب  تاـیآ  زا  يرگید 
ای دوب و  یم  وغل  لسر  لاسرا  دـش و  یم  مامت  نآ  هلیـسو  هب  تجح  مرجال  دوب ، یم  تیافکار  لـقع  رگا  هچ  تسا  یتسه  قیاـقح  زا  یخرب 
ار هلاـسم  نـیا  تاـیآ  زا  يا  هراـپ  نـینچ  مـه   ( . 134  / هـط /165 و  اـسن تشاد ( ،  یمن  لـقع  مـکح  رب  دـیکات  زا  شیب  يدرکراـک  لـقاال 

لـسر لاسرا  اب  اهنت  هکلب  تسا  جراخ  لقع  هدـهع  زا  فالتخا  نیا  عفر  تسا و  لیام  فالتخا  هب  یمدآ  تعیبط  هک  دـنزاس  یم  ناشنرطاخ 
 ، نارهت یمالسا ،  هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یعیـش ،  تمکح  یـضترم ،  داژن ، یمیحر  کن :   ( ] 213  / هرقب تسا ( .  یندـشراک  نیا 

یبسح یفطـصم  شیپ  هب  نک  نابرق  لـقع  رظن  یناریحو  تسا  نظ  یکریزرخب  یناریح  شورفب و  یکریز  1376 ص 63-70 ]   ، لوا پاچ 
 ، تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  رابخا  رد  هک  لقع  ياه  تی  دو  دحم  رگید  زا  دنامن  هتفگان   ( 1407-4/1408  / يونثم ینک (  ما  هللا  هک  وگ  هللا 

بانتجا قح  تاذ  رد  رکف  زا  دـیاب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  تایاور  رد  رگید  نایب  هب  تسا .  یهلا  تاذ  هنک  تخانـشرد  لقع  ییاـناوت  مدـع 
 . ) تشاد دـهاوخن  يرگید  دـیاع   ، لالـض فارحنا و  ای  ینادرگرـس و  ریحت و  زج  تسین و  هار  وا  یبیغ  تاذ  هب  ار  لقع  رکف و  هک  ددرگ ،

هشیدنا قح  تاذ  رددوب  تسا  هانگ  ضحم  قح  تاذ  رد  یلو  تسا  هار  طرش  ندرک  رکف  الآ  رد  91 و 49 )  هبطخ 1 ، هغالبلا ،  جهن  کن : 
یخرب تخانشرد  ار  لقع  یعیش  ناملسم  نادنمشی  دنا  هبطاق  قوف ،  بلطم  هب  هجوت  ابزار  نشلگ  لصاح  لیـصحت  ناد  ضحم  لاحم  لطاب 

فلا  . دنناد یم  دیلک ) )  حاتفم و  دراوم ( (  زا  یخرب  رد  و  غارچ ؛ ) )  حابصم و  قیاقح ( (  زا  يا  هراپ  تخانش  رد  رایعم ، ) )  فراعم ( ( 
 ، لاعتم دـنوادخ  تابثا  ًـالثم  تسا .  نآ  رب  بترتم  لـیاسمو  يرظن  ماـکحا  یلقع و  يداـبم  زا  یخرب  باـب  رد  لـقع  ندوب  نازیمو  راـیعم  ( 

یکی ناونع  هب  هدوب و  نآ  لمکم  هکلب  دـشاب ، یمن  یحو  لابق  رد  قح  لوق  ربانب  هدودـحم  نیمه  رد  لقع  هتبلا  نآ .  یعرف  لیاسم  توبن و 
یکی تسا ،  تجح  ود  نایمدآ  رب  ار  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  ماشه  هب  ع )  متفه (  ماما  تسا .  حرطم  قیاـقح  هب  ناـسنا  ینومنهر  لـیالد  زا 

ص لوا ،  ج  لهجلا ،  لقعلا و  باب   ، یفاک لوصا  دشاب ( . ) )  یم  یحو  هک  ینوریب  تجح  يرگید  تسا و  لقع  نامه  هک  ینورد  تجح 
هک تسا  غارچ  نیا  هب  کسمتاب  عقاو  رد  تسا .  تعیرش  ینورد  ياهدروآ  هر  قیاقح و  هب  تبـسن   ، لقع ندوب  غارچ  حابـصم و  ب )   ( 16

يارب شالت  لوا ،  تسا .  هنوگود  هب  تعیرش  ماکحا  تفایرد  رد  دح  نیا  رد  لقع  شقن  اما   . ددرگ یمزاتمم  صخشم و  تعیرش ،  ماکحا 
یم هداد  بیترت  یعرـش  ماکحا  مهف  يارب  هک  تسا  یلقع  ياـه  لالدتـسا  ناـمه  شـشوک  نیا  تسا . يولع  يوبن و  راـبخا  نآرق و  فشک 

هیارا مود ،  مینک .  یم  هدافتـسا  دراد  دوجو  تایاور  تایآ و  رد  هک  یبلاطم  مهف  رد  دوخ  هشیدنا  لقع و  تردـق  زا  ام  رگید  نایب  هب   . دوش
دهد یم  بیترت  یبلطم  فشک  تهج  هک  ییاه  لالدتـسا  رد  هاگ  لقع  ینعی  تسا .  یعرـش  ماکحا  تفایرد  يارب  یلقع  ياهرازبا  عباـنم و 

هلیسمًالثم  . دیامن یم  نیمات  دوخ  ار  اهنآ  مامت  ای  يدابم و  زا  یخرب  هاگ  دنک و  یم  هدافتـسا  هتفرگ  تنـس  باتک و  زا  هک  يدبعت  يدابم  زا 
بلاـطم طابنتـسا  رد  یلقع  يداـبم  روضح  دراوم  هلمج  زا  همه  همدـقملا ،  يذ  بوجو  زا  همدـقم  بوجو  فشک  اـی  یلقع ،  حـبق  نسح و 

موزل تروصرد  تخادرپ  دراوم  نیا  یلیصفت  حیرشت  هب  هنومن  رکذ  اب  ناوت  یمن  كدنا  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  حضاورپ  دنشاب [  یم  ینید 
هب لقع  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  لقع  ندوب  حاتفم  ج )  دومن . )  زابرتشیب  ار  شخب  نیا  ياه  قفا  ناوت  یم  يدـعب  تابتاکم  رد 

یلک میهافم  تروص  هب  دوخ  یتسه  قفا  رد  ار  تعیرـش  ماکحا  داد و  ماـجنا  تاررقم  نیناوق و  تخانـش  رد  ار  دوخ  هفیظو  حابـصم  ناونع 
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لقع یهلا ،  ماکحا  تخانش  فشک و  زا  سپ  ًالثم   . درادن ار  عرش  هدودحم  رد  دورو  تلاخد و  قح  سپ  نآ  زا  درک  راهظا  تباث  درجم و  ،
زج هک  لقع  طابنتـسا  سرتسد  زا  هدوب و  بیغ  ناهج  هبطوبرم  ماکحا  نآ  رارـسا  اریز  دـشاب  یمن  ماکحا  نآ  رارـسا  نوماریپ  قیقحترب  رداق 

رـشن زکرم  تفرعم ،  هنییآ  رد  تعیرـش  هللادبع ،   ، یلمآ يداوج  همالع  کن :  باب  نیا  رد  تسا [ .  جراخ  دـناد  یمن  بیغ  ملاع  زا  یتایلک 
رد ییابطابط  همالع  راتفگ  زا  يزارف  ار  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  ماتخ  نسح   [ 199 صص 208 -  ، 1372 لوا ،  پاچ   ، نارهت اـجر ، یگنهرف 

ناوت امش  ناردپ  امش و  دیامرف  یم  هک  یلمع  نیا  زا  دارم  مینک ( ( .  یم  هیصوت  نآ  رد  قیمع  رکفت  هب  هداد و  رارق  ماعنا  هروس  هیآ 91  لذ 
اعدـم اریز  تسین .  هداد  ناسنا  هب  ار  لقع  لایخ و  سح و  دـننام  نآ  هب  ندیـسر  لیاسو  دـنوادخ  هک  يداع  ملع  دـیتشادن ، ار  نآ  نتخومآ 

لزان باتکو  یحو  دارفا ، زا  یخرب  رب  دـنک و  يربهر  شتداعـس  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  راـگدرورپ  تیهولا  مزاول  زا  هک  دوب  نیا 
يزیچ میلعت  زا  ارم   . درادن تسا ،  نآ  لیصحت  لیاسو  هب  زهجم  یمدآ  هک  یگدنزرش  ریخ و  هب  يداع  ملع  هب  یطبر  چیه  اعدم  نیا  و  دنک ،

هک تسا  یقیاـقح  ناـمه  نیا  و  دـنک ، ادـیپ  ملع  نآ  هب  ناوـت  یمن  تسا  نآ  هب  زهجم  هک  یلیاـسو  اـب  دوـخ  يدوـخ  هـب  ناـسنا  هـک  تـسا 
عیارش قالخا و  یهلا و  فراعم  نآ .  ریغ  ای  دشاب و  باتک  قیرط  زا  هچ  دنک ، یم  هضافا  یحو ،  نالماح  دوخ و  يایبنا  هب  ناحبـسدنوادخ 

، دوش یم  لصاح  یلقع  باستکا  قیرط  زا  هچنآ  . درک بسک  ار  اـهنآ  ناوتب  هک  دنتـسین  یمولع  دنتـسه ، عاـمتجا  مظن  ظـفاح  هک  ینیناوق  و 
هب هقالع   . دناسر یمن  شا  یناسنا  تداعـس  هب  ار  يرـشب  هعماج  یقالخا ،  نیناوق  زا  يا  هراپ  داعم و  توبن و  دیحوت و  یلک  فراعم  دـننام : 

یمن یقاب  رـشب  يارب  یلاجم   ، سفن تایهتـشم  نیرت  یلاـع  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ره  يریگراـک  هبو  يداـم  ياـه  تذـل  زا  يرب  هرهب 
دنک اـنب  فراـعم  نآ  ساـسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هدرک و  يواـکجنک  تسا ،  هتفهن  وا  ترطفرد  هک  یفراـعم  ياـه  هنیجنگ  رد  هک  دراذـگ 

 . دـناسر یمن  يونعم  لیاضف  یهلا و  فراعم  نیا  هب  ار  ناسنا  زگره  تسا ،  مکاـح  يرـشب  عماوج  رب  هک  يداـم  روعـش  یعاـمتجا و  لـقع  .
هلیـسو هب  هک  تسا  یعیارـش  فراـعم و  قلطم  هکلب  تسین ،  تاروت  عیارـشو  فراـعم  صوصخ  اوملعت ) )  ملاـم  متملع  هلمج ( (  نیارباـنب 

ص 275; )  ج 7 ، نازیملا ،  تسا ( ) )  هتفای  راشتنا  رشب  نایم  رد  باتک  یحو و 

؟ تسیچ اهیدب  اهیبوخ و  تخانش  رایعم 

شسرپ

؟ تسیچ اهیدب  اهیبوخ و  تخانش  رایعم 

خساپ

يروما دـهد  یم  صیخـشت  نآ  هلیـسو  هب  یلک  روط  هب  ار  يدـب  یبوخ و  هک  تسا ، لقع  ناسنا  هب  دـنوادخ  ياـه  تبهوم  نیرتهب  زا  یکی 
هب دناوت  یمن  تساه ، هطبار  زا  رپ  هک  دنک  یم  یگدنز  یناهج  رد  ناسنا  هک  اجنآ  زا  نکیل  بوخ ; تبحم  تلادع و  تسا و  دب  ملظ  دننام 
هب اه  هطبار  نیا  دراد و  هطبار  نیا  دراد و  هطبار  یتسه  ماظن  اب  نارگید و  اب  شیوخ ، اب  ناسنا  اریز  دـنک ، تیافک  لقع  دومنهر  رادـقم  نیا 
هب لقع  یـسرتسد  مدع  لیلد  هب  دشاب . هدش  نیودت  ناسنا  یعقاو  حلاصم  يدب و  یبوخ و  هب  هّجوت  اب  هک  ینیناوق  دراد ; زاین  نوناقو  هطباض 

. تسا هاگآ  نآ  نیناوق  اه و  هطبار  اهدنویپ و  نیا  همه  هب  یحو  هک  دبای ; یم  ترورـض  یحو  نآ  رب  مکاح  نیناوق  طباور و  یمامت  فشک 
یم لد  تیادـه  نیا  هب  دـنیب و  یم  رت  عیـسو  شیوخ  زا  ار  یحو  یهاگآ  هرتسگ  لقع  هک  ارچ  تسا . لقع  دومنهر  هب  زین  باختنا  نیا  هتبلا 

باختنا : تفگ داهن و  ناـسنا  ربارب  ار  لـقع  نید و  1813 ـ ـ  ءایح و دـیرفآ ، ار  مدآ  یتقو  دـنوادخ  .» تسا هدـمآ  ییابیز  ثیدـح  رد  دراپس .
:و دنتفگ نید  ءایح و  دیور ؟ یم  اجک  امـش  و  دـش : لاؤس  دـندرک  تکرح  لقع  لابند  هب  ءایح  نید و  سپـس  دـیزگرب . ار  لقع  ناسنا  نک ،

یـسرتسد يدـب  یبوخ و  تایئزج  اب  هک  تسا  لقع  دومنهر  نامه  ایح  نید و  ییادـتبا  يوریپ  نیا  ( 1 «.) میتسه زین  ام  دـشاب  لقع  هک  اجنآ 
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لقع هک  دننک  اعدا  یطارفا  نایارگ  لقع  رگا  دـبای . تسد  شیوخ  لامک  هب  ات  دوش ، یم  عورـش  نید  زا  لقع  تیعبات  نآ  زا  دـعب  درادـن و 
ملظ ارچ  الصا  درک ؟ تیاعد  ار  يدب  یبوخ و  دیاب  لیلد  هچ  هب  هکنیا  نآ  دیامن و  یم  خر  یگرزب  لکشم  دهد ، یم  صیخشت  ار  زیچ  همه 
هتفگ هـب  هـک  ارچ  دوـش ; یم  اهیدــب  اــه و  یبوـخ  هـمه  هناوتــشپ  ییارجا و  تنامــض  دــنوادخ ، هـب  ناــمیا  هـک  تساــجنیا  تـسا ؟ دــب 
ینابم هچ  هب  اهیبوخ  هک  هدش  فیصوت  ییابیز  رایسب  وحن  هب  ( 2) نآرق زا  يا  هیآ  رد  تسا .» زاجم  زیچ  همه  دشابن  ادخ  رگا  :» یکسفویاتساد
هروس  - 2 لهج . لقع و  باـب  یفاـک ، لوصا   - 1 دوـش ـــــــــــــــــــــ . یم  نشور  مه  اهیدـب  نآ  فلاـخم  ياـنعم  زا  هک  دراد  هیکت  يا 

1815ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ـ 1814 ـ . هیآ 177 هرقب ،

يژولوئدیا نید و 

؟  تسا راگزاس  مالسا  نآرق و  اب  تسا  ینکفا  تریح  نید  تقیقح  هک  شورس  هیرظن  ایآ 

شسرپ

؟  تسا راگزاس  مالسا  نآرق و  اب  تسا  ینکفا  تریح  نید  تقیقح  هک  شورس  هیرظن  ایآ 

خساپ

نید  » هلاقم يوجتسجرد  يدایز  تدم  هک  دوب  نیا  درکرید  تلع  میبلطیم ، شزوپ  دش  ریخأت  یتدم  امـش  همان  خساپ  لاسرا  رد  هک  نیا  زا 
ياهسامت ناوارف و  ششوک  اب  هنافسأتم  نکیل  میراد ؛ لاسرا  ناتیارب  ار  نآ  نتم  ات  میدوب  یناجیرال  مالسالا  تجح  هتـشاگن  يژولوئدیاو »

املسم - 1 میرادیم . میدـقت  راتـشون  نیا  رد  هدرـشفروط  هب  ار  مزال  بلاطم  ور  نیا  زا  میدـشن . هلاقم  نآ  نتفای  هب  قفوم  هدنـسیون  اب  ررکم 
يژولوئدیا یبیکرت  هژاو  تسا . یمالـسا  هشیدنا  اب  قابطنا  لباق  ریغ  ریذپبیـسآ و  يددعتم  تاهج  زا  ناشیا  هلاقم  رد  هدـش  هئارا  هاگدـید 

هک تسا  انعم  نیا  يژولوئدـیا  نید و  تبـسن  رد  ینید  نادنمـشیدناو  ناملاع  روظنم  اما  تسا ؛ ینوگاـنوگ  یناـعم  ياراد  ( Ideology)
ینیبناهج نآ  اب  گنهامه  مجسنم و  ياهدیابن  اهدیابو و  اهلمعلاروتسد  زا  ياهعومجم  اب  هارمه  صاخ ، ینیبناهج  کی  رب  لمتـشم  نید 

؛ تسین يژولوئدـیا  نید  شورـس  رتکد  هشیدـنا  رد  تسا . هدـیدرگ  لامعتـسا  بتکم »  » يانعممه فدارم و  يژولوئدـیا  انعم  نیا  رد  تسا .
اساسا تسا و  تاهباشتم  رب  لمتشم  نید  - 2 یتسه ، ملاع  قیاـقح  زا  ییادز  زار  هن  تسا ، ییازتریح  ینکفا و  زار  نید  تقیقح  - 1 اریز :

نودمان یهلا  باتک  - 3 دراد ، ناعذا  تاهباشتم  دوجو  رب  زین  دـیجم  نآرق  هک  نانچ  دـهدیم ، لیکـشت  تاهباشتم  اـهزار و  ار  نید  رهوج 
لـصا اهتخاسور و  تهج  زا  زین  نآ و  هدنروآدیدپ  ياهتخاسریز  ینابم و  تهج  زا  يددعتم  تالاکـشا  ياراد  هدشدای  هاگدید  تسا .

هتکن دنچ  هب  ارذگ  روط  هب  نکیل  ، دـجنگیمن رـصتخم  نیا  رد  هلأسم  نیا  قیقد  یـسررب  هک  تسا  یعیبط  دـشابیم . نآ  ياههفلؤم  هیرظن و 
تیهام ياراد  تسا و  يروتـسد  ياهیـصوت و  يریبعت  درک ، کیژولوئدـیا  دـیابن  ار  نید  : » دـنیوگیم ناشیا  هک  نیا  فلا ) دوشیم : هراشا 

؟ هنای تسه  قوف  يانعم  هب  يژولوئدیا  اب  يواسم  ای  لمتشم و  نید  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  رگید  ترابع  هب  تسین ؛ یتخانـشو  یتفرعم 
-1 هلمجزا : تسا ؛ شودـخم  یتاـهج  زا  نیا  ییادزتریح و  هن  دـننادیم  ییازتریح  ینکفازار و  ار  نـید  رهوـگ  تـقیقح و  ناـشیا  ب ) 
نآ 316 تاقتـشم  اب  يده  هملک  هک  يروط  هب  دزرویم ، مامتها  ادیکا  هلأسم  نیا  رب  دیجم  نآرق  دشابیم و  رـشب  تیاده  يارب  نید  اساسا 

لزنا يذلا  ناضمر  رهـش  دنیوگیم «: هک  اج  نآ  تسا ، هدیدرگ  فیـصوت  نآ  هب  زین  نآرق  دوخ  تسا و  هدیدرگ  لامعتـسا  نآرق  رد  هبترم 
مایپ ندوب  اسر  نشور و  نیب و  رب  اهراب  اهراب و  دیجم  نآرق  - 2 هیآ 185 .) هرقب ، ...«) ناقرفلاو يدهلا  نم  تانیب  سانلل و  يدـه  نآرقلا  هیف 

کیلا انلزنا  دقلو  دیامرفیم «: زین  و  يدهلا » نم  تانّیبو  تسا « : هدرک  یفرعم  نینچ  اردوخ  هدشدای  هیآ  رد  هک  نانچ  دنکیم ؛ دـیکأت  دوخ 
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، هرقب «) ناقساف رگم  دنزرویمن  رفک  نآ  هب  میداتـسرف و  ورف  وت  رب  ینـشور  تایآ  ام  یتسار  هب  نوقـسافلا ؛»  الا  اهب  رفکی  ام  تانیب و  تایآ 
انلـسرانلسرا دـقل  دـیامرفیم « : هدومن و  یفرعم  نّیب  نشور و  ياهمایپ  هدـنرادرب  رد  ار  ناربمایپ  همه  دـیجم  نآرق  رگید  يوس  زا  هیآ 99 )

 - شورس ياقآ  هشیدنا  فالخرب  - 3 هیآ 25 .) دیدح ، ...«) میداتسرف راکشآ  نشور و  نانخس  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  قیقحت  هب  تانیبلاب ؛»...
هب تسا ؛ هتـشاد  نایب  تامکحم  ار  نید  دوخ و  رهوگ  ساـسا و  دـیجم  نآرق  دـنادیم -  نید  رهوج  ار  نکفازار  نانخـس  تاـهباشتم و  هک 

روبزم هیآ  اریز  تسا ؛ هتـسج  دانتـسا  نادـب  ناـشیا  دوخ  هک  تسا  ياهیآ  شورـس  رتکد  هیرظن  در  رب  لـیالد  نیرتهب  زا  یکی  رگید  تراـبع 
، دـیامرفیم یفرعم  نآرق  ساسا  و  باتکلا » ما   » ار همکحم  تایآ  دـیجم  نآرق  رخا » ... باتکلا و  ما  نه  تامکحم  تایآ  هیف  دـیامرفیم « :

اماف دنکیم ...«: یفرعم  زرو  ضرغ  هدننک و  هارمگ  دنوریم ، تاهباشتم  یپ  رد  تامکحم  هب  هجوت  نودب  هک  ار  یناسک  ار و  تاهباشتم  هن 
نآرق اهنت  دوریم ، نید  زا  نخس  یتقو  - 4 هیآ 7 .) نارمع ، لآ  ...«) هلیوأت ءاغتباو  هنتفلا  ءاغتبا  هنم  هباشت  اـم  نوعبیتف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا 

، تنـس زا  یمیظع  شخب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم و  زین  تنـس  رب  لمتـشم  هک  تسا  نید  هعومجم  دوـصقم  هکلب  تسین ؛ روـظنم  دـیجم 
دباییم و ینـشور  حوضو و  تنـس  وترپ  رد  نید  دولآزار  هدیچیپ و  يایاوز  رگید  تاهباشتم و  هک  مینیبیم  دشابیم ، دـیجم  نآرق  ریـسفت 

نید قیاـقح  نییبـت  رد  هک  دـشابیم  موصعم  نارگناـیب  ناـحراش و  نارـسفم ، يداـه  دوخ  نتم  رد  نید  رگید  تراـبع  هب  دوـشیم ؛ ریـسفت 
نآرق تایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ ینید  صوصن  مهف  هژیو  ياهشور  لوصا و  يرس  کی  رب  لمتـشم  دوخ  نید  - 5 دنرادن . ییاطخکدنا 

یف نوخسار   » دننام یناسک  زا  نآرق  رگید  يوس  زا  دنتـسه و  باتکلا  ما  تامکحم  نآرق  ریبعت  هب  اریز  دنتـسهریسفت ، مهف و  لباق  یگلمج 
. هژیو نّیبم  رـسفم و  ياراد  مه  تسا و  مهف  يژولدتم  هدنراد  رب  رد  مه  نید  نیاربانب  دنـشابیمنآرق . لیوأت  هدنناد  هک  دـننکیم  دای  ملعلا »
درامــشیم و گرزب  یفارحنا  ار  نآ  رد  هشیدــنا  هعلاـطم و  زا  يرود  دــنکیم و  رما  نآ  رد  ّربدــت  تاـیآ و  تـئارق  هـب  دــیجم  نآرق  - 6
قیاقح و مهف  تهج  رد  هشیدنا  ربدت و  هب  توعد  هک  یلاح  رد  هیآ 24 .) دمحم ،  ، ) اهلافقا بولق  یلع  هنا  نآرقلا  نوربدتیالفا  دیامرفیم :

قیاقح صوصن و  يریذـپمهف  حوضو و  رد  هتبلا  تسا . يرـشب  درخ  لقع و  يارب  ریذـپسرتسد  نشور و  یناعم  دوجو  ربعرف  نآرق  یناـعم 
هب ناـگمه  يارب  هک  تسین  يروـط  نآرق  تاـیآ  همه  یگداـس  يریذـپمهف ، حوـضو و  زا  روـظنم  تشادـهجوت * : دـیاب  ار  هتکن  ود  ینید 
هب اب  هناملاع و  قیقد و  ياهشواک  اب  زین  رتهدـیچیپ  مهبم و  دراوم  یتح  هک  تسا  نآدوصقم  هکلب  دـشاب ؛ ریذـپمهف  لمأت  نودـب  یناـسآ و 

ناـملاع و دوـجو  زا  زاـینیب  زگره  نید  مهف  ورنیمه  زا  تساـکرد و  لـباق  ینید  صوـصن  مهف  طوبـضم  صاـخ و  يژولدـتم  يریگراـک 
رهاظ هب  طوبرم  ینید  صوصن  نآرق و  يریذپمهف  رد  نخس  دشابیمن ** . ینید  صوصن  ریـسفت  یـسانششور  اب  نایانـشآ  ناصـصختم و 

، تشذگ هک  هچنآ  زا  دـشابیم . جراخ  ثحب  لحم  زا   - دـشابیم ملعلا » یف  نوخـسار   » دزن نآ  ملع  هک  نآرق -  نوطب  هلأسم  تسا و  نآرق 
 ( ج یتخانـشتفرعم . یلاکـشا  هن  تسایفطاع  يریبعت  عقاو  رد  یلاخوت و  ییاعدا  اـساسا  ناـشیا  ياـعدا  دروم  تیرـشق  هک  دوشیم  نشور 

اساسا هک  تسا  ( Epistemologyc  ) یتخانـشتفرعم هاگدـید  نیا  رب  ینتبم  نید  ندوب  ازتریح  دولآ و  زار  رب  ینتبم  ناـشیا  هاگدـید 
يارب تسا . هدش  دقن  ناققحم  طسوت  هدروآ و  طسب  ضبق و  هیرظن  رد  ناشیا  ار  هاگدید  نیا  دشابیم . ییانعم  هنوگره  دقاف  ینید  صوصن 

ضبق و رد  طـسب  ضبق و  یناجیرال 3 - قداـص  ینید  تفرعم  یظعاو 2 - دـمحا  ینید  مهف  لوحت  - 1 هراـب ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ 
تفرگ هجیتن  ناوتیمن  یهلا  باتک  ندوبن  نودم  زا  یلمآ د )  يداوجهّللاتیآ  تفرعم  هنیآ  رد  تعیرش  یناجیرال 4 - قداص  رگید  یطسب 
باتک کی  کبس  هب  دیجم  نآرق  دوشیم  هدهاشم  هک  نانچ  تسین . تیرشب  يارب  مزال  ياهلمعلاروتسد  ریذپمهف و  یناعم  رب  لمتـشم  هک 
تسا نیا  نآ  رس  تسا و  یقوقح  ماکحا  لوصا و  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  لاح  نیعرد  یلو  تسا ؛ هدشن  نیودت  يروآعمج و  یقوقح و ...
نخـس شناد  نآ  نادنمـشناد  ناملاع و  يارب  افرـص  یـصاصتخا و  نابز  اب  تسین و  صاخ  هتـشر  کـی  رد  ياهژیو  یملع  باـتک  نآرق  هک 

داعبا و همه  رد  دیوگیم و  نخـس  ود  ره  یماع  ملاع و  اب  نوچ  تسا و  تیرـشب  تداعـس  عماج  همانرب  تیادـه و  باتک  هکلب  دـیوگیمن ؛
سوبع نابز  یکشخ و  زا  هک  تسا  هدیزگرب  درف  میلاعت  فراعم و  نایب  يارب  ار  ياهویش  مرجال  دراد ، نخس  رشب  تداعس  اب  طبترم  بناوج 

مهف ردق  هب  شناد  مکیاههدوت  مه  اتـسار  نیا  رد  تسا . هدافتـسا  لباق  یندناوخ و  باذـج ، ناگمه  يارب  هدوب و  رود  هب  مولع  فیطلریغ  و 
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مالسا تقیقح  - 2 دـننکیم . شالتنآ  رد  هتفهن  قیاقح  نیودـت  ریـسفت و  مهف و  رد  رگـشالت  ناـملاع  مه  دـنیوجیم و  هرهب  نآ  زا  شیوخ 
ریپ و ییارگمالـسا  لاح  نیع  رد  تسا . نارادنید  نیدـت  ییارگمالـسا و  یگنوگچ  نازیم و  دریذـپیم  تواـفت  هچنآ  تسین و  شیب  یکی 
زا اههنحص ، همه  رد  ورنیمه  زا  درادلخادت . نآ  فلتخم  ماسقا  رد  دناهدرمش  رب  نآ  يارب  هک  ییاهتوافت  تسین و  یقیقد  ریبعت  زین  ناوج 

هتـساوخن يادـخ  هک  زین  هاگ  نآ  دـنرگیدکی و  رانکرد  ناوج  ریپ و  زین  یمالـسا  داهج  دربن و  ياههنحـص  رد  تفای . ناوتیم  راـشقا  ماـمت 
. دشاب توافتم  نآ  لاکشا  دنچ  ره  دش ، دنهاوخ  فرحنم  مهاب  ود  ره  دریگب ، هلصاف  یقیقح  مالسا  زا  دیارگ و  یگدولآ  داسف و  هب  هعماج 
اب ییاهتوافت  هچ  تسیچ و  رارقتسا  سیـسأت و  يروئت  ياهیگژیو  تاصخـشم و  هک  دناهتخاسن  نشور  اقیقد  هیرظن  نیا  ناگدنزادرپ  - 3
هک نیا  تسا ، تیمها  زیاح  هچنآ  درادـن . ای  دراد  ییآراک  زین  رارقتـسا  هلحرم  رد  سیـسأت  يروئت  اـیآ  هک  درک  يرواد  ناوتب  اـت  دراد ، مه 
هک نانچ  - 4 درک . عوجر  نآ  هبدـیاب  هلحرم  ره  رد  دراد و  رارقتـسا  سیـسأت و  هلحرم  ياهزاین  يارب  ار  مزـال  خـساپ  دوخ  نتم  رد  مالـسا 

ياهتوافت نارادنیدنیدت  یگنوگچ  یگتسبلد و  سنا و  هوحن  مالـسا و  اب  ییانـشآ  نازیم  رد  نکیل  تسا ؛ دحاو  یقیقح  مالـسا  دش  هتفگ 
رذوبا قشع  یلعوب  اسب  هچ  یلو  تسا ؛ هیامنارگیفوسلیف  دنمشناد و  یلعوب  دهاجم و  قشاع و  یناملسم  رذوبا ، املسم  دراد . دوجو  يرایسب 

، قشع تمکح ، نآ : رد  هک  تسا  (ع ) یلع ترـضح  مالـسا  نامهلماک  مالـسا  هک  تسا  ینتفگ  ار . یلعوب  تمکح  رذوبا  دـشاب و  دـقاف  ار 
دوجو نآ  يالعا  دح  رد  لیاضف  عیمج  تمیالم و  نیع  رد  تبالـص  تردـق و  نیع  رد  شمرن  تدابع ، تماهـش ، تسایـس ، دـهز ، نافرع ،

زا هن  تشاد و  مک  يزیچ  رذوبا  قشع  زا  هن  هک  دوب  هر )   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ام , رـصع  رد  بتکم  نیا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  یکی  دراد .
هک روط  نآ  ار , يژولوئدیا  رگا  تسا .  تسردان  الماک  يریبعت  تسا ,  هدرک  کیژولوئدیا  ار  نید  یتعیرـش  هک  نیا  - 5 یلعوب .  تمکح 

شنک یسانش ,)  یتسه  ینیب ,  ناهج  دیاقع ,  ) اه شنیب  زا  مجـسنم  راوزاس و  يا  هعومجم  ینعی ,  دنا ;  هدرب  راک  هب  ناملـسم  نادنمـشیدنا 
تاکلم اه , تلـصخ   ) اه شیارگ  و  تعیبط )  هعماج و  ادخ , اب  ناسنا  طباور  رد  اهدیابن  اهدـیاب و  یلمع و  ماظن  هعومجم  نید و  عورف   ) اه
مالـسا خیرات  لوط  رد  یمالـسا ,  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  همه  تروص  نیا  رد  مینادب ,  دشاب ) یم  دوخ  اب  ناسنا  هطبار  هب  طوبرم  هچنآ  و 

ياه هاگدید  رطاخ  هب  هن  نکیل  تسین ,  نید  يارب  یبسانم  ریبعت  يژولوئدیا ))   )) هملک ام  رظن  هب  لاح  نیع  رد  دنناد . یم  کیژولوئدـیا  ار 
تسا و ولهپ  دنچ  مهبم و  ییانعم  ياراد  ئادـبم  نابز  رد  تسا و  یبرغ  يا  هژاو  نیا  نوچ  هکلب  شورـس ;  رتکد  ياقآ  طسوت  هدـش  حرطم 

. دوش یم  نید  هب  شرگن  رد  هژاو  نیا  یفنم  ياهراب  نایرس  ثعاب 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یتعیرش  رتکد  رظن  تسا ؟ تسرد  نید  ندرک  کیژولوئدیا  ایآ  تسا و  يژولوئدیا  نید ، ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یتعیرش  رتکد  رظن  تسا ؟ تسرد  نید  ندرک  کیژولوئدیا  ایآ  تسا و  يژولوئدیا  نید ، ایآ 

خساپ

بلطم قح  خساپ ، شسرپ و  کی  دح  رد  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  و  يژولوئدیا »  » هرابرد ناوتیمن  هک  درک  دیهاوخ  ناعذا  مه  امـش  ًانئمطم 
ياهریسفت يژولوئدیا »  » زا میزاس . ناشنرطاخ  امـش  يارب  ار  عوضوم  نیا  رد  يدیلک  بلاطم  سوئر  ات  مینکیم  شـشوک  یلو  درک ؛ ادا  ار 
یبهذمریغ نارکفنشور  نوگانوگ  ياهیقلت  لیلد  هب  دعب  هب  لاس 1340 ش ). دودح   ) لهچ ههد  زا  ًاصوصخ  تسا . هدش  هئارا  ینوگانوگ 

يدـعب ياهتمـسق  هب  هجوت  اب  اما  تسا . هدوب  دـهاش  دوخ  نییبت  لیلحت و  رد  ار  ناوارف  ياهزیخ  تفا و  هژاو  نیا  یبهذـم ، نارکفنـشور  و 
شریذپ هک  دراد  دوجو  يژولوئدیا  زا  یقلت  ود  یلک ، دنیآرب  کی  رد  تفگ  ناوتیم  نید ) ندوبن  ای  ندوب و  کیژولوئدیا   ) امـش شـسرپ 

يژولوئدیا زا  يرثکادح  یقلت  یقلت ، کی  فلا ) دزاسیم . نشور  يدعب  ياهشـسرپ  هب  یهدخساپ  رد  ار  ام  هار  کی ، ره  شریذپ  مدع  و 
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هزیتامتسیس یبتکم  زا  تسا  ترابع  يژولوئدیا  : » دوشیم فیرعت  ریسفت و  نینچ  رصاعم ، ینید  نارکفنشور  زا  یخرب  هتفگ  رب  انب  هک  تسا 
ثداوح و ربارب  ار  اهنآ  عضوم  دـنازومآیم . نایمدآ  هب  ار  اهنامرآ  اهشزرا و  تسا . هدـش  صخـشم  ًالماک  نآ  ناکرا  هک  هتفای  ناـماس  و 
یـسایس و عضاوم  هب  شخبنّیعت  لمع و  يامنهار  انعم  نیا  رد  يژولوئدـیا  دریگیم . رارق  ناشیا  لمع  يامنهار  دـنکیم و  نیعم  تـالاؤس 
رولبت و هک  يژولوئدیا -  زا  يرثکادح  یقلت  نیا  ص 104 . يژولوئدیا ، زا  رتهبرف  شورـس ، میرکلادبع  تسا .» یمدآ  یقالخا  یعامتجا و 
، ناسنا دنک . هضرع  طوبضم  حیرص و  هدش و  یشکطخ  ار  زیچ  همه  دشوکیم  دراد -  دوجو  مسیـسکرام  هشیدنا  رد  نآ  رایع  مامت  مسجت 

یلآهدـیاو ینامرآ  لکـش  هدـش ؛ فیرعت  صاخ  یمزج  ياهضرفشیپ  فیراعت و  ساسارب  گنهرف ، خـیرات و  هعماج ، تسایـس ، داـصتقا ،
هعماج و ناسنا و  هرابرد  مّلسم  تایعقاو  زا  يرایسب  نتفرگ  هدیدان  يرگنیحطس و  يرگيرشق ، زا  رـس  ریـسفت ، نیا  تسا . هدش  نیعم  اهنآ 
مسیلآهدـیا و ناـماد  هب  ندـیتلغ  رد  ماجنارـس  تاـیعقاو و  زا  تـلفغ  یـشیدنامزج و  دوـمج و  دروآیمرد . نآ ، ریغتم  لوـحتم و  تـالوقم 

ياهعوـمجم ار  نآ  هک  تسا  نآ  يژولوئدـیا  زا  رگید  یقلت  ب )  تـسا . اهيژولوئدـیا  هنوـگ  نـیا  موـتحم  تشونرـس  چوـپ ، یبلطناـمرآ 
تهج رد  اـهنآ و  يوـس  هب  اـهناسنا  دـنریذپانرییغت و  تباـث و  هک  ییاـهشزرا  تاداـقتعا و  مینادـب ؛ اـهشزرا  تاداـقتعا و  زا  گـنهامه 
تاهج ياهراپ  دوجو  رب  اهنت  يژولوئدیا ، زا  تئارق  نیا  دـناهدش . توعد  اهنآ  اب  ندـش  نوزوم  تاداقتعا و  اهشزرا و  نآ  زا  يریذـپوگلا 
ناگمه زا  فاطعنا  نودب  هک  درادـن  رظن  رد  اما  دراد ؛ رارـصا  هعماج  ناسنا و  هرابرد  صخـشم  یلک  فادـها  اهيریگتهج و  زین  تباث و 

نیا ندش  نشور  زا  سپ  دنهد . قیبطت  کشخ  گنت و  ياهوگلا  اهبلاق و  نیا  اب  ار  شیوخ  یعامتجا  فلتخم  نوؤش  دوخ و  هک  دـهاوخب 
هیحاـن زا  رتـشیب  هک  عوـضوم -  نیا  هراـبرد  ناوـتیم  هچنآ  تسا ؟ اـنعم  مادـک  هب  مالـسا  نید  ندوـب  کیژولوئدـیا  دـید  دـیاب  ریـسفت ، ود 

کیژولوئدیا  » زا دارم  هک  تسا  نآ  تفگ  تسا ، هدش  حرطم  ریخا  ههد  ود  رد  یهاگشناد  نارکفتم  يوس  زا  ًاضعب  يوزوح و  نادنمشیدنا 
ینامزریغ صخشم و  ياهيریگتهج  تباث و  نانخـس  وا ، یعامتجا  يدرف و  نوؤش  ناسنا و  هرابرد  نید ، نیا  هک  تسا  نآ  مالـسا » ندوب 

بتکم و کـی  هلزنم  هب  مالـسا  هک  تسین  نآ  زا  عناـم  هزاـت ، یعاـمتجا  يداـصتقا و  تابـسانم  شیادـیپ  عماوج و  عونت  دراد . تقوـمریغ  و 
نیا اب  ار  دوخ  ياهلآهدـیا  اهنامرآ و  یقـالخا و  یـشزرا و  ماـظن  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهراتفر  هک  دـهاوخب  اـهناسنا  زا  يژولوئدـیا ،

هعومجم رد  ًالثم  دـننک . راگزاس  گنهامه و  دراد -  مان  مالـسا  يژولوئدـیا  بتکم و  هک  اهشزرا -  تاداـقتعا و  زا  گـنهامه  هعومجم 
بلاـق و رب  زگره  تسا ، رتدـنمنوناق  هعومجم  نیا  ءازجا  رگید  زا  یقوـقح  ثحاـبم  تعیبـط  لـیلد  هب  هک  تعیرـش » هقف و  ، » ینید فراـعم 
ره رد  دوخ ، تاـیح  خـیرات  لوط  رد  تعیرـش  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هدـیزرون  رارـصا  هناـیارگ  دوـمج  صاـخ  یعاـمتجا  لـکش 

یعامتجا ثحابم  هصرع  رد  یمالـسا  تعیرـش  يرگيرـشق  مدع  زا  یـشان  يریذـپفاطعنا  نیا  تسا . هتـشاد  دربراک  ییاراک و  ياهعماج ،
، دوخ یـسایس  یعامتجا و  ماظن  رد  ًالثم  مالـسا  تسین . یعیرـشت  یقوقح و  تباـث  تاـهج  نادـقف  يریذـپفاطعنا ، نیا  ياـنعم  هتبلا  تسا .

صاخ یعامتجا  مرف  رد  ار  شیوخ  بولطم  تلادع  زگره  اما  دنکیم ؛ حرطم  یمدرم  يریگتهج  فدـه و  کی  تروص  هب  ار  تلادـع » »
یخیرات و یعامتجا و  تالوحت  هدـنام و  نآ  گنت  راصح  رد  ات  دـنکیمن ؛ هضرع  ییاهن ، هدـش و  یـشکطخ  يداصتقا  طـباور  هعومجم  و 

هعماج ندـش  ادـصکت  يانعم  هب  نید ، ندوب  کیژولوئدـیا  لاـح ، ره  هب  دـنک . دورطم  يوزنم و  ار  نآ  عماوج ، یعاـمتجا  مرف  ینوگرگد 
ندوب کیژولوئدیا  زا  عافد  يژولوئدیا ، ریـسفت  زا  مود  یقلت  اب  عقاو ، رد  تسین . یناسنا  ياهراکتبا  يرـشب و  شناد  لقع و  فذح  ینید و 

، هدش رکنم  ساسا  زا  ار  نید  ندوب  کیژولوئدیا  لوا ، یقلت  انعم و  هب  يژولوئدیا  نییبت  لیلحت و  اب  یخرب  یلو  درادن ؛ یلاکـشا  چـیه  نید 
زا لوا  یقلت  هب  رظاـن  یماـمت  دـنزاسیم ، حرطم  هنیمز  نـیا  رد  ناـنآ  هـچنآ  دـننکیم . مـهتم  يریذـپانفاطعنا  ندـش و  یحطـس  هـب  ار  نآ 

يژولوئدیا نایاپ  يارب  هک  مه  یلیالد  تسا . هدمآ  رـس  هب  شرمع  هدش و  هتـسب  نآ  هدـنورپ  ینونک  نامز  رد  عقاو  هب  هک  تسا  يژولوئدـیا 
ياهماج نوچ  يژولوئدـیا  هک  دـندقتعم  نید ، ندوب  کیژولوئدـیا  نافلاخم  تسا . تسخن  یقلت  نیمه  هب  رظاـن  ًاتدـمع  دـنزاسیم ، حرطم 

دننام هک  ار  نید  ناوتیمن  هجیتن  رد  دیآیم . یصاخ  رامیب  راک  هب  هک  تسا  ییوراد  ای  دوشیم ؛ هتخود  یـصاخ  هعماج  تماق  هب  هک  تسا 
؛ تسا نامـسیر  غارچ و  وزارت ، نوچ  نید  هک  دنرواب  نیا  رب  ای  تخاس . دودحم  نآ  بوچراچ  رد  دننکیم ، سفنت  نآ  زا  همه  تسا و  اوه 
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نآ يرادتهج  نیمه  هب  نآ ، هبوچراـچ  تسا و  رادتهج  دوخ  يدوخ  هب  يژولوئدـیا  هک  اـج  نآ  زاو  تسین ؛ رادتهج  دوـخ  يدوـخ  هب 
رد تقد  هب  رگا  . 130 ص 120 -  نامه ، دیآ . تسار  دباتیمنرب -  ار  یگیوسکی  يدنمتهج و  هک  نید -  تماق  هب  دناوتیمن  دـشابیم ؛
اریز دراد ؛ یـسانشتفرعم  ثحاـبم  رد  هیرظن  یعون  رد  هشیر  بلطم ، نیا  هک  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب  دوـش ، هتـسیرگن  لـیالد  عوـن  نیا 

تسین و رادتهج  نید  دوش  یعدـم  هک  دراد  قح  دنـشابیمن ، انعم  نتـسبآ  دنتـسین و  ازتفرعم  ینید  ياـههزومآ  تسا  دـقتعم  هک  یـسک 
ياراد مالـسا  نید  ام ، رظن  هب  میرادن . يداقتعا  نینچ  ام  نکل  دومن . رادتهج  ار  نآ  ندرک ، کیژولوئدـیا  اب  ناوتیمن  تسا ، نینچ  نوچ 

رد هک  نانچ  اهيریگتهج -  نیا  هتبلا  تسا . یـسایس  يداصتقا و  یقوقح ، فلتخم  ياـههنیمز  رد  ینـشور  ياـههزومآ  اـهيریگتهج و 
، يژولوئدیا رمع  نایاپ  نارادفرط  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسین . نآ  يریذـپانفاطعنا  يانعم  هب  دـش -  حرطم  هقف  هزوح  رد  لبق  ياههلمج 
زا ساـسا ، نیا  رب  و  دـننکیم ؛ لدتـسم  نّیبـم و  ار  ياهیرظن  نینچ  هـک  تـسا  یـسانشتفرعم  هزوـح  رد  یـصاخ  ياـنبم  شریذـپ  لـیلد  هـب 

نیا هب  يژولوئدیا ، زا  زیرگ  دننازیرگ . گنهرف -  داصتقا و  تسایـس ، نید ، زا  معا  یعامتجا -  نوگانوگ  ياههصرع  ندرک  کیژولوئدـیا 
هب هک  دنادب -  ینهذ  رما  کی  ار  نآ  لقاال  ای  درادـنپب و  بارـس  ار  تقیقح  هک  یـسک  دراد و  تقیقح  زا  ناشن  يژولوئدـیا  هک  تسا  لیلد 

هاگچـیه تسا -  رّثـکتم  رّیغتم و  ور  نیا  زا  هدـش و  ضرفشیپ  زا  هژیو  یعاـمتجا  ینهذ و  طیارـش  بساـنت  هب  اـی  ناـسنا و  تساوـخ  نذا و 
، دراد دوجو  مهف  لباق  ینامرآ و  تباث ، ییاهشزرا  قیاقح و  هراومه  تاریغت ، تارثکت و  مغر  هب  هک  تسا  نآ  یعدم  هک  ار  يژولوئدیا » »
رد ًالثم  تسا ؛ حرطم  زین  رگید  ياهتحاس  رد  هکلب  درادن ؛ نید  هب  یـصاصتخا  چیه  هلأسم  نیا  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  دروآیمن . بات 
هب ار  هعماج  دارفا  زا  یخرب  دـناوتیم  يژولوئدـیا  : » هک دـننکیم  لالدتـسا  نینچ  تسایـس ، ندرک  کیژولوئدـیا  نادـقتنم  تسایـس ، باـب 

یندم هعماج  اریز  دریگ ؛ رارق  یندم  هعماج  زکرم  روحم و  دناوتیمن  يژولوئدیا  یلو  دروآ ؛ دیدپ  ییاهيدنبهورگ  دهد و  دنویپ  رگیدکی 
. تسا دنمزاین  عطاقتم  میالم و  لدـتعم ، ياهشزرا  زا  یکرتشم  هعومجم  هب  ور ، نیا  زا  دریگیم . لکـش  اهشزراو  عفانم  اههورگ ، رثکت  اب 

یسایس ياهشزرا  رگید  يدازآ و  مادهنا  هب  رمتسم ، دیدش و  داحتا  كرتشم و  زکرم  کی  لوح  یندم  هعماج  داجیا  يارب  شالت  نیاربانب ،
یـضترم رتکد  موحرم  همجرت : یـسایس ) هفـسلف  رد  ياهلاقم   ) يژولوئدیا هفـسلف ، تسایـس ، چا ، یپ . چـیرتراپ . دـماجنایم .» یندـم  هعماج 

اوتف اـهشزرا  رثکت  هب  درادـنپیم ، تسرد  قح و  ار  یمهف  ره  هدوب و  تفرعم » تیبـسن   » هب لـئاق  هک  يدرف  تسا  نشور  ص 88 . يدعسا ،
دقتعم یصخش  رگا  اما  دوب ؛ دهاوخ  لئاق  غیلبت  حرط و  زا  ياهرهب  هعماج  رد  اهنآ  يارب  و  درمش ؛ دهاوخ  حیحص  ار  اهنآ  همه  داد و  دهاوخ 

دقن ار  حیحـصان  یفنم و  ياهشزرا  درک و  عافد  حیحـص  ياهنامرآ  اهشزرا و  زا  دـیاب  اهنت  دنتـسین و  حیحـص  اـهشزرا  همه  هک  دـشاب 
ياههصرع نید و  ناوتیم  دش ، يژولوئدیا  زا  هک  یمود  ریـسفت  رب  انب  ام ، داقتعا  هب  يور ، ره  هب  دوب . دهاوخن  يرثکت  نینچ  هب  لئاق  دومن ،

ار نآ  هدرب و  راک  هب  یـشزرا  داعبا  رد  رتشیب  ار  يژولوئدیا »  » یتعیرـش رتکد  درک . کیژولوئدیا  ینید  ياههشیدـنا  بوچراچ  رد  ار  رگید 
، ریسفت نیاربانب  تسا . هدش  هدرمـش  نآ  رب  عرف  يژولوئدیا  لصا و  ناونع  هب  ینیبناهج  لباقت ، نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ینیبناهج  ربارب  رد 
زا ثحب  یتعیرش ، مالک  رد  يژولوئدیا  عقاو ، رد  تسا . هتشگ  یفرعم  نآ  يانبور  یمالسا  يژولوئدیا  انبریز و  مالسا ، يدیحوت  ینیبناهج 
 - ص 308 ج 16 ، راثآ ، هعومجم  دشابیم . يژولوئدـیا » ینیبناهج و   » عماج وا  ریباعت  رد  زین  بتکم  تسا . اهیگتـسیاش » اهیگتـسیاب و  »
هک دشیم  ینهذ  ياهرواب  اههشیدنا و  زا  ياهعومجم  لماش  هک  دوب  تبثم  يژولوئدیا  کی  حرط  لابند  هب  ریـسفت ، نیمه  لیلد  هب  وا  . 310

ددـجم ياـیحا   » و شیوخ » هب  تشگزاـب   » حرط دـمآیم . دوجو  هب  نآ ، ددـجم  يزاـسزاب  هعماـج و  یفرع  یبهذـم و  تینهذ  هب  عوـجر  اـب 
باتک  ) ایناسراپ دیمح  يژولوئدـیا ،» نید و   » هلاقم يژولوئدـیا ر.ك : تالوحت و  اب  یلامجا  ییانـشآ  يارب  دوب . اتـسار  نیمه  رد  بهذـم »

.112 ص 89 -  هرامش 2 و 3 ،) دقن 

ینید تفرعم 

تاملک و موهفم  یفرط  زا  تسا .  هتفر  راک  هب  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  یتاملک  ظافلا و  موهفم  كاردا  تفرعم و  رب  ینتبم  نید ,  زا  اـم  كرد  مهف و 
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نیا ایآ  دوش . یم  ضوع  نید  لک  يانعم  دبای , رییغت  ظافلا  نیا  دربراکای  دنک و  هابتشا  فرع  رگا  سپ  میریگ ;  یم  مدرم  ءهماع  فرع و  زا  ار  ظافلا 

شسرپ

موهفم یفرط  زا  تسا .  هتفر  راک  هب  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  یتاملک  ظافلا و  موهفم  كاردا  تفرعم و  رب  ینتبم  نید ,  زا  ام  كرد  مهف و 
نید لک  يانعم  دـبای , رییغت  ظافلا  نیا  دربراکای  دـنک و  هابتـشا  فرع  رگا  سپ  میریگ ;  یم  مدرم  ءهماـع  فرع و  زا  ار  ظاـفلا  تاـملک و 

؟  تسا حیحص  تشادرب  نخس و  نیا  ایآ  دوش . یم  ضوع 

خساپ

هک یملع  تاعورف  يداقتعا و  لوصا  ءهعومجم  زا  تسا  ترابع  هک  نید ـ  زا  ام  كرد  مهف و  هک  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  یمارگ !  ردارب 
حیحـص نینچ  مه  و  تایاور ,  نآرق و  تاملکو  ظافلا  یناعم  كاردا  هب  دراد  یگتـسب  هتـشگ ـ  نودم  تّنـس  باتک و  ضاّیف :  عبنم  ود  رد 

هجیتن رد  دزاـس و  یم  ّریغتم  لّوحتم و  تسا ,  وا  ءهشیدـنا  ملع و  لوصحم  هک  ار , رـشب  نّدـمت  گـنهرف و  ناـمز ,  رّوطت  لّوحت و  هک  تسا 
, ددرگ یم  توافتم  هتـشذگ  راصعا  هب  تبـسن  تایاور ,  نآرق و  زا  يرـصع ,  ره  نارو  هشیدـنا  ًاصوصخم  هماع و  فرع و  مهف  تشادرب و 

فرژ قمعت و  يانعم  هب  هکلب  تسین ,  امش ـ  ریبعت  هب  نید  ضیوعت  ای  نآ  زا  یصخش  تشادرب  نید و  زا  فارحنا  يانعم  هب  توافت ,  نیا  اما 
داهن رد  هتفهن  ءهوقلاب  ياهدادعتسا  رت  شیب  روهظ  شناد و  لماکت  رثا  رد  هک  تسا  نید  رد  یـشیدناون  اب  هارمه  تایاور  تایآرد و  يرگن 

زیت تریصبای و  لّقعت  رّکفت و  نازیم  روخارف  هب  یسک  ره  اریز  تسا ;  یعیبط  يرما  ناسنا و  ءهمزال  هدیدپ ,  نیا  تسا .  هتفای  ققحت  یناسنا 
رد یتح  یهلا  فراعم  زا  توافتم  یلوط ,  تشادرب  هک  دـیراد  هجوت  ًاعطق  دراد . نارگید  ياـه  تشادرب  لوط  رد  یتشادرب  دوخ , یـشیدنا 

ءهیقب تخانش  تفرعم و  نیع  نید ,  نآرق و  زا  يرافغ  رذوبا  یسراف و  ناملس  تفرعم  مهف و  ًالثم   , تسا هدوب  مه  میرک  نآرق  لوزن  رـصع 
کی ره  تسا و  ییاه  نطاب  زین  ار  ینطاب  ره  دراد و  دوجو  ینطاب  نآرق ,  ظافلا  يرهاظ  یناـعم  يارو  رد  هوـالع ,  هب   . تسا هدوبن  هباـحص 

 , تایاور تسا و  مالسا  نید  دیـشروخ  یلـصا و  عبنم  هک  نآرق  رگید : ترابع  هب  هک .  دهد  یم  ناشن  نیا  دراد و  ییاهریـسفت  اه و  لیوأت 
نانچ تسا ,  دودحمان  شتاذ  دننامه  وا , ملع  مالک و  تسا و  الع  ّلج و  قح  ترضح  ياهتنا  یب  ملع  زا  یشوارت  دنـشاب , یم  نآ  ياهرمق 

اب ای  یقیقح  يانعم  اب  طابترا  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدج , یناعم  رد  ظاـفلا  يریگراـک  هب  لامعتـسا و  ًاـیناث : ( 1 : .) دنا هدومرف  مرکاربمایپ 6 هک 
یناعم و رد  ار  تاملک  ظافلا و  میفظوم  ام  تروص  ره  رد  تسا .  كدنا  ًاعطق  دشاب , ققحم  رگا  دـشاب , هتـشادن  هتـشذگ  لمعتـسم  موهفم 

مزال یمیهافم  نینچ  هب  یبای  تسد  يارب  دـندیمهف . یم  تاملک  ظافلا و  زا  ار  میهافمو  یناعم  نآ  ِنامز  فرع  هک  میربب  راک  هب  یمیهاـفم 
رد درک . عوـجر  یلهاـج  بارعا  زا  هدـنام  یقاـب  ياـهرثن  راعـشا و  هب  زین  دـنرت و  کـیدزن  رـصع  هب  هک  تغل  بتک  نیرت  یمیدـق  هب  تـسا 

نّیبم هتـشادن و  یعرـش  ّتیجح  ظاـفلا , يارب  دـیدج  یعارتخا  میهاـفم  تالامعتـسا و  نیارباـنب ,  ( 2 < .) تسج هرهب  دنتـسه , نآرقریـسفت 
ج 4 ص 399 یفاـک ,  لوصا  ینیلک ,  یقروا 1. پـ . ) دریگ رارق  نآرق  نید و  نییبت  ریـسفت و  ياـنبم  دـناوت  یمن  دـشاب و  یمن  یحو  دوصقم 

 . یلعزخ اۀیآ ... ریسفت  تاسلج  زا  تشادرب  تشاددای و  یقروا 2. (پـ

 . تسا یبسن  يرشب  مهف  نوچ  دنرادن  تسادق  ینید  فراعم 

شسرپ

 . تسا یبسن  يرشب  مهف  نوچ  دنرادن  تسادق  ینید  فراعم 
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( لوا تمسق  ) خساپ

نیهر اـی  لاـحم و  ار  تقیق  تفاـیرد حـ مهف ,  تیبسن  زا  هیذـغت  اـب  هک  یـسانش  تفرعم  ینید  فراـعم  تسادـق  یفن  يرـشب و  مهف  تیبسن 
جراخ دبای ,  یم  ماظت  ـ نا نا و  ـ مزا ـ ـس ـی  مدآ ـن  هذ فر  رد ظـ نیا کـه  لیلد  هب  زین  ار  ینید  تفرعم  دناد ,  یم  قیاقح  عیمج  قلطم  تخانش 

رب هوالع  تقباطم  مدع  دناوخ .  یم  نآ  يوس  هب  رمتسم  تکرح  رییغت و  رد  قیاقح و  اب  یلعف  تقباطم  دقاف  ار  نآ  هتسنادن و  قوف  هدعاق  زا 
فراعم سدقت  بلس  هب  ینید  ياه  هرازگ  ماود  تابث و  یفن  اب  هارمه   , تسا ینید  یملع و  ياهترورض  ینوگرگد  لامتحا  مزلتسم  هک  نآ 

عورف اـی  لوصا و  هب  طوبرم  تفرعم  نآ  هک  نیا  زا  معا  ار -  ینید  تفرعم  زا  سدـقت  بلـس  سانـش  تفرعم  هتبلا  دوـش .  یمرجنم  زین  ینید 
ناربمایپ و ای  ناگتشرف و  دنوادخ ,  هچرگ  لاثم ,  ناو  بـه عـنـ دناد .  یمن  نید  لوصا  ای  عورف و  سدقت  تابث و  یفن  يانعم  هب  دشاب -  نید 

یئزج یلک و  نیناوق  ماکحا و  زا  ینوناق  مکح و  زا  ای  دنوادخ و  دوبن  دوب و  زا  هک  ییاه  هراز  گـ دشاب ,  سدـقمو  تباث  تعیرـش  لصا  زین 
هار اهنآ  رد  ینوگرگد  رییغت و  لامتحا  هدوب و  تابث  ترورـض و  دقاف  يرـشب  تفرعم  ناونع  هب  هک  هنوگ  نامه  دـنهد ,  یم  ربخ  تعیرش , 

تیبسن یفسلف  يانبم  رب  هک  تسا  یسانش  تفرعم  هاگدید  راکشآ  مزاول  زا  سدقت  بلـس  هک  ـجـا  نآ زا  دنـشاب .  یم  زین  سدقت  دقاف  دراد , 
حیرص تروصب  ـنـی  ید ياه عـلـمـی و  ترورض  یفن  هچرگ  هک  اجنآ  زا  دزادرپ و  یم  یفسلف -  هن  و  هناسانش -  تفرعم  يرواد  فـهـم بـه 

روکذم یعوضوم  لوصا  يانبم  رب  هک  دشاب  یم  یناسانـش  ـت  فر حیرـصت مـعـ ناعذادروم و  سدقت ,  بلـس  نکیل  تسین  وا  شریذـپ  دروم 
هدهع رب  دشاب ,  زاین  دروم  هراب  نیا  رد  یناهرب  لالدتـسا و  رگا  تسین و  دیاز  يا  هنو  ـنـد بـه مـ مزا نآ نـیـ همزالم  نایب  دـنیامن ,  یم  یـشم 
تابث درجت و  يانب  تسا کـه بـر مـ یـصاخشا  هفیظو  اـی  هدوب و  لـئاق  ینید  تفرعم  سدـقت  هب  روکذـم  ياـنبم  ظـفح  اـب  هک  تسا  یناـسک 

دراو اهنآ  رب  سدقت  نیرکنم  هیحان  زا  هک  دـنزادرپ  یم  یتاهب  ـ ـش عفد  هب  ینید  تفرعم  میرح  زا  ساپ  سدـقت و  زا  عافد  رد  یناسنا  تفرعم 
ینید تفرعم  تاـبث  درجت و  یعوضوم  لـصا  هک  يراـثآ  زا  یخرب  ناـیب  زا  دـع  ـه بـ لئ ـ ـس ـن مـ یا نوماریپ  رتشیب  ثحب  ور  نیا  زا  دـیآ و  یم 

تفرعم دـش .  دـهاوخ  حرطم  روکذـم ,  يانبم  رب  ینید  تفرعم  سدـقت  حرط  ماـگنه  رد  زین  دراذـگ و  یم  یـسان  ـ ـش ـت  فر ثحاـبمرد مـعـ
داجیا ار  یلکش  ـ موا يار  ـت بـ با فرا ثـ دوجو مـعـ شریذپ  دشاب  تفرعم  تابث  درجت و  هب  لئاق  رگا  سانش  تفرعم  تفرعم  درجت  یسانش و 
تسا مهف  تیبسن  هب  لئاق  هک  یـسانش  تفرعم  يارب  تباث  فراعمو  اه  هشیدنا  دوجو  رگا  هک  دیآ  شیپ  مهوت  نیا  تسا  نکمم  دنک ,  یمن 

تس مضه نـیـ لباق  دهد  یمرظن  هشیدنا  درجت  تابث و  هب  هک  یسانش  تفرعم  يارب  زین  یملع  ياهتکرح  دوجو  تسا ,  لوبق  لباق  ریغ  يرما 
نآ هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  يا  ـهـ ـشال لصاح تـ دوخ ,  فلتخم  روصو  لاکـشا  رد  یملع  ياـهتکرح  اریز  تسا ,  لـطاب  مهوت  نیا  نکیل  , 
هب ار  یمدآ  دنـسربرمث  هب  رگا  دـنراد ,  هک  یفلتخ  يا مـ هز هـ ـگـیـ نا لـلع و  اـب  اـه  هنیمز  عناوم و  اـب  اـهتکرح  نیا  دنتـسه ,  تباـث  فراـعم 

قباس فراعم  ضرع  ای  لوط و  رد  ای  تشذگ  هک  هنوگ  نامه  دیدج  تفرع  مـ درادن .  هار  نآ  رد  يرییغت  هنوگچیه  هک  دنناسر  یم  یتفرعم 
نآ اـب  ییوراـیورای  دـنمان و  یم  تخانـش  یـضرع  اـی  یلوط و  تکرح  تسا ,  هدـش  نآ  هب  رجنم  هک  ار  یتکرح  تروص  نیا  رد  هک  تسا 

تفرعم نالطب  دـیدج  تفرعم  تحـص  هب  نیقی  اب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا ,  هدـش  یم  هدرمـش  تفرعم  نآ  رب  قباس  هک  تسا  يزیچ 
اب نـظـر وا  دهد  یمنرظن  دوخ  یسررب  دروم  مولع  يایاضق  مقس  تحص و  هرابرد  زگره  سانـش  تفرعم  هبتلا  ددرگ .  یم  راکـشآ  هتـشذگ 

رتسب رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  شیاد  ياه پـیـ هزیگنا  لماوع و  ناملاع ,  یملع  ياهعازن  يورایور و  ياهتکرح  اـی  یلماـکت و  ياـهتکر  بـه حـ
ود هک  دنک ,  یم  ادیپ  ار  مولع  يایاضق  هرابرد  يرواد  اضق و  تردق  اجنآ  اهنت  وا  دـهد ,  یم  رارق  یـسررب  دروم  دوخ  هب  صتخم  یخیرات 
وا دشاب ,  یمن  دنتـسه  ریگرد  ملع  نتم  رد  هک  یناملاع  مکح  دننام  وا هـ يروادز  درو نـیـ ـن مـ یا رد  دـنیبب ,  ار  يورایور  ای  فلاخم و  رظن 

ضقانت تروص  رد  ار  يرگید  تحص  رظن و  ود  زا  یکی  نالطب  یملع ,  قیاقح  تخانش  يارب  یح  هار صـحـیـ دو  ـ جو دا بـه  ـتـقـ عا ضـمـن 
تیحالص هزوح  رد  تسا  طلغ  ای  حیحص و  رظن  مادک  هک  نیا  صیخشت  دیامن .  یم  نالعا  طلغ  ای  حیحص و  رظن  نییعت  نودب  ود  نآ  نایم 

تحص رد  دشاب  حیحص  هک  رظن  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ملسم  سانش  تفرعم  يارب  رادقم  نیا  ـا  ما تسا ,  مولع  نآ  هب  طوبرم  ناملاع 
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رگا زین  سانش  تفرعم  تسا .  هتفای  تسد  یبسن  ریغ  قلطم و  یتخانش  هب  دبای  تسد  نآ  هب  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ,  مئاد  ـت و  با دو ثـ خـ
نآ هرابرد  ناهرب  هماقا  هب   , دوخ هناسانـش  تفرعم  هاگیاج  زا  لزنت  اب  دیاب  دربب  يا  هرهب  دروم  نآ  رد  حیحـص  تخانـشو  تفرعم  زا  دهاوخب 

دوخ و هب  صتخم  للع  هزیگنا و  هبدنمزاین  دارفا  رگید  دننامه  شناد ,  لیصحت  رد  يزوریپ  ات  عازن  هنح  ـ ـص دورو بـه  زا  وا  دزادرپب .  بلطم 
ياهتقد يارب  فلتخم ,  ياههزیگنا  دوجو  رب  هوالع  یملع  هیـضق  ره  لیـصحت  رد  نیارباـن  بـ تسا .  مزـال  یقطنم  ياـهتقد  اـهییاناوت و  عباـت 

ددرگ و یم  لـصاح  ینیقی  مـلع  دــنوش  تیاـعر  لـماک  روـطب  تـفرعم  یقطنم  نـیزاو  ـر مـ گا تـسا .  هدــننک  نـییعت  یمهــس  زین  یقطنم 
هب لئاق  دنادب و  نکمم  ار  عقاو  تخانش  رگا  سانـش  تفرعم  ینید  تفرعم  تابث  درجت و  دیآ .  یمن  تسدب  یقیقح  ملع  دنوشن  تیاعررگا 
رد يرـشب  فراعم  رگید  دـننامه  ینید  میهافم  فراعم و  هراـبرد  تعیرـش  یحو و  لـصا  لوبق  زا  بـعـد   , ـد ـشا ـت بـ فر تاـبث مـعـ درجت و 

چیه ینعی  تسا ,  لطاب  دـشابن  عقاو  اب  قباطم  دـهتجم  مهف  رگا  رظن  نیا  ربانب ,  دـیامن .  یم  ماود  تابث و  هب  مکح  عقاو  اب  تقباطم  تروص 
مالـسا لصا  دـننامه  مهف  نآ  دـشاب ,  عقاو  اب  قباطم  دـهتجم  مهف  رگا  اـما  درادـن ,  دوجو  دمرـس  رهد و  اـی  رـصع و  رد  نآ  يارب  یتقباـطم 

هزوح زا  نوریب  رد  هک  یـسانش  ـت  فر نکیل مـعـ دنهد ,  اوتف  عقاو  فالخ  رب  خیرات  لوطرد  نیدهتجم  تسا  نکمم  تسا ,  یقاب  يدمرس و 
ریاد ار  اهنآ  رما  دشاب ,  هتـشاد  صاخ  يرظن  ریگرد ,  ياهرظن  زا  یکی  مقـس  ای  تحـص و  هب  هک  نآ  نودب  درگن  یم  نیدهتجم  عازن  هباوتف 

تسا کـه روبجم  دنک  ییاسانـش  نایم  نآ  زا  ار  حیحـص  رظن  هتخادرپ و  رادقم  نیا  زا  شیب  هب  دهاوخب  وا  رگا  دـناد ,  یم  تابثا  یفن و  نیب 
کی تروصب  لاح  ـن  یا رد  ـد ,  یا هماقاار نـمـ دوخ  ناهرب  لالدتـسا و  درگنب و  ینید  فراعم  هب  نورد  زا  دـهن و  ماـگ  داـهتجا  هنح  ـ ـص بـه 

ای ندوب و  یبسن  هب  یـسانش  تفرعم  هناهب  هب  دـناوت  یمن  زگره  سان  ـ ـش تفرعم  سپ  سانـش  تفرعم  کی  تروصب  هن  دـنک  یم  روهظ  هیقف 
زا يا  هشوگ  هب  دوخ  رـصع  رد  نیدهتجم  هک  دنچ  ره  تسین  يرـصع  یبسن و  ینید  ـت  فر مـعـ دهدب .  رظن  نیدـهتجم  ياواتف  ندوب  یلـصا 

يارب ار  دـهتجم  تکرح  هنیمز  هکدنتـسه  ینوگانوگ  لماوع  طیار و  ـ ـش دـنبای .  یم  تسد  تسه  ناـشنامز  ياـهزاین  اـب  بساـنتم  هک   , نآ
هدرک داجیا  خـیرات  لوط  رد  مالـسا  ناهج  يداصتقا  یـسایس و  طیارـش  هک  یفلتخم  ياهزاین  دـنروآ ,  مهارف مـی  صاخ  یمکح  تخانش 

يارجا یه و  ـ لا ـن  ید ـم  یر زا حـ تسارح  يرادـساپ و  ماقم  رد  ات  تسا  هتـشاد  یم  نآ  رب  ار  اهقف  دوخ ,  بساـنت  هب  نا  ـ مز رد هـر  ـت ,  ـسا
یهدـنامزاس و نیا  رذـگهر  زا  دـنیامن .  جیـسب  اـهزاین  نآ  هب  ییوگخـساپ  تـهج  رد  ار  اـه  هزوـح  فـلتخم  تاـناکما  بساـنتم ,  ماـکحا 

نآ زا  سپ  زین  باوبا  نیا  زا  یخرب  دنا ,  هدش  میظ  ـن و تـنـ یود نوگانوگ تـ ياهنامز  رد  یهقف  فلتخم  باوبا  هک  تسا  رمتـسم  یگنهامه 
 . دنا هدش  جراخ  اهقف  یملع  ياهشواک  تاثحابم و  ضرعم  زا  دنا ,  هدش  یفتنم  یعامتجا  تالوحت  نتم  رد  اهنآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  هک 

یم یمیهافمار  ینید  مولع  ناملا  ناهیقف و عـ شالت  دروآ  هر  تسا  مهف  تیبسن  هب  لئاق  هک  سانـش  تفرعم  ینید  تفرعم  میرح  سد و  تـقـ
هب تکرح  نیا  هک  هاگ  نآ  ات  ـن  یار ـ با بـنـ دنک .  یم  تکرح  یهلا  یناعم  میهافم و  تخانـش  تهج  رد  دوخ  مادم  لوحت  رییغت و  اب  هک  دناد 

يرشب میهافم  زج  يزیچ  ناملاع  تسد  رد  تسا  هدشن  لیدبت  قلطم  تخانش  هب  یبسن  تخانـش  هک  نامز  نآ  ات  ینعی  تسا  هدیـسرن  دصقم 
هـصیصخ لیلد  هب  اهقف  یهقف  ماکحاو  اواتف  هلمج  زا  ینید و  فراـعم  تشذـگ ,  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  اـنبم  نیا  بـر  درادـن .  دوجو 

زا سدـقت  یفن  دنتـسین .  رادروخرب  تسا ,  یهلا  نامرف  مـالک و  اـی  قیاـقح و  هب  صتخم  هک  یمارتحا  سدـقت و  نآ  زا  زگره  دوخ  يرـشب 
ار ینید  يایاضق  هک  یناسک  هیحان  زا  دو  ـ ـش رداص مـی  قوف  هناسانـش  تفرعم  يرواد  قیرط  زا  هک  نآ  رب  هوالع  یعرـش  تاررقم  نیناوق و 

یم عضو  ناسناطـسوت  ینید  ياهـشزرا  بوچراهچ  رد  هک  یتاررق  ـیـن و مـ ناو ندوب قـ يرـشب  هب  دنناد و  یم  یـشزرا  يایاضق  هب  دودـحم 
تقیقح ار  یجراخ  قیاقح  تخانـش  تیبسن ,  نالطب  هب  ندرب  یپ  اب  هک  یـسانش  ـت  فر ـا مـعـ ما ددرگ .  یم  رداص  زین  دـنراد ,  رواـب  دـنوش 

نیا بلطم  حیـضوت  تسا .  لـیاق  یهلا  یتمرحو  سدـقت  ینید  تفرعم  يارب  دراد ,  رواـب  زین  ار  ینید  تفرعم  هرتـس  ـد و گـ ناد نکمم مـی 
صیخـشت اب  هتخادرپ و  ود  نآ  نایم  طباور  یـسرر  بـه بـ دنراد ,  ناهجو  ناسنا  زا  هک  یتخانـش  ساسارب  اهناسنا ,  زا  یهورگ  هاگ  هک  تسا 

تـس ـکـی نـیـ ـش دنراد .  یمررقم  ار  یـصاخ  یهاون  رماوا و  هدومن و  عضو  ار  یتاررقم  نیناوق و  دـنمان ,  یم  نایز  ودوس  ار  نآ  هک  هچنآ 
یتاررقم نیناوق و  تسا ,  هدش  عضو  ناهج  ناسنا و  هب  تبسن  یحو  زا  لقتسم  یتخانـش  ساسا  رب  هک  تاررقم  نیناوق و  زا  هلـسلس  نیا  هک 
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ینیناوق نوماریپ  شواک  ثحب و  هب  نادقوقح ,  ناونع  اب  اهناسنا  زا  یهورگ  هاگ  تسین .  رادروخرب  یهلا  تمرحو  تسادق  زا  هدوب و  يرشب 
مهف طابنتـسا و  قلعتم  هک  یمیهافم  نینچمه  هورگ و  نیا  مهف  طابنتـسا و  ـت ,  ـسا هد  ـ ـش ـع  ـضو ـگـر  ید ـی  هور طسوت گـ هک  دنزادرپ  یم 

نوماریپ شواک  هب  نارگشهوژپ  ناققحم و  زا  یهورگ  رگید ,  یهاگ  تسا .  يرشبر  ود  ره  هتشادن و  یهلا  هصیـصخ  کی  چیه  تساهنآ , 
هجیتن دـنمهفب ,  هدومن و  طابنتـسا  ار  نآ  زا  رهاظ  دارم  ات  دـننک  یم  شالت  و  هتخادرپ ,  مالـسلا )  مهیل  عـ نیموصعم (  تنـس  یهلا و  باتک 

هک نیا  ای  دننام و  یم  مورحم  عقاو  تخانـش  زا  هدـش و  اطخ  راتفرگ  هک  نآ  ای   , تسین جراخ  تروص  ود  زا  نیققحم  زا  هورگ  ـن  یا شال  تـ
یث بـحـ دنا ,  هدشاطخ  راتفرگ  کیمادک  هدیدرگ و  لیان  عقاو  كاردا  هب  اهقف  زا  کی  مادک  هک  ـن  یا زا  بـحـث  دنـسر .  یم  عقاو  كرد  هب 

دیامن يرواد  اضق و  نآ  هرابرد  دناو  اجنیا مـی تـ رد  سانـش  تفرعم  هچنآ  تسا ,  نوریب  یـسانش  تفرعم  شناد  هدودحم  زا  تسا و  یهقف 
رادروخرب سدقت  زااذل  تسا  يرشب  مهف  اوتف و  تسا  هدیـسر  نآ  هب  هک  یمهف  اوتف و  تسا ,  هدش  اطخ  راتفرگ  هک  هیقف  نآ  هک ,  تسا  نیا 

يرـش ییاوتف بـ موـهفم و  وا ,  ياوـتف  موـهفم و  نکیل  تسا  يرـشبوا  مهف  هچرگ  تسا ,  هدو  كاردا نـمـ ار  ـع  قاو هک  هیقف  نآ  اـما  تسین و 
تاذ ـت کـه  ـسا هدر  ـی پـی بـ مال ناـمه کـ هب  وا  هدومن ,  تفاـیرد  تسا  هدـش  لزاـن  هدـیمهف  يارب  هک  ارادـخ  مـالک  نخـس و  وا  تسین , 
رارق یبرع  ناسل  هب  ار  نآرق  ام  هک  یتسرد  هب  ینعی   ( 1 نولقعت ( )  مکلع  ایبرع لـ انآرق  هانلعج  انا  تسا ( :  هدو  ـ مر نآ فـ هرا  ـ برد ـه  لا سد  ـ قا

تـسادق دقاف  يرـشب و  وا  مهف  هچرگ  تسا  كرابم  سدقم و  وا  ياوتف  موهفم و  نیاربانب  دـییامن .  لقعت  نآ  هرابرد  امـش  هک  دـیاش  میداد 
 , يرـشب یمیهافم  ار  اهنآ  همه  هداد و  رارقاضق  دروم  ناسکی  ار  اهقف  ياواتف  دـناوت  یم  سا نـ ـنـ ـش ـت  فر سا مـعـ ـ ـسا ـن  یا رب  تسا و  یهلا 

یـسررب هب  هقف  هزوح  زا  جراـخ  رد  هک  نآ  لـیلد  هب  تشذـگ  هک  يروط  ناـمه  سانـش  تفر  ـبـتـه مـعـ لا دـناوخب .  سدـقم  ریغ  لوـحتم و 
 , دهدب رظن  دنتسین  عقاو  اب  قباط  هک مـ ییاواتف  زا  هتسد  نآ  ندوب  سدقم  ریغ  ای  ندوب و  يرـشب  هب  دناوت  یم  اهنت  دزادرپ  یم  یهقف  تارظ  نـ

تابث و زا  اوتف  مادـک  هک  نیا  صیخـشت  هجیتن  رد  تسا و  نآ  اب  فلاـخم  کـی  مادـک  عقاو و  اـب  قباـطم  اوتف  مادـک  هک  نیا  صیخـشت  اـما 
مدـع لیلد  هب  سانـش  ـت  فر مـعـ تسا .  نآ  نارگـشواک  هقف و  ملع  هب  طوبرم  تسا  مورحم  نآ  زا  کـی  مادـک  رادروخرب و  یهلا  یـسدقت 

ریاد یهلا  یمکح  هاگره  هک  انعم  نیا  هب  دـیام ,  ار حـفـظ نـ نآ  سدـقت  میرح  تسا  فظوم  نآ  ریغ  زا  سدـقم  ياوتف  صیخـشت  تردـق 
 , یلمع طایتحا  ناکما  مدع  تروص  رد  دیامن و  تیاعر  ار  یلمع  طایتحا  ناکما  تروص  رد  دیا  وا بـ دش  داضتمای  ریاغم و  رظن  دنچ  رادـم 
 , دـنوش یمطابنتـسا  یهقف  ياواـتف  تروص  هب  هک  یلک  نیناوق  رب  هوـال  ـنـی عـ ید ـت  فر هزو مـعـ رد حـ دراد .  ساـپ  ار  نآ  يداـقتعا  میرح 

سدـقت زا  دـنراد ,  ـی  عا ـتـمـ جا نوگاـنوگ  طیارـش  واـهنامز  هب  تبـسن  هک  یتاـبث  مدـع  ریغت و  مـغر  یلع  زین  ییزج  ما  ـکـ حا تارر و  مـقـ
یهلا لعج  لیلد  هب  نکیل  دـنوش ,  یم  رداص  یـضاق  ـم و  کا طسوت حـ دـنچ  ره  ییاضق  یتموکح و  ماکحا  تاررقم و  اریز  دـنرادروخرب , 

 , اهنآ تیاعر  مدـع  یتمرح و  یب  اذـل   , ددرگ یم  رادروخرب  یعرـش  راب  ـتـ عا زا  دو ,  ـ ـش رداص مـی  اهنآ  زا  هچنآ  اـضق ,  تیـالو و  بصنم 
ییاض ضقن حـکـم قـ هرابرد  اذـل  دوش ,  یم  هدرمـش  زین  یبوبر  رـضحم  رد  يرجت   , دـشاب هتـشاد  دـناوت  یم  هک  یعام  ـتـ جا راثآ  رب  هوالع 

در دشاب و  یم  مالـسلا )  مهیلع  ـیـن (  مو ـ ـص همئا مـعـ مکح  در  هلزنمب  اهنآ  در  هک  تسا  هدـش  دراو  نینچ  یلاو  ییالو  مکح  در  ای  یـضاق 
رد رفک  دادترا و  زا  روظنم  هتبلا  دوب  دهاوخ  رفک  مزلتـسم  ادخ  مکحدر  تساد و  مکح خـ در  هلزنمب  مالـسلا )  مهیلع  موصعم (  ماما  مکح 

ماکحا تاررقم و  نیناوق ,  یهلا  با  ـتـسـ نا یبلق .  رفک  يداقتعا و  دادترا  هن  دشاب  یم  یلمع  دادترا  یلمع و  رفک  انامه  دراومزا  هنوگ  نیا 
اوتف هن  هعماج  نیا  رد  اریز  تسا ,  دنوادخ  هب  رصحنم  تیمکاح  ینید  هعماج  رد  دزاس ,  یمراکشآ  ار  نید  تیمکاح  یبوبر  هرهچ  ینید , 

دـیامن و ییاسانـش  ار  یهلا  ماـکحا  تسا ,  فظوم  هی  فـقـ تسا .  دارفا  راـیتخا  رد  ییـالو  مکح  اـی  اـضق و  هن  تسا و  صاـخ  صخـش  قح 
 , تسا بجاو  نادلقم  رب  نآ  قبط  رب  لمع  تمرح و  تیاعر  هک  هنوگ  نامه  اوتف  رود  زا صـ سپ  دنکرداص ,  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  ياواتف 
 . دشاب یمن  نآ  زا  یطخت  رب  رداق  هدرک و  طابنتسا  ار  نآ  هک  تسا  ییاوتف  هب  موکحم  زین  وا  ینعی  تسا .  يرورض  مزال و  زین  هیقف  دوخ  رب 

دوخ هک  تسا  يا  هلئ  نا مـسـ ریصقت و عـصـیـ نکیل  دراد ,  دوجو  دنز  نایصع  هب  تسد  ای  هدومن و  تلفغ  یناسنا  هک  نیا  لام  ـتـ حا ـتـبـه  لا
یهلا نیزاوم  قبط  رب  تسا  فظوم  یضاق  زین  اضق  هلئسم  رد  تسا .  نوریب  یسانش  نید  نید و  هزوح  زا  هدوب و  هارمه  یهلا  رفیک  هیبنت و  اب 
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ناـمه بلطم  لـیلد  تسا ,  مارح  نیفرط  رب  مکح  نتـسکش  دـش  رداـص  مکح  هک  نآ  زا  سپ  دـیامن .  رداـصار  مکح  دزادرپب و  يرواد  هب 
یـضاق صخـش  اذل  تسا و  یهلا  مکح  هکلب  دشاب ,  نآ  زا  فلخت  رب  رداق  دوخ  وا  هک  نآ  ات  تسین  یـضاق  حـکـم  نیا حـکـم ,  هک  تسا 

نآ ندوب  هابتـشا  هک  تسا  یتـقو  نآ  دومن و  ضقن  ار  یـضاق  مکح  ناوت  یم  تروص  کـی  رد  اـه  تـنـ درادـن .  ار  نآ  زا  فلخت  قـح  زین , 
اهنت هکلب  دوش  ضقن  ات  تسا  هدوبن  یمکح  عقاو  رد  اریز  دوش ,  یمن  ضقن  یضاق  مکح  زین  تروص  نیا  رد  دوش ,  راکـشآ  نیقی  اب  مکح 
ینعی تسا  بجاو  مکاح  صخش  رب  هلمج  زا  همه و  رب  مکح  تیاعر  مه  یتموکح  یتیالو و  ما  ـکـ حا رد  تسا .  هتشاد  دوجو  مکح  مهوت 

يو هک  نآ  ات  تسین  وا  مکح  عقاو  رد  رودـصزا  سپ  مکح  اریز  دـشاب ,  یمن  تسا  هدرک  رداص  هک  مکح  زا  فلخت  رب  رداق  زگره  مکاح 
چیه نیاربانب  دراد ,  رظن  ناسکی  هب  اهناسنا  همه  رب  هک  ـت  سا یهلا  مکح  هکلب  دنک ,  داجیا  يا  هشدخ  دوخ  هب  تبـسن  نآ  رابتعا  رد  دناوتب 

 . درادن دوجو  عامتجا  دارفا  رگید  اب  تسا  یتفم  هک  يدهتجم  یضاق و  مکاح ,  نیب  یعامتجا  يدرف و  لئاسم  رظن  زا  یتیزم 

( مود تمسق  ) خساپ

تلادع لها  يارب  یصاخ  یعامتجا  تازایتما  ماکحا و  رگا  تسا ,  يورخا  شاداپ  يونعم و  تلیضف  هب  طوبرم  یگمه  تازای  ـتـ ما ـا و  یاز مـ
زین ماکحا  نیا  اهنآ ,  لاثما  ادـتقا و  زاوج  تادا و  ـهـ ـش لو  طوبرم بـه قـبـ ماکحا  دـننام  دـشاب ,  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  هعماج  رد  اوقت  ای  و 

یعامتجا فانصا  زا  یفنص  هرابرد  هک  دنتسه  ینیناوقو  ماکحا  هکلب  دنشاب ,  یم  صا نـ يدار خـ ـ فا ای  درف و  یـصخش  تیـصوصخ  هب  رظان 
يارب ـی  صا ما خـ ـکـ حا رگا چـه  ینعی  دنا ,  هدش  نایب  دشاب ,  یصاخ  دارفا  هب  رـصحنم  یفنـص  تیوه  نیا  هک  نآ  نودب  یلک  ترو  ـ ـص هب 

یماکحا زا جـمـلـه  تسا .  زاب  ناگمه  يارب  یهقف ,  ماکحا  رد  داهتجا  ای  ندـش و  لداع  هار  نکیل  تسا  هدـش  عضو  داهتجا  اـی  تلادـع و 
ات تسین  کشزپ  دـننام  دـهتجم  تسا .  تلادـع  زارحا  هکلب  قسف و  مدـع  تسا  نآ  هب  طورـشم  نیملـسم  یعامتجا  تیالو  اضق و  اتفا ,  هک 

لاح هب  رـضم  هچنآ  زا  دـنکن و  تیاعر  ار  یتشادـهب  روما  شدو  ـر خـ گا طـبـیـب  دـشاب .  مزال  ای  زیاج و  تروص  ره  رد  وا  هخـسن  هب  لمع 
ياو زا فـتـ دـنناوت  یمن  عاـمتجادارفا  نکیلو  دـنک ,  هدافتـسا  دوخ  دوبهب  تهج  وا  صـصخت  زا  دـناو  ـض مـی تـ یر مـ دـیامننزیهرپ ,  تسوا 

نـکـتـه دشاب .  یمن  یهلا  قالخا  هب  قلختم  هدوبن و  هرداص  ماکحا  يواتف و  هب  لماع  دوخ  هک  دـننک  هدافتـسا  يدـهتجم  مکح  ای  مـفـتـی و 
ینید تاررقم  نیناوق و  ینعی  تعیرـش  هب  صوـصخم  سدـقت  تاـبث و  زا  ثحب  هک  تسا  نیا  دوزفا  دـیاب  روـبزم  بلطم  میمت  رد تـ يا کـه 

ایو یسانشادبم  ریظن  دندرگ  یم  حرطم  نید  لوصا  هریاد  رد  هک  یمو  اهنت عـلـ رگید  مولع  زادارم  دوش و  یم  زین  رگید  مولع  لماش  هدوبن و 
یسانش یتسه  ثحابم  زا  شخ  نآ بـ تسا .  هداد  رظناهنآ  هرابرد  مالسا  هک  تسا  یلمع  ای  يرظن  مولع  همه  دارم  هکلب  تسین  یـسانشداعم 

زا زاـین  یب  اـهنآ  دروم  رد  قوف  ياـعدا  ور  نیا  زا  ـد و  نراد رار  عاز قـ هزوحرد نـ حوضو  هب  دنـشاب  یم  نید  لوـصا  هب  طوـبرم  امیقتـسم  هک 
ار ینیناوق  دـعاوق و  اهنآ  هرابرد   - ترتع نآرق و  مالـسا -  هک  یمولع  ریاس  دروم  رد  سدـقت  هی  ـ عاد نکیلو  تسا  دـیاز  لالدتـساو  ناـهرب 

لوا شخب  رد  یتسیز  یعیبط و  مول  سد عـ تـقـ دوش .  یم  هتخادرپ  نآ  هب  دـعب  لصف  هک  تسا  رتشیب  یحیـضوت  هب  دـنمزاین  دـنا  هدرک  هئارا 
ترابع نآ  نیداینب  شخب  ای  نآ و  تقیقح  مامت  شنیرفآ ,  يا  ـ یو نا گـ ـ بز ناو  هب عـنـ هکلب  دماج  تیعقاو  کی  تروص  هب  هن  نید  باتک , 

لیصحت تسا .  يدبا  تداعس  یقیقح و  تفرعم  هب  یمدآ  لوصو  قیرط  كولـس و  هویـش  زا  یهاگآ  یت و  ـ ـس نا هـ ناسنا و جـهـ هب  ملع  زا 
ناونع هب  یحو  نکیلو  دو  ـل مـی شـ صا یحو حـ قیرط  زا  هکلب  هدوبن  یلقع  ای  یـسح و  ياهرازبا  اب  یهلا  يایبنا  ایلوا و  يارب  ینید  تفرعم 
یتخان ـ ـش ـت کـه  ـسا ير  ـ تر ـت بـ فر ـی مـعـ حو دـشاب .  یمن  یـسح  كاردا  یلقع و  شناد  اب  فلاـخم  هاـگ  چـیه  تفرعم  زا  یلاـع  یعون 

یبیغ تاماهلا  یحو و  طسوت  اهنت  هک  ير  ـ تر بـعـد بـ دهد .  یم  رارق  مالـسلا )  مهیلع  ایلوا ( ءایبنا و  تفایرد  ضرعم  رد  ار  یتسه  زا  دیدج 
هکلب تسین   , دنشاب یم  یلقع  ای  یسح و  تاکاردا  ضرعم  رد  هک  یملاوع  ـبـت بـه  ـس هناگیب نـ زاتمم و  یـشخب  امازلا  تسا ,  تفایرد  لباق 
هوالع درب  یم  هرهب  یهلا  ماهلا  ای  یحو و  زا  هک  ـی  ـس کـ دوش .  یم  لماش  زین  ار  ملاوع  نیا  زا  رت  قیقد  رت و  قیمع  یتخانـش  نآ  زا  هتـشذگ 

ياهعازتنا ودـیرجت  هب  دـنمزاین  هک  نآ  یب  ددرگ ,  یم  لیان  سوسحم  لوقعم و  قیا  هرابرد حـقـ یـسح  ینالقع و  قوف  یتاکاردا  هب  نآ  رب 
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دـن و تفاـیرد مـی کـ دوخ  سح  لـقع و  رد  زین  ار  یـسحو  یلقع  موـلع  ینامـسآ  تاقارـشا  تاـضافا و  قـیرط  زا  دـشا ,  یلک بـ یئزج و 
بلاق رد  یهلا  یتمـصع  تیانع و  ـت بـا  ـسا هدرک  ادیپ  ار  نآ  لیـصحت  ناوت  يروضح  يدوهـش و  كاردا  هب  هک  ار  یبیغ  قیاقح  نینچمه 

رد یحو  قیرط  زا  هک  يا  هلصاح  ظافلا  میهافم و  سپ  دهد .  یم  لزنت  دشاب ,  نارگید  لقعت  ساسحا و  اب  حطس  مه  هک  یظافلا  میهافم و 
لباق تعیرـشو  نید  زا  تعباتم  رون  هب  اهنت  هک  یقیاقح  زا  یموهفم  راـبخا  رب  هوـال  دریگ و عـ یمرارق  ناـگمه  هدـهاشم  كاردا و  ضرعم 

ـی حو ـق  یر زا طـ هک  ینید  ياه  هرازگ  ایاضق و  هچرگ  بیترت  نیدب  دنهد و  یم  ربخ  زین  یـسح  یلقع و  بتارم  قیاقح و  زا  دنتـسه  هانتکا 
رب لمتـشم  اهنآزا  یخرب  نکیل  دنراد ,  رارق  ینا  ـ ـس ـ نا همهاف  یـسرتسد  رد  قیدصت  يروصت و  میهافم  هرهچرد  یگمه  دنوش  یم  اقلا  یهلا 

دوخ ياه  هزومآ  زا  یشخب  رد  یحو  ینعی  دنشاب ,  یمن  يرظنای  یلمع و  لق  ـد عـ عاو لوصا و قـ هب  تبسن  هناگیب  لقتـسم و  هدعاق  لصا و 
ار يداع  رشب  لقع  مهف و  هک  دزادرپ  یم  یقیاقح  راهظا  هب  رگید  یشخب  رد  دراد و  ار  يرشب  لقع  ـبـت بـه  ـس يدا نـ ـ ـشرا يدییات و  شقن 
ای تمایق و  خزرب و  رد  تعیرش ,  يدابع  ای  یـسایس و  يداصتقا -  ماکحا  راثآ  روهظ  دننا  مـ تسین .  یهار  نادب  یحو  يوریپ  قیرط  زا  زج 

نیا قوف  نای  بـا بـ تسا .  هدـش  هدادربخ  اهنآ  زا  هدراو  رابخا  تاـیآ و  رد  دراد و  دوجو  زیخاتـسر  هنحـص  رد  هک  یتاـماقمو  فقاوم  دـننام 
راکنا هئطخت و  ار  اهنآ  اهنت  هن  دراد  رـشب  ـی  ـس یلقع و حـ تاکاردا  هب  تبـسن  هک  یفارـشا  اب  نید  یحو و  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  تقیقح 

لقع هک  يدـعاوقو  دودـح  طباوظ ,  زا  دوش ,  یم  لصاح  رـشن  رـضح و  ما  رد هـنـگـ هک  یعیاقو  زا  یبیغ  رابخا  هارمه  هکلب  دـیامن ,  یمن 
زا یموـهفم  راـبخا  اـب  یلقع  ياـه  هتـسناد  يروراـب  يارب  شـالت  نمــض  هداد و  ربـخ  زین  دـیا  ـی مـی نـمـ ــش نآ مـ بوچراـهچ  رد  یمدآ 
هب لقع  ات  تسا  هدـش  بجوم  لقع  ینید  رابتعا  دروآ .  یم  مهارف  ینـالقع  ياـهیرواد  يارب  ار  ینیون  داوم  یهلا  ياـهتفایرد  تافـشاکم و 

یلقع هجاـحم  تاـیآ  زا  یخرب  رد  دـشاب .  رادروـخرب  یمرتـحم  ربـتعم و  هاـگیاج  زا  ینید  تفرعمو  كاردا  هنماد  رد  یهلا  یتـجح  ناوـنع 
هب زاـین  ترورـض و  لـقع  هک  یتـقیقح  ناونع  هب  ـهـی نـیـز  لا بتک  لازنا  لـسر و  لاـسرا  هتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  دـنوادخ  اـب  ناـیمدآ 

ینورد و تجح  مان  اب  لقع  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا .  هدـش  یفرعم  دـیامن ,  یم  كاردا  یهلا  تداعـس  هب  لوصو  يارب  ار  نآدوجو 
ینید ياـه  هرازگ  زا  یـشخب  ناوـنع  هـب  زین  یلقع  ياـیاضق  اـه و  هرازگ  هـک  نـیا  لـصاح  دـنا .  هدـش  یفرعم  ینورب  تـجح  ماـن  اـب  یحو 
ینالق قو عـ یقیاقح فـ رب  لمتـشم  هچرگدـنهد  یم  ربخ  یبیغ  قیاقح  زا  هک  هاـگ  نآ  یتح  ینید  تاراـهظا  ور  نیا  زا  هدوب و  راـبتعادروم 

هویش اب  هک  یلقع  نیبم  ـط بـیـن و  باو ما و ظـ ـکـ حا زین  ظاحل  نیمه  هب  دنشاب و  یمن  یلقع  ياهتفایرد  اب  يورایور  فلاخم و  زگره  دنـشاب 
یناعم فشک  یعرش و  تاروهظ  رد  لصفنمای  لصتم  یبل  نیارق  ناون  بـه عـ ـد ,  نا هد  لصاح شـ يرورض  ینیقی و  یتروص  هب  یناهرب و  يا 

يرواد و تیناـش  دزاـس ,  یمرـسیم  نکمم و  یحو  مهف  رد  ار  نآ  زا  هدافتـسا  لـقع  ینید  راـبتعا  هک  هنوـگ  نا  هـمـ دنتـسه .  لـیخد  ینید 
شقن هتـشاد و  ینید  فراعم  هعومجم  رد  هک  یهاگیاج  هب  هجوت  اب  فلتخم  مول  عـ دروآ .  یم  مهارف  یلقع  مولع  هریاد  رد  ار  نید  روضح 

ـنـد ناو دراد مـی تـ اهنآ  ینالقع  قوف  لوصا  زا  یخرب  نیمات  رد  نینچمه  یـسح و  ما عـقـلـی و  ـکـ حا رد  ـن  ید يا کـه  يداشرا  يدییات و 
ینعی ددرگ ,  رارقرب  روکذـم  هو  ـیـ ـش ـی بـه  حو اب  مولع  دـنویپ  هک  یتروص  رد  ودـنربب  یبیغ  ماهلا  یحو و  زا  ار  ینوگانوگ  ياـه  هدافتـسا 

رد هک  یتفرعم  عباـنم  زا  یکی  ناونع  هب  یحو  اـب  هداد و  ناـمزاس  یه  ـ لا ـی  ـسا ـنـ ـش یتسه  ناـینب  رب  ار  دوخ  یفـسلف  يداـبم  لوصا و  مولع 
ـت فر زا مـعـ یئزج  ناونع  هب  اهنآ  همه  دـنرگنب ,  دراد ,  یـسیسات  شقن  دراومزا  یـضعب  رد  يداـشرا و  يد و  ـیـ یا شقن تـ دراوم  زا  یخرب 

دروم هک  یموهفم  هب  دـنبای ,  تسد  یتقی  هب حـقـ دوخ  ياهیرواد  رد  هاـگره  هدوب و  لوغـشم  شنیرفآ ,  فلتخم  ياهـشخب  نییبت  هب  ینید , 
هکلب نید  عورف  ای  لوصا و  هریاد  رد  اهنت  هن  ملع  ناس  ـنـ ید و بـ دش .  دنهاوخ  لیان  تسارادروخرب ,  یهلا  دییات  زا  هدوب و  نید  رظن  رابتعا و 
هرازگ همه  هصیـصخ  هک  یتابث  رب  هوالع  دـیامن ,  یم  هئارا  ار  يدـعاوق  اهنآ  هرابرد  تر )  نآرق و عـتـ مالـسا (  هک  یئاـه  هزوح  ماـمت  رد 

زا هتفاـیزاب و  ار  دوـخ  ینید  تلـصخ  یحو  اـب  یهارمه  تکرب  هب  هـک  یموـلع  ددرگ .  یم  رو  هرهبزین  یهلا  سدـقت  زا  تـسا  یملع  ياـه 
یپ رد  هک  اهنآ  زا  یخرب  دننک ,  یم  هدافتسا  يرت  صاخ  ياهـشور  زا  دوخ  تاعوضوم  فادها و  ـب  ـسا هب تـنـ دنرب  یم  هرهب  یهلا  سدقت 

نیب و لوصا  زا  هداف  ـتـ ـسا هوال بـر  مولع عـ نیا  دننک ,  یمن  بلط  نیقی  زج  هدرکن و  دامتعا  ناهرب  هب  زج  دنتـسه  ملاوع  تایل  ـت کـ خا شـنـ
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هب هک  هاگ  نآ  موصعمرابخا  زا  دـنا ,  هتفر  راک  هب  يداـشرا  يدـی و  ـ یا يا تـ هنوگب  زین  تنـس  باـتک و  زا  يرایـسبدراوم  رد  هک  یلقع  نیبم 
یحو تیفشاک  تابثا  زا  سپ  اریز  دنیامن ,  هدافتسا  ناهرب  طسو  دح  ناونع  هب  دنناوت  یم  دشاب ,  یعطق  رودص  تهج  نتم و  دنـس ,  ظاحل 

هدنـسب ینظ  جیات  ها کـه بـه نـ نآ گـ مولع  نیمه  رد  درادـن و  دوجو  روکذـم  هدافتـسا  يارب  یعنام  چـیه  یهلا  يایلواو  ءایبنا  ـمـت  ـص و عـ
یم ینظ  هکلب  هدوبن  ینیقی  يدانـسا  زین  نید  هب  هجیتـن  دانـسا  تروص  نیا  رد  ودرک  هدافتـسا  ناوت  یم  زین  نیموصعم  ینظ  راـبخا  زا  دوش , 

هک نآ  ای  دـیامن و  یهارمه  ار  نآ  ینالقع  یـشزرا  رابتعا و  هک  يا  هدودـحم  رد  یلمع  يدربراک و  مولع  رد  نامگ  ـتـبـه ظـن و  لا دـشاب . 
ینظ و ياهـشور  اـب  هک  یبرجت  موـلع  دـننام  دریگ ,  یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  رتـشیب   , دـیامن تاـبثا  ار  نآ  تیجح  یعرـش  ینیقی  ناـهرب و 

مولع زا  يرایـسب  یلمع  زاین  ینظ  هدـشن و  تابثا  ياهیروئت  ـر  گا دـنریگ .  یم  رارق  ماـع  هدافتـسا  دروم  اـطخ  لاـمتحا  زا  صاـخ  یبیرـضاب 
ندیشخب لکش  يارب  دهد  یمار  نآ  هزاجا  یعطق  ملسم و  صوصن  هک  يا  هدودحم  رد  ینید  رهاوظ  زا  هدافتـسا  دیامن  یم  نیمات  ار  یبرجت 

یـشالت ملاع ,  شالت  هک  نآ  اب  تروص  نیا  رد  دـش ,  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هتب  ـ لا درادـن .  رب  رد  ار  یعنام  چـیه  اـهیروئت  زا  هتـسد  نیا  هب 
 , عطق یملع (  هجرد  رادقم  هب  تسادق  هجرد  ینعی  دوب  دهاوخ  ینامگ  ینظ و  يدانسا  نید  هب  لصاح  جیاتن  دان  ـ ـسا تسا ,  ینیدو  سدقم 
 , دوش یم  ثحب  یلـصوت  يدابع و  زا  معا  یعامتجا  يدرف و  راتفر  یگنوگچ  نوماریپ  هک  زین  هقف  ملع  رد  تسا .  حوجرم )  لامتحا  نظ و 
هک تسا  يا  یعط  ـیـن قـ هار دنتـسم بـه بـ هقف  ملع  رد  ینظ  ياهـشور  دربراـک  دـنریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  ینظ  ياهـشور  زا  یخر  بـ
ای هدوب و  یعرش  لیلد  دقاف  ناسحتسا  ای  سایق و  ریظن  يا کـه  ياهـشور ظـنـی  ور  نیا  زا  دننک و  یم  تابثا  ار  صاخ  نونظ  یعرـش  رابتعا 

تیجح هک  يا  هدودحم  رد  یهقف  جیاتن  ندوب  ینظ  هک  هنوگ  نامه  تشاد .  دنهاوخن  یهقف  هدیاف  دـشاب  هدـش  هماقا  اهنآ  فالخ  رب  ناهرب 
مولع نآ  تسادق  زا  عنام  يدربراک  مولع  زا  یخرب  رد  جاتنتسا  ندوب  ینظ  دشاب ,  یمن  هقف  ملع  تسادق  زا  عنام  تسا  ملـسم  هیقف  يارب  نآ 
راـب رگید  صـصختم  اـی  هیقف  هدوـمن  هئارا  ار  یلک  دـعاوق  لوـصا و  هقف  ریغ  هقف و  هراـبرد  مالـسا  هک  تـسا  نـیا  رد  ضرف  ار  ـ یز ـت  ـس نـیـ

هب اذل  دنا  هدیسررمث  هب  شیوخ  یـصص  را تـخـ هزو کـ رد حـ مادک  ره  هتخادرپ و  طابنتـسا  هب  هدش  هئارا  لوصا  نوماریپ  صاخ  يدنمـشور 
لمع يارب  تیجح  ریظن  رظن  دروم  یلمع  هجیتن  ینظ  مولع  رد  دننادب .  ینید  ار  دوخ  شـشوک  لوصحم  دنناوت  یم  دوخ  یملع  لین  رادـقم 

اب تقباطم  نکیلو  تسا  نیمات  هراومه  دـیآ ,  یم  تسد  هب  یبرجت  مولع  رد  هک  لمع  رد  يزوری  ای پـ دـیآ و  یم  تسد  هب  هقف  قیرط  زا  هک 
اب ای  هدرک و  طابنتسا  ار  یمکح  هقث  ربخ  هب  دانتسا  اب  هک  یهیقف  دور .  یم  نآ  نامگ  هتشادن و  دوجو  نآ  هب  نیقی  هک  تسا  يا  هلئسم  عقاو 

نکیلو تسا  رادروخرب  یعرش  تیجح  زا  يو  ياوتف  وا  طابنتسا  ندوب  دنمشور  ـیـل  لد ـه بـه  چر گـ دهد ,  یم  ییاوتف  هیآروهظ  زا  هدافتـسا 
رد ور  نیا  زا  دـنک و  یمن  یف  نـ دـشاب ,  هتـشادن  یعقاو  مکح  رب  یعطق  یلیلد  هک  هاگ  نآ  ات  ار  عقاو  اب  دوخ  ياوتف  تقباطم  مدـع  لاـمتحا 
یم ار  نآ  ندوب  سدقم  لامتحا  دراد ,  عقاو  اب  اوتف  تقباطم  ینظ کـه بـر  اب  دشاب ,  هدرک  طابنتسا  ار  یکح  یعرش  ینظ  شوراب  هک  یلاح 

دشاب و یم  رادروخرب  زین  یعرش  سدقت  زا  تیجح  رب  هوالع  دشاب  تعیرـش  اب  قباطم  هدشرداص  ياوتف  مکح و  رگا  هک  دناد  یم  وا  دهد , 
صصختم هرابرد  بل  هـمـیـن مـطـ تسا .  هرهب  یبروبزم  سدقت  زا  ندوب ,  رذع  يرهاظ و  تیجح  مغر  یلع  دشابن ,  تقیرش  اب  قباطمرگا 

ار بلطم  ود  ره  هک  تسا  نآ  ضورفم  اریز  تسا  قداص  دیامن  دنمشور  یـششوک  مالـسا  فرطزا  هدش  هئارا  لوصا  هرابرد  هک  یهقف  ریغ 
ـحـت ـص تابثا  رب  یعطق  لـیلد  هیقف  رگا  دـنوش ,  یم  حرطم  ضیقن  فرط  ود  بلاـق  رد  هک  يوراـیور  مک  ود حـ زا  تسا .  هدومرف  مالـسا 

هتـشاد ار  رگید  فرط  كر  صا و تـ فرط خـ کـی  ماـجنا  رب  تجحربتعم  ینظ  لـیلد  اـب  هک  نآ  زا  معا  دـشاب ,  هتـشادن  ار  ود  نآ  زا  یکی 
اب نکیلو  درادندوجو  اوتف  ود  زا  یکی  سدقت  هب  لیـصفت  ملع  هچرگ  تروص  نیا  رد  دشاب ,  هرهب  یب  زین  تیجح  نیا  زا  هک  نآ  ای  دـشاب و 

ریاس نوماریپ  هک  یصصختم  هرابرد  زین  بلطم  نیمه  دوش و  یم  مکح  تسا  تعیرـش  اب  قباطم  هک  ود  نآ  زا  یکی  سدقت  هب  یلامجا  ملع 
فاشکنا تقباطم و  هصاخ  هک  تسا  نکمم  یتروصرد  اهنت  سدـقت  بلـس  تسا .  قداـص  دـشوک  یم  مالـسا  فرط  زا  هدـش  هئارا  لوصا 

يارب هک  یـسدقت   , دـشاب ناـعذا  دروـم  تقیقح  تفرعم  ياـنعم  هب  یهاـگآ  یتـقو  اـت  هنرگو  دو  ـ ـش را  ـکـ نا قـلطمروط  هب  يا  هیـضرف  يارب 
ققحم تباث و  لیـصفت  ای  لامجا و  هب  زین  دـشاب  یم  رـشب  سرتسدرد  هک  يا  ینید  فراعم  يارب  تسا  ققحم  عقاو  ماقم  رد  ینید  ـق  یا حـقـ
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ار رو  ـ کذ مو مـ ناملاع عـلـ ياهوگتفگ  دـش و  دـمآ و  هتفرگ و  رارق  ینید  مولع  هزوح  زا  جراـخ  رد  هک  یـسان  ـ ـش ـت  فر مـعـ دوب .  دـهاوخ 
يواعد مقس  تحص و  نوماریپ  يرواد  زا  دشاب  مولع نـمـی  نآ  هب  طوبرم  ياه  هداد  هب  تبسن  يرواد  ماقم  رد  هک  نآ  لیلد  هب  درگ  مـی نـ

لـصا رب  ار  دوـخ  یـسانش  تـفرعمرگا  وا  تـسا ,  مورحم  موـلع  نآ  رد  هلـصاح  ـج  یا ندوـب نـتـ ینظ  اـی  ینیقی و  یتحاـی  یملع و  فـلتخم 
عقاو اب  مولع  تقباط  یفن مـ هب  تشذگ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دشاب ,  هداهن  ناینب  تسا  یفس  ـلـی فـلـ صا تیبسن فـهـم کـه  یعوضوم 

ءایبنا و قیرط  زا  هک  يا  ینید  قیاقح  يارب  ار  سد  یتروصرد کـه تـقـ هجیتن  رد  هدومن و  مکح  دبا ,  ات  ای  قلطم و  ملع  لیـصحتراگزور  ات 
مه ینید  ياهتفرعم  يارب  دـیاب  ار  ریغتم  یبسن و  سدـقت  نیا  دریذـپب ,  یبسن  ریغتم و  یـضرف  کی  ناونع  هب  دـنوش ,  یم  غالبا  یهلا  يایلوا 

 , مود حوجرم )  لامتحا  نظ ,  عطق ,  نآ (  صوصخم  دح  ملع و  هجرد  لوا  دنمه  هارمه  هراومه  هدش  دای  هناگ  هس  روما  نوچ  دـنک  لوبق 
میهافمو اه  هتسناد  تخانش  ای  عقاو و  اب  قباطم  يدوهش  تخانش  سانش ,  تفرعم  ـر  گا ـا  ما و  تسادق .  هجرد  موس ,  نید .  هب  دانـسا  هجرد 

کی زا  یهاگآ  یپ  رد  هک  یناسک  تفرعم  قلطم  سدقت  هبدنادب  نکمم  دنا ,  هدومن  لیصحت  عازتنا  دیرجت و  هار  زا  هک  ار  ینارگید  ینهذ 
نودب نوگانوگ  یملع  ياهعازن  هب  رظن  اب  وا  هک  تسانعم  نیا  هب  وا  یلامجا  مکح  دیامن ,  یم  مکح  لامجا  هب  دنا  هدمآرب  سدـقم  تفرعم 

زا شیب  دهد و  یم  مکح  تسا  ینید  سدـقم  یناعم  اب  قباطم  هک  اهنآ  زا  یخرب  سدـقت  هب  دـیامن ,  اهنآ  دروم  رد  یـصاخ  يرواد  هک  نآ 
نادنمـشناد سپ  نآ  زا  دیامن و  یم  راذگاو  رظن  نآ  هب  طوبرم  ملع  هب  تسا  سدقم  رظن  مادک  هک  ار  نیا  نیی  تـعـ یـعـنـی ,  ار ,  رادقم  نیا 

لیصفت تخانش  زا  زین  اهنآ  رگا  هدومن و  مکح  صاخ  رظن  سدقت  هب  دنیامن  ادیپ  رظن  کی  تحص  رب  ینیقی  ناهرب  هک  یتروص  رد  ملع  ره 
نآ ضرغ  دنریذپ .  یم  ار  راظنا  زا  یخرب  سدـقت  یلامجا  يا  هنوگ  هب  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  هک  یحرـش  هب  دـننامب  مورحم  فلتخم  راظنا 

 . تشاد دهاوخن  رواب  ینید  تفرعم  قلطم  تسادق  هب  زگره  مهف  تیبسن  هب  لیاق  هک 

( موس تمسق  ) خساپ

مولع هریاد  دش ,  هتـسناد  لصف  نیا  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ـر  گا دریذپب .  دیاب  الیـصفت  ای  الامجا  ار  يرـشب  فراعم  یبسن  تسادق  هچرگ 
یب یملع  فلتخم  ياه  هزوح  هب  تبـسن  ینید  ياه  هرازگ  دـشاب و  هتـشاد  ار  نید  عورف  ای  لوصا و  هب  طوبرم  مولع  زا  رتارف  یتعـسو  ینید 

تجح کـی  ناونع  هب  یلقع  ياـهتفایرد  رگا  نآ  رب  هوـالع  دنـشاب و  هدرک  اـقلا  زین  ار  فلتخم  مولع  زا  ییداـبم  لوصا و  هکل  هدو بـ رظن نـبـ
یلک طوطخ  هک  دش  دهاوخ  هداد  یمول  ما عـ سد تـمـ مکح بـه تـقـ تروص  نیا  رد  دـشاب ,  هتـشادرارق  ینید  ياهتفایرد  هزوح  رد  یعرش 

زا دنشاب و  هتفرگ  لکش  ینید  یـسیسات  لوصا  اب  گنهامه  یبرجت و  ینالقع و  حیحـص  تخانـش  ساسا  رب  هدومن و  حرطم  مالـسا  ار  اهنآ 
ناگدـنب رب  ار  نامیا  هار  مولع  هزوح  زا  نیقی  راکنا  ینید و  ياـه  هرازگ  ندـناوخ  اـنعم  یباـب  هک  یناـسک  هدـشن  تاـبثا  ياـهیروئت  اهـضرف 

رادروخرب ینالقع  حیحـص  ینابم  زا  یملع  هیـضق  کی  هک  نیا  هرابرد  يرواد  هب  ـتـ لا دنـشاب .  هدرکن  هیذغت  دننادرگ ,  یم  دودسم  دنوادخ 
تا و یـا ـبـ ثا راد  هدهع  هک  تسا  یمولع  نامه  نادنمـشناد  هب  طوبرم  تسا ,  هدرک  هدافتـسا  ینامـسآ  لوصا  یناب و  زا مـ هک  نآای  تسا و 
هک تسین  نآ  ملع  کی  ندوب  ینید  يانع  تشذـگ مـ هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دنـشاب ,  یم  نآ  هب  طوبرم  هعوضوم  لوصا  اـی  هیـضق و  نآ  در 
زا يرایـسب  لاثم  ناونع  هب  تسا ,  یفاک  دشاب  هدومن  هئارا  ار  نآ  یلک  طوطخ  رگا  هکلب  دشاب  هدرک  نایب  مالـسا  ار  نآ  زیر  ياهلومرف  همه 

تـسا هدیـسر  مالـسا  زا  لـیلحت  هیزجت و  عـیرفت و  نودـب  یلک و  طوـطخ  هئارا  اـب  طـقف  هـق  ـد کـلـی فـ عاو اـی قـ هـقف  لوـصا  یلک  لـئاسم 
هـس تاجرد  ظفح  اب  اهنآ  هم  لا هـ نیعرد حـ تسا و  هدش  هقف  لوصا و  شرتسگ  ناوارف و  عیرفت  هیام  سانـش  شور  نادـهتجم  دا  ـتـهـ جاو

سدقت یمالسا و  هفسلف  ین  ـ ید ـت  یو هـ دنراد .  یمهس  تسادق  زا  هدوب و  دنتسم  مالسا  هب  هدش و  بوسحم  یمالـسا  مولع  ءزج  یلبق  هناگ 
 , سح لقع و  ياهتیدودحم  اهییاناوت و  هئارااب  هکلب  دـنزادرپ  یمن  یـسح  یلقع و  فراعم  راکنا  هب  اهنت  هن  ینید  ياهـشزومآ  میلاعت و  نآ 
 , تساعدم نیا  رب  دهاش  نیرترب  يرشب  فلتخم  ياهگنهرف  اب  ناناملسم  دروخرب  دنراد .  یم  ساپو  هداهن  جرا  ار  ود  نآ  هدودحم  میرح و 
اب عـقاو  رد  هدوـمن و  یقلت  ینید  فراـعم  زا  یـشخب  ناوـنع  هـب  ار  نآ  یلقع  یملع و  رـصانع  اـهگنهرف  زا  کـی  ره  اـب  ییوراـیوررد  اـهنآ 
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دولآرفک هناکرـشم و  ياهرادـنپ  ماهوا و  موسر ,  اب  ینیـشنمه  لـالم  زا  ار  یملع  لـعفلاب  اـی  هوقلاـب و  رـصانع  دوخ  یـش  ـنـ یز درو گـ ـ خر بـ
ياو زا قـ تراسا  ياهندـب  نتـسسگ  يارب  اهنآ  شـشوک  لوقع و  نیافد  فاـشتکا  يارب  ناناملـسم  شـالت  زراـب  هنومن  دندیـشخب .  ییاـهر 

ـک ـش نود  بـ تسا .  گنهرف  نآ  دولآ  كرـش  ریطاسا  هوبنا  نایمزا  نانوی  گنهرف  یلقع  راثآ  هنادرخب  حیقنت  شنیزگ و  نایمدآ ,  یل  عـقـ
رگا و  تسا ,  نآ  رد  دوجوم  یلقع  ـر  ـصا زا عـنـ نوزفا  بتارم  هب  نانوی  گـنهرف  زیمآرفک  ماـهوا  اهرادـنپو و  ریطاـسا  یگدـنز  تاـی و  حـ

زین راثآ  نیا  زا  یمیظع  ياهشخب  دیاب  دوب ,  مال مـی  ـ ـسا يد  ـیـ حو ـنـگ تـ هر رایتخا فـ هزوح  زا  جراخ  ینهذ  ياه  هزومآ  لاقتنا  شزیمآ و 
ـت ـشذ زا گـ سپ  اهنت  ار  اـه  همجرت  نیا  عویـش  هک  نآ  لاـح  تشگ و  یم  هم  ـ جر نا تـ ـ نا ـلـمـ ـس نا عـلـمـی مـ ـ بز هب  یلقع  راـثآ  اـب  هارمه 

کنیا دراد ,  نردـم  تیلهاج  بوچراهچرد  رفک  گنهرف  ددـجم  یهدـنامزاس  زا  تیاـک  يد کـه حـ ـ ید ـط جـ یار ـ ـش رد  نر ,  هدرا قـ چـهـ
ار دوخ  ینالقعطاشن  تمالـس و  یمالـسا  تایح  هزوح  هب  دورو  اـب  ناـنوی  گـنهرف  ینـالقع  كدـنا  دودـحم و  شخب  میتسه .  رگ  هراـظن 
ـج نر ـت  ـسا هدر  اد کـ ار پـیـ ـن  طو رد  روـضح  تصرف  هک  يا  هدازآ  ناوـنع  هب  هکلب  یلیمحت  هناـگیب  ناوـنع  هب  هن  سپ  نـیا  زا  تفاـیزاب و 

قیرطزا ناسنیدـب  هتفاـی و  تبالـص  يروراـب و  نیوـن ,  ياـهنیود  ررکم و تـ ياـه  يداـقن  رد  يدوز  هبو  هدرپـس  یـشومارف  هـب  ار  ترا  ـ ـسا
یمن تفای  زگره  ناگتشذگ  راثآ  رد  نآ  زا  يا  هنومن  هک  تشاد  هضرع  ار  یتالوصحم  ینید  مولع  زا  یـشخب  ناونع  هب  یحو  اب  یتسیزمه 

هـشینا همه  نیب  رد  هک  نآ  تسخن  دـش .  ماجنا  هجوت  روخ  رد  راک  ود  یلقع  یهلا و  فراـعم  نید و  بیغرت  وترپ  رد  هک  نآ  ضرغ  دـش . 
لیان مالسا  قیمع  فراعم  هیاس  رد  یگدنلاب  هب  رادقم  نامه  هک  نآ  مود  دش ,  همجرت  باختنا و  نآ  یهلا  شخب  طقف  نانوی ,  يرـشب  ياه 
ناونع هب  یحو  لقع و  یهارمه  ینعی   , تفر رگید  ياهروشک  هب  دروآ  هر  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  درک  هئارا  باداش  ياه  هویمو  دـمآ 
بلاـق رد  هـک  یملع  يدــج  تاـثحابم  اـهوگتفگ و  مـغر  یلع  یلقع  موـلعو  دوزفا  یلقع  موـلع  تـمظع  هوکــش و  رب  ـنـی  ید ود حـجـت 

ینید مولع  نتم  رد  تسا  هدشرهاظ  هیلاعتم  تمکح  سا  رد لـبـ ای  یقارشا و  ییاشم ,  ياه  هفسلف  هرهچ  رد  ای  یفـسلف و   , یمالک ياهنایرج 
ار دوخ  ینید  تیوه  یمالـسا  هفـسلف  ناونع  تحت  دنراد ,  هک  یتافالتخا  همه  اب  یفـسلف  فلتخم  ياه  هویـش  بیترت  نیدب  دـنتفرگ و  رارق 
ـی مال ـ سا لو  ـ صا اب  نآ  یگنهامهو  ندوب  یلقع  دیامن  یم  نیمات  ار  هفسلف  نیا  ندوب  ینید  یمالسا و  هک  یکرتشم  لماع  دنتخاس .  راکشآ 

يرهم یب  دانع و  دروم  اهنت  هن  تشذ  ـی کـه گـ حر هب شـ یمدآ  تقیقح  زا  یـشخب  ناونع  هب  لقع  اریز  تسا  داعم  توبن و  دیحوت ,  دن  ـ نا مـ
رد هک  یتازایتما  تافالتخا و  اماو  تسا  ناسنا  شنیرفآ  نابز  ترطف و  نیبم  هک  تسا  ـنـی  ید هنماد  رد  دیحوت  هب  ناعذا  اب  هکلب  تسین  نید 

مولع رد  تافالتخا  نیا  ری  اریز نـظـ دهد  یمن  رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ینید  تدحو  زگره  تسا  دوهشم  یمالسا  هفسلف  نوگانو  عطاقم گـ
رد زایتما  فالتخا و  دراد .  دوجوزین  تسا  ناگمه  ناعذا  دروم  نآ  ینید  تیوه  راکنا و  لباق  ریغ  نآ  یعرش  سیـسات  دعاوق  هک  يا  یلقن 
زا یمالسا  هفسلف  تسا و  دیدج  ياه  ـیـ ها ـ گآ ـت  فا ـ یرد اهاطخ و  زا  نتساک  هجیتن  ای  ملع و  کی  لئاسم  یضرع  یلوط و  دشر  همزال  مولع 
عفر رد  یهلا  فطل  کی  ناونع  هب  تلاسر  یحو و  شقن  نییبت  تسا .  هدومن  لابند  رمتـسم  يا  هنوگب  ار  ریـسم  نیا  دوخ  تسخن  ياـهزور 

رد یتایح  زاین  کی  ناونع  هب  توبن  ترورـض  رب  لالدتـسا  تسا و  حرطم  یمـالک  نی  ـتـ ـس ياـهماگ نـخـ رد  هک  ناـسنا  یعاـمتجا  جـیاوح 
تشز و ـی بـه  گد ـیـ ـسر گرمزا و  سپ  یگدـنز  ترورـض  ناسنا و  ندوب  نادواج  یـسرر  ـی و بـ عا ـتـمـ جا يدر و  تدا فـ ـعـ ـس لیـصحت 
تلاسر و نطاب  تقیقح و  هب  رظان  هک  دـی  ـ حو ـه تـ ـصر رد عـ دـحوم  هاگیاجو  لماک  ناـسنا  ماـقم  نییبت  هرخـالاب  یمدآ و  ياـهراک  ياـبیز 

نودب ینید و  ياه  هزومآزا  تناعتسا  اب  هک  تسا  یلقع  ياهتقد  فلتخم  لحارم  زا  یـشا  تسا نـ یهلا  يایلوا  ءایبنا و  فالختـسا  تیالو و 
ریغتم رثکتم و  قیاقح  هدهاشم  ددرگ .  یم  عقاو  ینید  تفرعم  هشیدناطـسب و  هعـسوت و  ریـسم  رد  دـشاب  نیـشیپ  ياه  هتـسناد  ضقان  هک  نآ 

اب ییانشآ  زاس  هنیمز  هک  تادوجوم  يوهام  ناکما  هب  لالدت  ـ سا تسا و  نیرق  مظنای  تکرح و  ثودح ,  نیهارب  هماقا  اب  هک  شنیرفآ  ملاع 
يرقف ناکما  تادوجوم و  هناریقف  یتسه  رب  یهاگآ  تارثک و  رد  رتتـسم  یکیکـشت  تدـحو  نییبت  تسا و  نیقیدـص  ناـهرب  یلوا  لـحارم 

هنامیرک تعلخ  ياطعا  اـب  دازمه  هک  هناریقف  ـتـی  ـس خـلـع هـ تسا .  ینیوکت  قیاـقحرب  یلقع  رظن  تقد و  یلوط  تاـماقم  بتارم و  اـهنآ , 
تقیقح تخانـش  اب  ماقم  نیا  رد  اریز  تسا  یهلا  بتک  فحـص و  رـشن  لوقع و  رـش  ها حـ ـگـ یا لقعتو و جـ هفـسلف  ریـسم  نایاپ  تسا  یهلا 
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 . ددرگ یم  راکشآ  نیشیپ  ياه  هتفای  نیغورد  هن  يزاجم و  هرهچ  بیترت  نیدب  هدومن و  تشگزاب  دومن  هب  دوجو  زا  ـکـیـک  ـش تـ دیحوت , 
 , اهنآ هب  یتسه  يزاج  دا مـ ـنـ ـسا هدـهاشم  زا  سپ  کـنیا  دـندوب ,  رادروخرب  هناریقف  یتسه  زا  یفـسلف  یلقع و  رکفت  ـق  فا رد  يرو کـه  ـ ما

دنوادخ يایلع  تافص  ینسح و  يامسا  تیرهظ  ـهـی نـقـش مـ لا ياه  هناشن  تایآ و  تروص  هب  هکلب  دنوش ,  یمن  هدرمـش  لطاب  بارس و 
ملعت میلعت و  زا  هدافتـسا  هنیمز  تسا  یلقعو  یفـسلف  ياـهیهاگآ  زا  رتارف  یقفا  رد  هک  ینید  تفر  زا مـعـ هبترم  نیا  رد  دـنیامن و  یماـفیا  ار 

یناسنا چیه  هک  یفراعم  ددرگ ,  یمن  لصاح  دوخ  یتسه  رب  رظن  زا  رذگ  اب  زج  هک  دوش  یمادیپ  یق  ـ یا ـی بـر حـقـ ها ـ گآ ناو  ـی و تـ بو ـ بر
یهلا يایلوا  ءایبنا و  میلعت  شزومآ و  هب  اهنت  هک  یها  ـ گآ ـبـه  تر ـن  یا زا  میرک  نآرق  دزومایب ,  دـناوت  یمن  هتخوماـین و  ار  اـهنآ  دوخ  دزنزا 

هک دزومآ  یم  ار  یقیاقح  امش  هب  ربمایپ  ینعی   ( , 1 نوملعت ( )  اونوکت  مل  ام  مکملعی  و  دهد ( :  یمر  هنوگ خـبـ نیدب  تسا  لیصحت  لباق 
تاشنزین ءایبنا  دزن  زا   ( , 2 ملعت ( )  نکت  مل  ام  کملع  و  قادـصم (  هب  هک  میلا  ـن تـعـ یا دـیرادن .  ار  نآ  تفایرد  ناوت  دوخ  دزن  زا  زگره 

ناغمرا هب  مدآ  يارب  ار  یهلا  فالختـسا  یگتـسیاش  هک  تسا  دنوادخ  يامـسا  تایآ و  میلعت  نامه  دشاب ,  یم  یهلا  یملع  هکلب  هتفرگن و 
 . تسا یمالسا  هعماج  ینید  تایح  هزوح  رد  یفسلف  رکفت  هعـسوت  شرتسگ و  نایرج  زا  كدنا  ییاه  هنومن  هد  ـ ـش دا  دراو یـ مـ دروآ .  یم 

یلاخ دـیامن ,  یم  لمع  تلاسر  یحو و  ینعی  تفرعم  رترب  بتارم  تمدـخ  رد  گـنهامه  هارمه و  نینچ  هک  ار  یلقعت  ناوت  یم  ـه  نو چـگـ
یتـینهذ ناونع  هب  لـقاال  اـی  جراـخ و  ناـهج  زا  فشاـک  تقیقح  ناوـنع  هب  ار  لـق  ـی کـه عـ نا ـ ـس حـتـی کـ دوـمنروصت .  ینید  تیوـه  زا 

 , دننک یم  وجتـسج  ریغتم  یبسن  يرـصع و  ياه  هزاسای  اهـضرف و  شیپ  بوچراهچ  رد  اهنت  ار  نآ  دنرادن و  لوبق  نایمدآ  نیب  كر  ـتـ ـش مـ
هفسلف ینید  هرهچ  سپ  دنیامن ,  راکنا  ـی  مال ـ ـسا تا  يرورا حـیـ نارود بـ هب  صتخم  هصیـصخ  ناونع  هب  ار  روکذم  یگنهامه  دنناوت  یمن 

دـشر و تمدـخ  رد  اهگنهرف  رگید  اـب  دروخرب  قیرط  زا  هک  یفلتخم  داوم  تسا و  راکـشآ  یتیعقاو  یمالـسا  فراـعم  ياـضف  رد  لـقعت  و 
هب رمتـسم  ینید  یلقع و  ياهتبقارم  اهیداقن و  اب  هکلب  هدوبن و  مهم  نیا  يارب  یعناـم  اـهنت  هن  تسا ,  هدـمآرد  قلعت  ین  ـ ید ترو  ـ ـص هعـسوت 

شخب ود  رد  دیاب  ار  یهلا  هفـسلف  ـت  ـساد نآ کـه قـ ضر  غـ تسا .  هتفایزاب  ار  دوخ  ینید  سدقت  تیجح و  لقع  قیاقح  زا  یـشخب  ناونع 
یم تابثا  كرد و  ناهرب  اب  لـقع  ار  اـهنآ  یلک  طوطخ  هک  تشهب  خزود و  داـعم و  توبن ,  یحو و   , ادـبم لـقعت  تسخن  درک ,  وجتـسج 

ربدت ـن بـا  هر لقع مـبـ هدومن و  لیلعت  لیلحتار و  اهنآ  یحو  هک  داعم  توبن و  نووش  زا  يرایـسب  یهلا و  يانـسح  يام  ـ ـسا لقعت  مود  دنک 
ياـهمایپ كاردا  نید و  لوـصا  كاردا  ناـمه  اـهنآ  یلقع  كاردا  تسا  ینید  شخب  ود  ره  نوـچ  دوـش و  یم  لـیان  اـهنآ  تفرعم  هب  ماـت 

لقعت هب  مارتحا  اب  هتشذگ  خیرات  لوط  رد  تسا ,  نایمدآ  يرظن  نید  نامه  هک  مال  ـ ـسا ـر  گا تسا .  تسادق  ياراد  اذل  تسا  ینید  لوقعم 
رد کـن  ـ یا هدو  روراـب نـمـ ظـفح و  تسا ,  هشیدـناو  لـقع  فارتـعا  ناـعذا و  دروم  هک  ار  يدـیحوت  هاگدـید  اـب  بسا  داو مـنـ مـ رکفت ,  و 
هب ار  لقع  دوخ  یهلا  یـسانش  یتسه  اب  ـن  ید دومن .  دـهاوخ  لمع  ناس  نامه  هب  زین  نیون  تنایدزا  يراع  کیئال و  گنهرف  اب  ییوراـیور 

هتشاددیحوت ینعی  ملاع  تقیقح  اب  يراگزاسان  رس  هک  يا  هناکرشم  ياه  هلح  زا نـ دیامن و  یمداشرا  یصاخ  یفـسلف  دعاوق  لوصا و  يوس 
دراد یم  رذحرب  دزاس ,  یم  رـسیم  نکمم و  ار  نآ  هب  نامیا  هجیتن  رد  نیقی و  هک  دنزادرپ  یم  ییاههار  را  ـکـ نا ای بـه  تقیقح و  راکنا  هب  و 

هک یقیاقحزا  یهاگآ  رب  هوالع  یهلا  يایبنا  ایلوا و  تشذگ  لصف  نیا  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نام  هـ . 

؟ تسیچ ینید  تفرعم 

شسرپ

؟ تسیچ ینید  تفرعم 

خساپ
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یهلا ياهنییآ  اهتعیرـش و  نید ، زا  دوصقم  ام ، فرع  رد  تسا . يرورـض  يرما  ینید " تفرعم   " تخانـش رد  نید " تفرعم "و"   " تخانش
تسا ینییآ  نید ، حالطـصا ، نیا  ساسا  رب  تسا . هدرک  یحو  ناربمایپ  رب  دنوادخ  ار  اهنآ  هک  انعم  نیا  هب  دنراد ; یعقاو  یئـشنم  هک  تسا ،

، دراد يریثأت  یقیقح  تداعـس  لامک و  يوس  هب  اهناسنا  ندیـسر  رد  هک  ار  ییاهراتفر  تسا و  عقاو  اب  قباـطم  حیحـص و  دـیاقع  ياراد  هک 
هناگی رـضاح  لاح  رد  دـناهتفرگ ، رارق  فیرحت  شوخ  تسد  مالـسا  نییآ  زج  هب  یهلا  ياهنییآ  هک  اـج  نآ  زا  دـهدیم . رارق  هیـصوت  دروم 

يوس هب  اهناسنا  ندیـسر  رد  هک  ار  ییاهراتفر  و  تسا ، عقاو  اب  قباطم  حیحـص و  دـیاقع  ياراد  ینعی  تسا ـ  اـهیگژیو  نیا  ياراد  هک  ینید 
تاروتسد دیاقع و  شخب  ود  زا  نید  فیرعت ، نیا  ساسا  رب  تسا . مالسا  دهدیم ـ  رارق  هیصوت  دروم  دراد ، ریثأت  یقیقح  تداعـس  لامک و 

ملع و ِقـلطم  ياـنعم  هب  تغل  رد  تفرعم "  " ةژاو تسا . هدـش  لیکـشت  ماـکحا ـ  قـالخا و  تاداـقتعا ، شخب  هس  زا  يریبـعت  هـب  اـی  یلمع ،
نامه ینید ، یسانشتفرعم  یـسانشتفرعم و  ینید ، تفرعم  ثحابم  رد  دراد . یتوافتم  ياهدربراک  یناعم و  ًاحالطـصا ، و  تسا . یهاگآ 

" تفرعم نید "و"   " ياـههژاو زا  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اـب  تسیچ ؟ ینید  تفرعم  تسا . روظنم  یهاـگآ ) ملع و  قـلطم   ) نآ يوـغل  ياـنعم 
رد هک  یهلا  ياـهنییآ  ةراـبرد  تسا  ییاهتخانـش  ۀـعومجم  ینید ، تفرعم  درک : فـیرعت  ار  ینید  تفرعم  ینـشور  هـب  ناوـتیم  کـنیا  دـش ،

اهدـیاب و اهتـسه و  داعبا  رد  موس ، ترابع  هب  و  یـشزرا ، یتدـیقع و  ياهـشخب  رد  رگید ، ترابع  هب  ماکحا و  قـالخا و  دـیاقع ، ياهـشخب 
ًالومعم هک  یتفرعم  لماش  و  درادن ، صاصتخا  یمالـسا  ناصـصختم  تفرعم  یمالـسا و  مولع  هب  ینید  تفرعم  هچرگ  دراد . دوجو  اهدـیابن 

هب نید  ياملع  زا  نید  ةرابرد  ار  دوخ  تفرعم  ناناملسم  مومع  ًالومعم  هک  تسا  راکشآ  یلو  دوشیم ، دنراد  مالسا  نید  زا  ناناملسم  مومع 
ام تخانـش  ۀـعومجم  تروص ، ره  رد  دـناهدش . صـصختم  مولع  نآ  رد  دـناهتفرگ و  ارف  ار  یمالـسا  موـلع  هک  ییاـملع  دـنروآیم ; تسد 

. دـش هتـسناد  قوـف  بلاـطم  رد  ینید ، تفرعم  ینید : یـسانشتفرعم  ینید و  تفرعم  تقیقح  تـسا . ینید  تـفرعم  نـید ، ياهـشخب  ةراـبرد 
ینانیشناج  9 ربمایپ يارب  دنوادخ  ایآ  هک  هلأسم  نیا  هب  حیحص  خساپ  هنومن ، باب  زا  دراد . قلعت  نید  هب  ینید  تفرعم  هک  تسا  نآ  هصالخ 

هک  [ مالک ساسا  رب  دیاب  نآ  مهـس  تحـص و  هک  تسا ، ینید  تفرعم  تسا ، هدرک  راذگاو  مدرم  یبوخ  هب  ار  اهنآ  باختنا  ای  هدرک  بصن 
یفاـنت و و  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  ینید  ياـهتفرعم  ِسفن  میور و  رتارف  رگا  اـما  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  تسا [ لوا  هجرد  یتـفرعم 

یـشهوژپ نینچ  میزادرپـب ، اـهنآ  یباـیزرا  هب  هملک  کـی  رد  و  مینک ، هظحـالم  اـهنآ  رد  ار  لوـحت  عوـقو  رگیدـکی و  اـب  ار  اـهنآ  ضراـعت 
نآ رد  شرگن  تسا ;و  تفرعم  دوخ  نآ ، قلعتم  تسا و  مود  هجرد  یتـفرعم  شهوژپ ، هنوگنیا  هک  دوـشیم ; هدـیمان  ینید " یـسانشتفرعم  "

روآداـی ناـیاپ  رد  دراد . صاـصتخا  ینید ـ  تفرعم  ینعی  تفرعم ـ  زا  یـصاخ  ةزوح  هب  شهوژپ  نیا  هک  تسا  راکـشآ  هتبلا  تسا . ینوریب 
، ینید ياـهتفرعم  رد  ناوـتیم  هک  تـسا  ینید  تـفرعم  ياـهرازبا  شزرا و  ینید ، یـسانشتفرعم  ثحاـبم  نیرتیـساسا  نیرتـمهم و  میوـشیم ،
هک تسا ، باتک  کی  لقادح  فیلأت  دنمزاین  مهم  نیا  یسررب  داد ؟ زیمت  یقیقح  ریغ  بذاک و  ياهتفرعم  زا  ار  یقیقح  قداص و  ياهتفرعم 

یـشزومآ و هسـسؤم  تاراشتنا  ص 15ـ63 ، هدازنیـسح ، دـمحم  ینید ، تفرعم  یناـبم  .) تسا جراـخ  هماـن  خـساپ  نیا  ۀلـصوح  زا  نآ  ناـیب 
; .( ینیمخ ماما  یشهوژپ 

تسیچ ینید  تفرعم 

شسرپ

تسیچ ینید  تفرعم 

خساپ
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قدص و رایعم  تفرعم و  رابتعا  شزرا و  تخانش  رازبا  تفرعم  يدابم  دننام  یلئاسم  دزادرپیم و  يرشب  تخانش  تفرعم و  ةرابرد  ثحب  هب 
اب ینعی  دروآیم ; تسد  هب  نید  ةراـبرد  نید و  قـیرط  زا  ناـسنا  هک  تسا  یتـفرعم  ینید  تفرعم  دـنکیم . یـسررب  ار  تـفرعم  رد  بذـک 

نید  ) نید اریز  تفای  تسد  دـنوادخ ) تعیبط و  ناـسنا   ) یتسه ةراـبرد  تخانـش  یعون  هب  نآ  زا  ناوتیم  نآ  زا  یهاـگآ  نید و  تخاـنش 
تفرعم دـناهدرک . غالبا  رـشب  هب  نانآ  هدـش و  یحو  یهلا  ناربمایپ  رب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ماکحا  میلاعت و  زا  ياهعومجم  یناـیحو 

، دنکیم مهف  ار  نید  تسخن  ناسنا  ینعی  نید  ةرابرد  تفرعم  يرگید  نید و  رظنم  زا  تفرعم  یکی  دراد : قادـصم  ود  ای  دربراک  ود  ینید 
هب یهاگ  دوریم و  راک  هب  نید  زا  تفرعم  يانعم  هب  یهاگ  ینید  تفرعم  نیاربانب  دسانشیم . ار  ناهج  ناسنا و  ینید  مهف  رظنم  زا  هاگ  نآ 
هک دـیآیم ـ ) دـیدپ  یـسانشنید  ةزوح  رد  لقع  سح و  قیرط  زا  هک  ییاهتفرعم   ) ینید تفرعم  عوضوم  رد  نید  ةرابرد  تفرعم  يانعم 

تفرعم رد  اـطخ  باوص و  ینید 2 . تفرعم  رد  تخانـش  ياهرازبا  . 1 دوشیم : حرطم  لیذ  ثحابم  تسا ـ  دـیدج  مـالک  ثحاـبم  زا  یکی 
ر.ك ینید (  تفرعم  رد  لـماکت  لّوحت و  ینید 5 . تفرعم  رد  ینید  ریغ  ياـهتفرعم  شقن  ینید 4 . تفرعم  تسادـق  تیجح و  ینید 3 .
رد تعیرش  رـصاعم /  هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  و 38 ، یناـگیاپلگ ص 13ـ17  یناـبر  یلع  یـسانشتفرعم  رظنم  زا  ینید  تفرعم 

ۀسسؤم تاراشتنا  هداز ص 15ـ62 ، نیسح  دمحم  ینید  تفرعم  ینابم  أرسا /  رـشن  دعب ، هب  یلمآ ص 245  يداوج  هّللا  تیآ  تفرعم  ۀـنیآ 
 ( یمالسا تاغیلبت  رتفد  هانپورسخ ص 29ـ42 ، نیسحلادبع  دیدج ، مالک  ینیمخ /  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و 

؟ دنراد ینید  تفرعم  تیبسن  هرابرد  یهاگدید  هچ  يرهطم  دیهش 

شسرپ

؟ دنراد ینید  تفرعم  تیبسن  هرابرد  یهاگدید  هچ  يرهطم  دیهش 

خساپ

مدـع تفرعم و  تیبسن  لصا  - 1 تسا : ضرفشیپ  دـنچ  رب  ینتبم  هیرظن  نیا  اریز  دـنرادن ؛ لوـبق  ار  ینید  تـفرعم  تیبـسن  يرهطم  دـیهش 
زا ینید  تفرعم  یمومع  هیذـغت  فراعم و  ماع  طبارت  لصا  - 3 میهافم ، يرورض  یمتح و  لوحت  لصا  - 2 تباث ، تفرعم  هنوگ  ره  ناکما 

دنتــسین و نهربـم  ( Epistemologic) یتخانــشتفرعم رظن  زا  دـنراد  هـک  یقـالطا  اـب  هدــش  داـی  لوـصا  زا  کـی  چــیه  موـلع . رگید 
رد هحماـسم  يردــق  اــب   ) اهتخانــش زا  یخرب  رد  رییغت  ناــکما  یلب  تـسا . هدرک  در  يواــکفرژ  تـقد و  اــب  ار  اــهنآ  يرهطمدــیهش 

یلک هدـعاق  کـی  نـیا  یلو  تـسا ؛ لوـبقم  زین  ینید  نورب  فراـعم  اـب  ینید  فراـعم  زا  یخرب  طاـبترا  نـینچمه  تـسا . ینتفریذـپ  ( ریبـعت
. تسین دنک  ایاپان  لایس و  ار  ینید  فراعم  همه  هک  يریذپانانثتساو 

؟ دشاب ناسکی  اه  نامز  مامت  رد  دیاب  نید  زا  مهف  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب ناسکی  اه  نامز  مامت  رد  دیاب  نید  زا  مهف  ایآ 

خساپ

. دـشابن هدـش  دای  كالم  زا  ندـش  رود  بجوم  نامز ، رذـگ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  صولخ  دـشاب و  عراش  دارم  اب  گنهامه  دـیاب  ینید  مهف 
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تادارم رتقیقد  مهف  يزاسهنیمز  ینید و  فراعم  رب  رتشیب  رون  ندـنابات  بجوم  رـشب ، یملع  ناوت  نامز و  تفرـشیپ  هک  اج  نآ  اـت  نیارباـنب 
نینچ ياراد  هنامز  رد  یلوحت  ره  هک  تسین  نینچ  هراومه  اما  تشگ . رود  نیـشیپ  تاناصقن  زاو  هدـش  گنهامه  نآ  اـب  دـیاب  دوش ؛ عراـش 

یلماعت الاب و  هب  ور  مه  تـالوحت  همه  تسین و  یتفرعم  تـالوحت  خنـس  زا  همه  يرـشب  هعماـج  تـالوحت  هک  نیا  اـصوصخ  دـشاب ؛ یـشقن 
مهف دـیاب  اساسا  هکلب  تفرگ ؛ هلـصاف  نامز  زا  یلک  روط  هب  ناوتیم  هن  دوب و  ناـمز  عباـت  ینید  مهف  رد  تسبرد  ناوتیمن  نیارباـنب  تسین .

ياهتفرشیپ زا  درک و  میظنت  نید  نتم  رد  هدش  هداد  ياهرایعم  صاخ و  يژولدتم  یتخانشتفرعم و  تباث  ماع و  ماکحا  ساسارب  ار  ینید 
. داهن رانک  ار  نآ  اب  گنهامهان  ياهتفایهر  درک و  هدافتسا  تسا -  راگزاس  اهرایعم  نآ  اب  هک  نامز -  یملع 

؟ دراد نید  اب  یتبسن  هچ  تسا ؟ نید  اب  نیابتم  ای  تسا  نید  ءزج  ینید  تفرعم  ایآ  هچ ؟ ینعی  ینید  تفرعم  تسیچ ؟  نید 

شسرپ

؟ دراد نید  اب  یتبسن  هچ  تسا ؟ نید  اب  نیابتم  ای  تسا  نید  ءزج  ینید  تفرعم  ایآ  هچ ؟ ینعی  ینید  تفرعم  تسیچ ؟  نید 

خساپ

مومع نید ، اب  شتبسن  هطبار و  دوش و  یم  بوسحم  نید  زا  ییزج  تسا و  نید  تقیقح  نید و  رد  رکفت  هشیدنا و  يانعم  هب  ینید  تفرعم 
سییاقم مجعم  . ) تسا يرادربناـمرف  نینچمه  يراددوخ و  يدـنبیاپ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  نید  هکنیا  حیـضوت  تسا . هجو  نم  صوصخ  و 

نآ زا  هک  تسا  نادنمدرخ  يارب  یهلا  عضو  يانعم  هب  حالطـصا  رد  و  ص 320-319 )  ج 2 ، ایرکز ،  سراف  نب  دمحا  نیـسحلاوبا  هغللا ، 
نید هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  فیرعت  نیا  هب  هجوـت  اـب  ص 75 ) ج 2 ، یحیرط ،  همـالع  نـیرحبلا  عـمجم  . ) دزیخ یم  رب  عورف  لوـصا و 

ود ياراد  نید  دوش . یم  یـشان  دـنوادخ  زا  شعورف  لوـصا و  همه  دراد و  رارق  نآ  زکرم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییادـخ  یهلا و  یـساسا 
ود نیا  رد  تسا . ینید  قـالخا  و  هقف )  ) تعیرـش لـماش  هک  یلمع  نکر  هجو و  . 2 رظن . تاداـقتعا و  نکر  هجو و  . 1 تسا . یساسا  نکر 
مه نید  رگید  ریبعت  هب  دوش . یم  یـشان  وا  زا  راتفر  لامعا و  دـیاقع و  اهرواب و  همه  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  ساسا  لـصا و  هجو  نکر و 

هناعـضاخ و يرادربنامرف  يدنبیاپ و  نیقی و  يور  زا  هناقداص و  ياهرواب  هک  یتقیقح  تسا . روحم  ادـخ  لمع ، دـعب  رد  مه  رظن و  دـعب  رد 
تفرعم نادب  دسانـشب و  ار  نآ  هکنآ  زج  درادن . يا  هراچ  دبای ، تسد  تقیقح  نیا  هب  دناوتب  هکنیا  يارب  رـشب  دـنک . یم  بلط  ار  هناعـشاخ 
تفرعم نید و  نیب  اما  دوش . یمن  هتخانش  هاگچیه  دنام و  یم  باجح  رد  نآ  تقیقح  ؛ نید نیا  هب  تفرعم  نودب  هک  تسا  نشور  دنک  ادیپ 

ربمایپ طسوت  هدش و  لزان  ربمایپ  بلق  رب  یحو  هتـشرف  طسوت  دنوادخ ، بناج  زا  هک  تسا  یهلا  یتیعقاو  نید  تسا  يرهوج  یتوافت  ینید ،
نآ اب  دسانشب و  تسا ،  هتسیاش  هکنانچنآ  ار  تقیقح  نیا  دنک  یم  یعس  هک  تسا  يرشب  یشالت  تفرعم ، اما  تسا . هدیدرگ  غالبا  مدرم  هب 
رد هشیر  ینید  تفرعم  اریز  تسین .  نیابت  يانعم  هب  توافت  نیا  اما  تسا . توافت  ینید  تفرعم  نید و  نیب  انعم  نیا  هب  دنک . رارقرب  طابترا 

لباق تقیقح  نیا  ایناث  تسا .  یهلا  یتقیقح  نید  ـالوا  هک  ینعم  نیا  هب  دریگ . یم  همـشچرس  دوش و  یم  باریـس  نید  دوخ  زا  دراد و  نید 
طـسوت ار  تخانـش  هار  اثلاث  دـنبای  هار  نادـب  دـنناوت  یم  هک  تسا  هدرک  هضرع  اه  ناسنا  هب  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دـنوادخ ،  تسا و  تخانش 

هن اعبار  دـنا و  هدوب  ینید  تفرعم  تخانـش و  ناماگـشیپ  ایلوا -  ناربمایپ و  ینید -  ناربهر  ادـخ  تسا و  هداد  ناشن  نید  يایلوا  ناربمایپ و 
هکنانچ نآ  ار  نید  هیاپ  رـشب  تسا . هدرک  بجاو  مزال و  اهنآ  رب  ار  ینید  تخانـش  هکلب  تسا . هدش  هداد  رـشب  هب  نید  تخانـش  هزاجا  اهنت 

هک تسا  نشور  دوش . دـنبیاپ  ار  نآ  یهقف  یقالخا و  تاروتـسد  هب  دـنک و  ادـیپ  رواب  نآ  ساسا  لوصا و  هب  دسانـشب و  تسا ، هدـش  لزاـن 
لاح نیع  رد  ینید  تفرعم  سپ  دراد . ناکما  تاروتـسد  هب  لمع  هن  دوش و  یم  لصاح  ینیقی  تسرد و  يرواب  هن  حیحـص  تخانـش  نودب 

صوصخ مومع و  ناوت  یم  ار  اـهنآ  تبـسن  دراد و  نید  رد  هشیر  نینچمه  دراد . نآ  عورف  لوصا و  نید و  تخانـش  يارب  رـشب  شـالت  هک 
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رد نآ  دنتـسه و  عمج  لباق  اج  کی  یناریا  یناملـسم و  ناملـسم » یناریا  « » یناریا « » ناملـسم : » دـینک هجوت  لاـثم  نیا  هب  تسناد . هجو  نم 
زین ینید  تفرعم  نید و  هطبار  تسا . ناملسم  ریغ  یناریا  یناریا و  ریغ  ناملسم  نآو  دنوش  یم  ادج  مه  زا  اج  کی  تسا و  ناملسم  یناریا 
یم لـماش  ار  ینید  عورف  لوصا و  هعومجم  هک  تسا  لومـش  تیلع و  ياراد  یهلا  یتقیقح  نید  اریز  دوش .  روصت  هنوگ  نیا  هب  دـناوت  یم 

حلاص لمع  نامیا و  رگید  یشخب  تسا ، تفرعم  نید  زا  یشخب  تسین . تفرعم  نید  همه  اما  تسا .  نآ  زا  ییزج  زین  ینید  تفرعم  دوش و 
یخرب نیاربانب  دشاب . هدرک  رارقرب  نید  اب  لماک  یتبسن  هک  تسا  ینید  حیحـص  لماک و  تفرعم  یتروص  رد  ؛  ینید تفرعم  نینچمه  تسا .

تقیقحزا الماک  ینید  ياه  تفرعم  زا  یخرب  دننک و  یم  تیاکح  نید  زا  دنراد و  نید  تاذو  تقیقح  اب  لماک  تبـسن  ینید  ياه  تفرعم 
تسا نید  تقیقح  تاذ و  زا  هتساخرب  نید و  مزال  ءزج  ینید  تفرعم  لاح  ره  هب  دنوش . یمن  بوسحم  نید  رد  هشیدنا  دنتسه و  رود  نید 
نایدا خیرات  لوط  رد  تسا  نید  زا  ییزج  ینید  تفرعم  رگا  هک  دیایب  شیپ  لاکشا  نیا  دیاش  اجنیا  رد  تسا . نید  زا  ییزج  ریبعت  نیا  هب  و 

هب نوریب  زا  ام  رگا  دنا و  هداتـسیا  یم  نادنمـشناد  رگید  لباقم  رد  دنا و  هدوب  ینید  تفرعم  یعدم  هک  دنا  هدش  ادـیپ  يرایـسب  نادنمـشناد 
ياعدا زین  یگمه  هک  میوش  یم  هجاوم  يداضتم  نوگانوگ و  تارظن  ارآ و  اب  مینکفایب  رظن  ینید ،  نادنمـشناد  ياـه  هئطخت  شکمـشک و 
تقیقح تاذ و  رد  اه  ضقانت  نیا  اـیآ  سپ  دـننک . یم  هئطخت  ار  يرگید  دـنناد و  یم  قح  رب  ار  دوخ  زین  مادـک  ره  دـنراد و  ینید  تفرعم 

یناـسنا و يرـشب و  يا  هلوقم  تسا و  نید  تقیقح  تاذ و  زا  ادـج  ینید  تفرعم  هک  دوـش  هتفگ  تسین  نیا  رتـهب  هکنیا  اـی  دـنراد  هار  نید 
رد الثم  تسا . هداد  تسد  رد  تقیقح  يارب  یحضاو  نشور و  ياه  كالم  نید ، هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ؟ يرـشب  فراعم  رگید  دننامه 

دوش یم  بصن  صن ، اب  دنوادخ  يوس  زا  اهنت  هک  تسا  یهلا  یبصنم  تماما  هک  تنس  لها  ای  تسا  تسرد  نایعیـش  رظن  ایآ  تاداقتعا  دعب 
يردـق اب  تسا و  دوجوم  تنـس  نآرق و  دوخ  رد  تفرعم  نیا  كـالم  دـنراد ؟ میقتـسم  تلاـخد  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یمدرم  یبصنم  اـی 

نوچ اریز  دنتـسه . هزوح  نیا  زا  جراـخ  دوش . یم  هضرع  ینید  تفرعم  مسا  هب  هک  فراـعم  زا  يرایـسب  يرآ  دـیآ . یم  تسد  هب  شاـکنک 
نآ زج  دنوش و  بوسحم  ینید  تفرعم  دناوت  یمن  دندش و  جراخ  نید  تقیقح  هداج  زا  اه  تفرعم  نیا  دندز . هناسفا  هر  تقیقح ، دـندیدن 
زج ینید  تفرعم  سپ  تساه . تفرعم  تایرظن و  نآ  نابحاص  ینورد  تاینمت  اه و  تداـع  رب  ینتبم  هکلب  دنتـسین . ینید  هک  دنتـسه  ضعب 

دراد نید )  ) تنـس نآرق و  رد  هشیر  هک  ینید  تفرعم  دیاب  هک  تسا  اجنیا  رد  لکـشم  تسین و  ینید  یتفرعم  یتفرعم ،  ره  اما  تسا ،  نید 
. درک ادج  دراد  تاینمت  اه و  تداع  رد  هشیر  هک  ینید  ریغ  تفرعم  زا 

نید نابز 

؟ دییامرف نایب  ار  تسوا  تشیعم  هوحن  عبات  یمدآ  تفرعم  دیوگ  یم  نآ  رد  هک  تسا  نیاتشنگتیو  هیرظن  اههاگدید 

شسرپ

؟ دییامرف نایب  ار  تسوا  تشیعم  هوحن  عبات  یمدآ  تفرعم  دیوگ  یم  نآ  رد  هک  تسا  نیاتشنگتیو  هیرظن  اههاگدید 

خساپ

نابز فلا ) دوبهاگدـید : ود  رب  ینتبم  هیرظن  نیا  درک . حرطم  ناـبز » ياـهيزاب   » ناونع تحت  ياهیرظن  دوخ  رخأـتم  راـثآ  رد  نیاتـشنگتیو 
یتهابش افرـص  ینابز  ياهيزابو  تفای  ناوتیمن  اهنآ  نایم  رد  یتباث  كرتشم  هطقن  چیه  هک  تسا  یتوافتم  ياهشقن  اهدرکراک و  ياراد 

ره رگید  ترابع  هب  دوشیم . یـشان  نوگانوگ  تایح ) روص   ) یتشیعم ياههوحن  زا  فلتخم  ياهنابز  نیا  ب )  دـنراد . مه  اـب  یگداوناـخ 
رگنایامنـسک ره  نابز  نیاربانب ، تسا ، بسانتم  رگید  نابز  رگید و  يایند  اب  هک  دبلطیم  ار  شیوخ  اب  بسانتم  نابز  صاخ  یتشیعمهوحن 
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رد تسا  دقتعم  يو  دادرارق . هعلاطم  دروم  ار  شنابز  دـیاب  وا  يایند  مهف  يارب  دـنکیم و  یگدـنز  ایند  نآ  رد  وا  هک  تسا  یـصاخ  يایند 
یناـبز ياـهيزاب  اـهنابز  نیا  هک  دـنایتوافتمیاهنابز  شیادـیپ  مزلتـسم  یـضتقم و  هک  دراد  دوجو  یتواـفتم  یتشیعم  ياـههوحن  جراـخ 

... یناوهش و يدام و  یتشیعم  فرـص  تشیعم ، هوحن  زا  يو  دوصقم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  دروآیم . دوجو  هب  ار  یتوافتم 
دربیم رـس  هب  نآ  رد  یبرجت  ملاع  هک  ییاـیند  ًـالثم  دریگیم . رب  رد  ار  صخـش  اههشیدـنا و  راـکفا و  اـهوزرآ ، لاـمآ و  ماـمتهکلب  تسین 

نافرعنابز هفـسلف و  نابز  اـب  یبرجت  ملع  ناـبز  ورنیازا ، تسا و  تواـفتم  دـنکیم  تشیعم  نآ  رد  فراـع  اـی  فوسلیف  کـی  هک  ییاـینداب 
داقتعا هب  روطنیمهو ... دیباییمن  یبرجت  مولع  رد  ار  نآ  هک  دیتسه  وربور  ینابز  يزاب  زا  یعون  اب  امش  هفسلف  رد  تسا . توافتم  زیامتم و 

دراو ایند  نآ  رد  رتقیقد  ترابعهب  ای  تخانـش  ار  نآ  اب  بسانتم  يایند  اب  تشیعم  هوحن  دیاب  ینابز  ره  مهف  يارب  قوف  شرگن  رب  ینتبم  يو 
تایبرجت اب  وا  ماک  ياهزادـنا  ات  دوشنافراع و  ياـیند  دراو  دـیاب  دـمهفب  ار  ناـفرع  ناـبز  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـش .

رهچونم همجرت : یکان ، تراه  سوتـسوی  ، نیاتـشنگتیو اگن : باـب  نیا  رد  ، ) ددرگ لـیان  اـهنآ  ناـبز  مهف  هب  دـناوتب  دوش و  نیریـش  یناـفرع 
، یناـمز یلع  ساـبع  ریما  نید ، ناـبز  زین : دـعب و  هـب  ص 81  ش ،  1360 مود ، پاـچ  یمزراوخ ، تاراـشتنا  یماهـس  تکرـش  رهمگرزب ،

هاگدـید زا  هکلب  ام  رظن  زا  اهنت  هن  هک  دراد  یمزاول  هاگدـید  نیا  (. 174 صص 178 -  زییاپ 1375 ، لوا ، پاچ  مق ، یمالـسا  تاغیلبترتفد 
نابز هک  اـجنآ  زا  - 1 مینکیم : هراشا  یـسررب  دـقن و  اب  اهنآ  نیرتمهم  هب  امکدـنا  لاجم  لـیلد  هب  تسا . هشقاـنم  لـباق  زین  یبرغ  ناـفوسلیف 

اب نآ  هطبار  نابز و  درکراـک  یگنوگچـصوصخ  رد  رگنـشور  یفـسلف  ظاـحل  زا  یلک و  ياـههیرظن  نتفاـی  دراد ، دودـحمان  ياـهدرکراک 
اجک زا  مییاینرب  اههیرظن  هنوگ  نیا  نومزآ  يدـنبتروصددص و  رد  ات  اریز  تسا  هشقانم  لباق  مالک  نیا  اما  تسین . نکمم  ام  يارب  ناهج ،

رد نیاتشنگتیو  يارآ  نارـسفم  نیرتگرزب  زا  یکی  لوس  ناج  هتفگ  هب  ؟ هن ای  دش  میهاوخ  یلک  ياههیرظن  ندرک  ادیپ  هب  قفوم  هک  مینادب 
راشبآ و رگا  دـینک . هظحالم  ار  کیزیف  ًالثم  دـنک . دـیماان  درـسلد و  رما  نیا  هب  تبـسنار  ام  هسفن  یف  دـیابن  اهرادـیدپ  عونت  : » رـصاعم نرق 

تـسا عونتم  ردق  نآ  بآ  ياهدومن  ای  اههولج  هک  دینک  رکف  دـیاش  دـیریگب ، رظن  رد  مه  ابار  همه  هدزخـی  نیمز  کی  شوجبآ و  يرتک 
بآ هک  ار  یلکش  ره  هکلب  اهرادیدپ  نیا  ببـس  اهنت  هن  هک  میراد  تسد  رد  یبوخ  رایـسب  یلک  هیرظنعقاو  رد  یلو  تسین . یندرک  رواب  هک 

«، مییآرب نابز  هفـسلف  رد  تیلک  نیمه  هب  ییاـههیرظن  ندرک  ادـیپ  ددـص  رد  دـیابن  ارچ  ممهفیمن  نیارباـنب  دـنکیمنایب ، دریگب  شدوخ  هب 
(. ص 567 1372 ش ، لوا ، پاچ  نارهت ، یمزراوخ  تاراشتنا  یماهس  تکرش  دنودالوف ، هللا  تزع  همجرت : یگم ، نایرب  گرزبهفـسالف ، )
هک رکفنیا  زا  ورنیازا ، تسا و  نوگاـنوگ  ياـهدرکراک  يارب  يرازبا  هلیـسو و  اـهنت  ناـبز  هک  تسا  نآ  نیاتـشنگتیو  هاگدـید  همزـال  - 2

ياـهرازبازا لکـشتم  ار  ناـبز  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  هدرک و  ضارعا  تسا ، ناـبز  رهوـج  لاـح  ره  هب  ( Representation) ییامنزاب
ياهيزاب نابز و  ياهدربراکعاونا  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  يو  ساـسا  نیمه  رب  مینک و  یقلت  رگیدـمه  هب  نداد  تمـالع  يارب  یفلتخم 

صخـشم نخـس  نیا  یتسردان  دوش  تقدرگا  اما  میراد . يریذـپاننایاپ  ناوارف و  نوگانوگ و  ياهتشیعم  هک  ارچ  تسا ، دودـحمان  ینابز 
دینک ضرف  : » لوس هتفگ  هب  تسا  ینابز  يزاب  ره  ابیرقتروحم  ییامنزاب  دـینیبیم  دـینک  هاگن  اهدربراک  نیا  هب  تسرد  رگا  اریز ، ددرگیم 

نوریب قاتا  زا  هک  منک  ینیبشیپ  ای  دـیورب  نوریب  قاـتا  زا  دـیرادلایخ  اـیآ  هک  مسرپب  اـی  دـیورب ، نوریب  قاـتا  زا  مهدـب  ناـمرف  امـش  هب  نم 
زا ریغ  ماهدز  ینابز  يزاب  رد  یتکرح  هب  تسد  دراوم ، زا  کی  ره  رد  دـیوربنوریب . قاـتا  زا  هک  منک  لـیامت  زاربا  افرـص  اـی  تفر ، دـیهاوخ 
زا امـش  هک  دشاب  عضو  نیا  ندنایامنزاب  ناوت  ياراد  دیاب  ینابز  ياهيزاب  نیا  زا  مادکره  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  یلو  رگید ، دراوم 

شسرپ رد  مه  ینیبشیپ ، رد  مه  وزرآ ، رد  مه  دشاب ، هتشاد  دوجو  نامرف  رد  مه  دیاب  كرتشم  ياهرازگیاوتحم  نیا  دیوریم . نوریب  قاتا 
هک دـیوشیم  هجوتم  نینچمه  تسه  ینابز  يزاب  ره  رد  اـبیرقت  ياهرازگ  ياوتحم  هک  دـینک  ادـیپ  هجوت  هک  نیمه  رگیدزیچ . ره  رد  مه  و 

دوشیمهک ییاهراک  هک  دیوشیم  هجوتم  دینک  هجوت  رما  نیا  هب  هک  نیمه  زاب  تسا و  نابز  رهوج  ییامنزاب  تسا و  ییامنزاب  نابزروحم ،
نیاتشنگتیو يرکف  مزاول  زا  رگید  یکی  - 3 ص 568 .) نامه ، «، ) یهانتمان ای  دودحمان  هن  تسا  دودـحم  عقاو  رد  ناشدادـعت  درک  نابز  اب 

وا زا  سپ  هک  نانچ  دننک ، هئارا  ینوگانوگ  فیاظو  دنناوتیمنوگانوگ  لامآ  راکفا و  اهوزرآ ، اهضرف و  شیپ  اب  ینید  نابز  هک  تسا  نآ 
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هویـش کـی  يارب  ییاههیـصوت  هـکلب  بذاـک  هـن  دـناقداص و  هـن  ینید ، ياـههرازگ  فـلا ) دـش . هـئارا  ینید  ناـبز  زا  یقلت  مک 5  تـسد 
اهتفاـیهر يریگلکـش  یگدـنز و  گرم و  لـئاسم  هب  طـقف  هـک  دـنراد  يدوـجو  ارـصحنم  دربراـک  ینید  ياـههرازگ  ب )  دـنایگدنز .

داجیا نتخیگنارب و  رد  ینید  نابز  زراب  شقن  د )  دزیگنایمرب . ای  دـنکیم  نایب  ار  شتـسرپ  ینید  نابز  ج )  دـنوشیم . طوبرم  اهدرکیورو 
نیا رد  ...، ) دربیم و راک  هب  هدـننک  دـعاقتم  ینابز  نید  ه )  تساهزات . ياههبرجت  هب  نارگید  ندـش  نومنهر  ینید و  ياـهتفایهر  ندرک 

(. 285 صص 283 -  1362ش ، لوا ، پاچ  نارهتیهاگـشناد ، رـشن  زکرم  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  همجرت  روبراب ، نایا  نید ، ملع و  اگن : باب 
: تسا هتفهن  يدجتالکشم  تسا  نیاتـشنگتیو  رکفت  مزاول  زا  هک  نید  زا  هناراگنارازبا  ياهلیـسو و  تلاصا  ياهریـسفت  ریبعت و  نینچ  رد  اما 

اهشقن همه  اریز ]  ] دش دـهاوخراکنا  در و  ینید  نابز  شخبتفرعم  یتفرعم و  ياهشقن  همه  تروص  نیا  رد  : » روبراب نایا  هتفگ  هب  ًالوا ،
اب ام  ینعی ، تسین ؛ بذـک  قدـص و  لمتحمورنیازا  تسا و  شخب  تفرعماـن  اـی  یتفرعمریغ  اـساسا  دـش  لـقن  رتشیپ  هک  ییاـهدرکراک  اـی 

یلو دـش  دـنهاوخ  ظوحلم  ناشفادـها  هب  تبـسن  یلآ  تروصهب  ینید  دـیاقع  دـش و  میهاوخ  وربور  مه  هب  طبترمان  ناـبز  دـنچ  نیدـنچ و 
نیا یگدنز  هویـش  کی  هیـصوت  ًالثم ] ... ] تسا هدـش  هضرع  تیعقاو  تقیقحهب و  تبـسن  یـصاخ  يواعد  ینید ، لاقم  یـضعب  رد  کشیب 
نابز ایناث ، ص 286 .) نامه ، «، ) تسا بسانم  قفاوم و  نآ  اـب  یگدـنز  هویـش  نیا  هک  تساـیوحن  هب  ناـهج  دوجو  هک  دراد  رب  رد  ار  ینعم 

دهعتم نادب  ار  دوخ  ناسنا  هچنازا  تسا  یتفرعم  رادقم  مزلتسم  دهعت  نیا  دتسرپیم و  ناسنا  هچنآ  هب  عجار  تسا  یماکحا  لماش  شتسرپ 
هب ار  نآ  هک  یملاع  نهذ  زا  افرص  هن  مینک  لاؤسدهعت  شتـسرپ و  قلعت  عوضوم و  ینید و  نابز  نایم  هطبار  زا  دیاب  رگید  نایب  هب  دزاسیم .
اب ینید  نابز  اریز  دیـسر ، دهاوخن  ییاج  هب  مه  نآ  هناگدنچیاهدربراک  دـنریذپن ، ار  نید  یناقح  یقیقح و  يواعد  مدرم  رگا  دربیم . راک 
رد راتفگ  نیا  دـینیبب  دـیاب  ینید  راـتفگ  مهف  يارب  : » لوس هتفگ  هب  دـیامنیمیجراخ . ءازاـبام  ياراد  عجرم و  بحاـص  دراد  هک  ییاـهاوحف 

تلالد شدوخ  يوسارف  يزیچ  رب  ینید  راتفگ  هک  دـینکن  هجوت  ات  یلو  تسا  تسردانیقی  فرح  نیا  هتبلا  دراد . یـشقن  هچ  مدرم  یگدـنز 
هک دـننکیم  اعد  دـنناوخیم و  زامن  لیلد  نیا  هب  يداـع  مدرم  مییوگب ، حیرـص  دـیمهف . دـیهاوخنمدرم  یگدـنز  رد  ار  نآ  شقن  دـنکیم ،

ینابز يزاب  ءزج  هسفن  یف  دونـشب ، ار  ناشیاعد  هک  تسین  ای  تسه  ییادـخ  ایآ  هک  نیا  اـما  دونـشیم . هک  تسهییادـخ  ـالاب  نآ  دـندقتعم 
انعم نآ  هب  هک  تسه  مه  يرگید  زیچ  ینابز ، يزاب  زا  جراخ  دندقتعم  هک  دننکیم  تکرش  ینید  ینابز  يزاب  رد  لیلد  نیا  هبمدرم  تسین .

شوگ ناتیاعدهب  هک  تسین  ییادخ  نابز  هزوح  زا  جراخ  دـینادب  هک  دیـشاب  یعبط  فیطل  رایـسب  ینید  رکفنـشور  دـیاب  دـهدیم . فدـهو 
هک تسا  نآ  نیاتشنگتیو  هاگیدید  مزاول  زا  رگید  یکی  - 4 ص 569 و 570 .) گرزب ، هفسالف  «، ) دینک اعد  مه  زاب  نیا ، دوجو  اب  دهدب و 

دـشاب شیوخ  ياههشیدـنا  راـکفا و  اـهوزرآ ، لاـمآ ، رد  روـصحم  ودودـحم  یفنـص  ره  رگا  اریز  دوـش . هتـسب  وـگوتفگ  همهاـفم و  هار 
لاح دنرادن و  رگیدکی  اب  طابترا  يارب  یهار  چیه  هک  میریذپیم  ار  ياهکتهکتو  ادج  ادـج  ياههشیدـنا  ام  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  شاهمزال 

وگوتفگ رگهراظن  هک  نا  رب  هوالع  دریگیم ، تروص  توافتم  ياـهمهف  ریـسافت و  هب  یناوارفیاـهداقتنا  هک  مینکیم  هدـهاشم  اـم  هک  نآ 
تایح لوصا  لئاسم و  نیرتیـساسا  رـس  رب  توافتم  عماوج  زا  فلتخم و  ياهگنهرف  اب  نوگانوگ  بتاـکمزا  فلتخم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

رد زین  ار  گنهرف  کی  نورد  گنراگنر  فلتخم و  قیالس  هکلب  دوشیمن  نوگانوگ  ياهگنهرف  ریگنماد  اهنت  عوضوم  نیا  . میتسه يرشب 
رادروخربیناسمه زا  ياهزادـنا  ات  تسا  صاخ  گنهرف  کـی  ياراد  هک  هعماـج  کـی  یخیراـت  ینهذ و  ياـضف  دـنچ ، ره  هتبلا  دریگیمرب .

نیا رد  تسا و  مکاح  نانآیاههشیدـنا  رب  یـصاخ  ینهذ  ياضف  هک  میراد  ییاهگنهرف  هدرخ  هعماج  ره  نورد  ام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا 
عماج کی  نورد  رد  یتح  همهافم  تروص ،

کیتونمره

؟ دوش یم  حرطم  ییاه  هزوح  هچ  رد  و  تسا ، انعم  هچ  هب  کیتونمره 
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شسرپ

؟ دوش یم  حرطم  ییاه  هزوح  هچ  رد  و  تسا ، انعم  هچ  هب  کیتونمره 

خساپ

يارب ظفل  نیا  زا  وطسرا  تسا . هتشاد  جاور  لوادت و  قرفتم  روط  هب  ناتساب  نانوی  زا  کیتونومره "  " ةژاو کیتونمره : یسانش  هژاو  فلا )
باب رد   " يانعم هب  ساینمرا " يراپ   " ار تمسق  نآ  هدرک و  هدافتـسا  تسا ، ایاضق  قطنم  باب  رد  هک  نونغرا  باتک  زا  یـشخب  يراذگ  مان 

ینانوی ةژاو  کیتونمره  ( 1 .) دیآ تسد  هب  تسرد  هجیتن  ات  دوش  لیکـشت  دیاب  هنوگچ  هیـضق  هک  دومن  نایب  رثا  نیا  رد  يو  دیمان . ریـسفت "
ناـسر ماـیپ  سمره "  " اـب يوغل  هشیر  رظن  زا  هژاو  نیا  دوـشیم  هتفگ  یهاـگ  دـشابیم . نتم " ریـسفت   " اـی ریـسفت " رنه   " ینعم هب  تسا و 

، دنک فشک  ار  نخـس  يانعم  هنوگ  سمره  ات  دشوک  یم  دـهدیم و  ماجنا  ار  سمره  راک  رـسفم ، تقیقح  رد  تسین . طابترا  یب  نایادـخ 
مدرم يارب  درکیم و  مهف  لباق  دوبن ، مهف  لباق  مومع  يارب  هک  ار  ادخ  مایپ  ( 2 .) دوب نایادخ  مایپ  رسفم  روآ و  مایپ  سمره  هک  هنوگ  نامه 

(3" .) تسا يراتشون  يراتفگ و  ياه  ترابع  مات  لماک و  مهف  هب  یبای  تسد  رنه   " کیتونمره کیتونم : ره  فیرعت  ب ) دادیم . حیـضوت 
. دوشیم مولعم  نخـس  ةدـنیوگ  ای  باتک  فلؤم  یعقاو  دارم  نآ  نتـسب  راک  هب  نتـسناد و  اـب  هک  تسا  يدـعاوق  هب  ملع  کـیتونم  ره  ینعی 

نرق ات  دوب . هتفاین  یجراخ  ققحت  زونه  يدالیم  مهدزناش  نرق  ینعی  سناسنر  رـصع  ات  شناد  زا  يا  هخاش  ناونع  هب  کـیتونمره  حالطـصا 
نآ رب  کیتونمره  مان  دهد و  لیکـشت  ار  شناد  زا  یـصاخ  ۀـتخاش  هک  میرادـن  غارـس  ار  یطبترم  مظنم و  راتفگ  ای  ثحب  يدالیم  مهدـفه 
يو درک . هدافتـسا  شناد  زا  يا  هنوگ  ندناسانـش  يارب  ار  هژاو  نیا  هک  دنناد  یم  یـسک  نیتسخن  ار  رواه " ناد   " ًالومعم دشاب . هدش  هداهن 

تاروت  ) سدقم نوتم  لیوأت  زا  شور  کی  ناونع  هب  کیتونمره  ( 4 . ) تفرگ ددم  شباتک  ناونع  رد  هملک  نیا  زا  يدالیم  لاس 1654  رد 
یم هیهت  سیون  تسد  لکـش  هب  تاروت ) لیجنا و   ) سدقم باتک  هک  ینامز  پاچ  تعنـص  شیادیپ  زا  لبق  نارود  رد  دش . زاغآ  لیجنا ) و 
ریز اب  اه  ناتـستورپ  سناسنر  رـصع  رد  تسا . هتفر  یم  راک  هب  ناخـسان  تاهابتـشا  عفر  نآ و  ربتعم  یلـصا و  هخـسن  نتفای  تهج  رد  دـش ،

لیوأت رد  ون  يدعاوق  یساسا و  لوصا  نتفای  ریسفت و  يانعم  رد  هعسوت  اب  سدقم ، باتک  زا  کیلوتاک  ياسیلک  یمسر  ریـسفت  ندرب  لاؤس 
نیا يارب  ( 5 .) دنداد رارق  تمه  ۀهجو  ار  سدقم  باتک  نتم  زا  دوخ  مهف  ندومن  طبضنم  و  ریـسفت ، لمع  ندرک  دنم  هدعاق  سدقم ، باتک 

یعقاو رـسفم  دناوت  یمن  مولع  نیا  نتـشاد  نودـب  رـسفم  هک  تسا  یتامدـقم  مولع و  هب  دـنمزاین  هنوگچ  نتم ، کی  ریـسفت  دوش  نشور  هک 
لقن میرک  نآرق  رـسفم  ریـسفت و  طیارـش  دروم  رد  ار  یناهفـصا  بغار  موـحرم  راـتفگ  دـنک ، فـشک  ار  فـلؤم  دارم  دـناوت  یمن  دـشاب و 

-1 تسین : ریذـپ  ناـکما  یهلا  تبهوم  یلقع و  یظفل و  موـلع  هتـشر  کـی  ۀـیاس  رد  زج  یهلا  باـتک  ریـسفت  دـیامرفیم : ناـشیا  مینکیم .
ییاسانش - 3 تسا . قاقتشا  ملع  نآ  رگنایب  هک  رگید  یخرب  اب  اه  ظفل  یخرب  تبـسانم  - 2 تسا . تغل  ملع  نآ  لفکتم  هک  ظافلا  تخاـنش 

-5 فلتخم . ياه  تئارق  ییاسانـش  - 4 تسا . وحن  فرـص و  ملع  نآ  رگنایب  هک  هملک  رخآ  بارِعا  يزاـس و  هغیـص  ینعی  ظاـفلا  ضراوع 
ادـخ لوـسر  زا  هک  هچ  نآ  - 6 دوـشیم . ثحب  راـثآ  راـبخا و  ملع  رد  هک  تسا  ناینیـشیپ  تشذگرـس  هچ  نآ  هژیو  هب  تاـیآ ، لوزن  نأـش 

رد اهنآ  حرـش  نآرق و  رد  اهنآ  لصا  هک  تاکز  زامن و  ةرابرد  ادخ  لوسر  راتفگ  دـننام  هتـشگ ، لقن  نآرق  تامهبم  تالمجم و  ةرابرد 
. دوشیم ثحب  لوصا  ملع  رد  اهنآ  زا  هک  یفالتخا  یعامجا و  لیاسم  و  صاخ ، ماع و  خوسنم و  خسان و  ییاسانش  - 7 تسا . ربمایپ  تنس 

اهنآ زا  هک  یلقع  نیهارب  هلدا و  ییاسانش  - 9 دنکیم . ثحب  نآ  زا  هقف  ملع  هک  یمالسا  تسایس  نآ و  بادآ  نید و  ماکحا  ییاسانش  - 8
(. لمع اب  ملاع   ) دنک لمع  دنادب و  هک  دـهدیم  رارق  یـسک  رایتخا  رد  ار  نآ  ادـخ  هک  یتبهوم ، ملع  - 10 دوشیم . وگتفگ  مـالک  ملع  رد 

اهنت دبای . تسد  ادخ  مالک  حیحـص  ریـسفت  هب  دـناوتب  ات  دـشاب  یمالـسا  مولع  زا  یفراعملا  هرئاد  دـیاب  میرک  نآرق  رـسفم  هک  مینیب  یم  ( 6)
هکلب دراد ، زاین  تسا ، يرورض  نتم  مهف  يارب  هک  يرگید  ياهزیچ  نتم و  نابز  هب  ییانشآ  هب  شحیحص  مهف  هک  تسین  اه  باتک  نوتم و 
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یم راتفرگ  مهف  ءوس  هب  دشابن ، ییانشآ  نیا  رگا  تسا و  دنمزاین  تاحالطصا  اه و  هیانک  تاریبعت و  اب  ییانشآ  هب  مه  اهراتفگ  حیحص  مهف 
یم ملکت  بوخ  ار  یسراف  نابز  هتشاد و  تماقا  ناریا  رد  هاش  نیدلا  رـصان  نامز  رد  هک  ونیبوگ " تنک  : " دیوگیم يرهطم  دیهـش  میوش .

یسرپ لاوحا  تیفیک  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  همجرت  یسراف  هب  هدرک و  رـشتنم  هسنارف  نابز  هب  ناریا " رد  لاس  هس   " مان هب  یباتک  رد  هدرک ،
یم ور  هناخ  بحاص  فرط  هب  امـش  دیتسـشن ، راضح  عیمج  هناخ و  بحاص  امـش و  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم : دـهد ، یم  حرـش  ار  نایناریا 

روطچ امش  ینیب  تسا . هبرف  نم  ینیب  یلاعت  يراب  تاهجوت  هیاس  رد  دیوگیم : هناخ  بحاص  تسا ؟ هبرف  امش  ینیب  ایآ  دییوگ : یم  دینک و 
رد مدینـش  یتحو  تسا ، هداد  خساپ  وا  دنا و  هدرک  لاؤس  رفن  کی  زا  ار  نیا  هبترم  چنپ  یتح  هک  ما  هدید  سلاجم  یـضعب  رد  نم  تسا ... ؟

اهنت هن  تفر ، یم  ناگرزب  زا  یکی  تاقالم  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  شـصئاصخ  نیرتگرزب  زا  هک  دنتفگ  یم  نارهت  ياملع  زا  یکی  فیـصوت 
دینک هظحالم  " درکیم . راسفتـسا  نابرد  یتح  اهرکون و  مامت  ینیب  هب  عجار  هکلب  دومنیم ، شـسرپ  يو  ناقلعتم  يو و  ینیب  صوصخ  رد 

روظنم ینیب و  غامد ، هملک  زا  روظنم  تسا " قاچ  امش  غامد   " ۀلمج رد  هک  نیا  نامگ  یـسراف و  تاریبعت  هب  ییانـشآ  مدع  رثا  رد  درم  نیا 
نآ يزیمآ  هرخسم  ِتروص  هچ  هب  هدش و  یهابتشا  هچ  راچد  تسا ) یـسرپ  لاوحا  يارب  هلمج  نیا  هک  یتروص  رد   ) تسا یهبرف  یقاچ ، زا 
هب ار  وا  یسراف  تاریبعت  هب  لماک  ییانـشآ  مدع  هنت هتـشادن و  ییوس  ضرغ  هلمج  نیا  نایب  رد  ونیبوگ " تنک   " ًاعطق تسا . هدرک  لـقن  ار 
رد هداهن و  رتارفاـپ  نتم  کـی  ریـسفت  ةریاد  زا  کـیتونمره  زورما  یملع  ناـبز  رد  کـیتونمره : ورملق  ج ) ( 7" . ) تسا هتخادنا  هابتـشا  نیا 

هثداح نآ  اب  رـسفم  ینامز  ۀلـصاف  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  یخیرات ) ثداوح   ) خـیرات مهف  دروم  رد  ددرگ . یم  حرطم  یناسنا  مولع  ۀـمه  ةزوح 
رب یـسرتسد  دوخ ، زا  نوریب  ناهج  مهف  یلک  روط  هب  و  یتخانـش ) ناور  کـیتونمره   ) تاـساسحا فطاوع و  مهف  یخیراـت ،) کـیتونمره  )

. دزومآ یم  ار  ندـیمهف  شور  نایرج و  کیتونمره  ییوگ  وت  دور . یم  راک  هب  تاوصا  ظافلاو و  مئـالع  قیرط  زا  نارگید ، ینورد  ناـهج 
دراوم زا  کی  ره  رد  کیتونمره  رگید : تراـبع  هب  ( 8 .) دور یم  راک  هب  زین  همسجم  کی  ای  یـشاقن و  کی  ریـسفت  دروم  رد  یتح  نیاربانب 
ندروآ تسد  هب  يارب  ًالثم  دـیآ ، تسد  هب  یعقاو  يانعم  اـت  دـهدیم  هئارا  ار  دروم  نآ  تخانـش  شور  ییاسانـش ، لـباق  تخانـش و  دروم 

ـل ـصا را  ـ هچ دـیوگیم : ناسنا  جازم  لادـتعا  ةرابرد  يدعـس  تسا . مزال  رعاش  رب  مکاح  طیارـش  گنهرف و  زا  یهاگآ  رعـش ، کی  يانعم 
هـشیدنا نیا  يدعـس  ب  ــ لاق زا  دـیآرب  نیریـش  ناج  ـب  لاغ دـش  راـهچ  نیز  یکی  رگ  شخ  مه  اـب  دـنوش  يزور  دـنچ  شکرـس  ـف  لاـخم

اب ار  ناسنا  جازم  هک  هتفرگ  هرهب  زور  نآ  رصاعم  شناد  زا  ار  تسا ) شکرـس  فلاخم  رـصنع  راهچ  لداعت  ورگ  رد  ناسنا  جازم  یتمالـس  )
اهنآ لداعت  دنتسناد و  یم  يرامیب  ۀیام  ار  يرگید  رب  یکی  ۀبلغ  دندرک و  یم  ریسفت  نوخ  مغلب و  ادوس ، ارفـص ، ياه : مان  هب  رـصنع  راهچ 

رد کیتونمره  سپ  ( 9 . ) دنکیم ریسفت  دیدج  ياه  هیـضرف  قیرط  زا  ار  جازم  تحـص  زورما  یکـشزپ  ملع  هک  یلاح  رد  تحـص ؛ ۀیام  ار 
دوخ صوصخم  يریـسفت  یتفرعم و  لوصا  دـعاوق و  ۀـعومجم  یتفرعم  ۀـخاش  ره  و  تسا ، حرطم  يرـشب  فراعم  مولع و  ياه  هخاش  مامت 

اه ناسنا  رادرک  مهف  رگید و  لوصا  یبدا  نوتم  مهفو  رگید  تامدقم  یبط  نوتم  مهف  دراد و  یتامدقم  کی  یفـسلف  بتک  مهف  دراد . مزال 
لباقم رد  دهد ، یم  هئارا  ار  ریسفت  مهف و  شور  هک  یـسانش " شور   " کیتونمره هب  تسا  طوبرم  همه  نیا  دبلط . یم  ار  دوخ  ةژیو  لوصا 
دوجو هب  یطیارش  هچ  رد  تسیچ و  ندیمهف  هک  نیا  نایب  زا  تسا  ترابع  یفسلف  کیتونمره  یفـسلف : کیتونمره  " یفـسلف . کیتونمره  "

مولع مهف  بوچ  راهچ  رد  هن  دوشیم و  رـصحنم  نتم  مهف  هلوقم  هب  هن  یـسانش  شور  کیتونمره  فالخ  رب  یفـسلف  کیتونمره  دـیآ . یم 
(10 . ) تسا نآ  لوصح  يدوجو  طیارـش  نییبت  مهف و  ۀـعقاو  لیلحت  ددـص  رد  دراد و  رظن  مهف  قلطم  هب  هکلب  ددرگ ، یم  دودـحم  یناـسنا 

هلئـسم یعقاو  يانعم  موهفم و  هب  یبای  تسد  شور  شناد  زا  تسا  تراـبع  نآ  یـسانش و  شور  یکی  تسا : شخب  ود  کـیتونمره  هجیتن :
فـشک شناد  زا : تسا  تراـبع  نآ  یفـسلف و  کـیتونمره  يرگید  دوشیم . یناـسنا  مولع  ۀـمه  لـماش  هک  ریـسفت  دروم  هعلاـطم و  دروم 

يدمآرد یظعاو ، دمحا   - 1 ندرک . كرد  ندیمهف و  ندمآ  دوجو  هب  طیارـش  ندیمهف "و  لمع  " ، " ندیمهف  " هلئـسم تقیقح  تیعقاو و 
 - 5 ص 22 . ناـمه ،  - 4 ص 27 . کـیتونمره ، رب  يدـمآرد ،  - 3 ص 7 . کـیتونمره ، یناحبــس ، رفعج   - 2 ص 22 . کـیتونمره ، رب 

عماج ریسفت  همدقم  یناهفصا ، بغار   ) ص 13 کیتونمره ،  - 6 کیتونمره . هدام  ص 2346 ، ج2 ، نآرق ، همانشناد  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب 
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 - 9 ص 10 . کیتونمره ،   - 8 ص 16 ) ج1 ، هفسلف ، لوصا   ) ص 33 ج6 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم   - 7 ( 96 ص 91 -  ریسفتلا ، 
ص 29. کیتونمره ،  رب  يدمآرد   - 10 ص 61 . کیتونمره ، 

؟ تسیچ نآرق  مهف  یسانش  شور  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ نآرق  مهف  یسانش  شور  زا  روظنم 

خساپ

نیا تیعقاو  فشک  زین  رـسفم  فدـه  ًاعبط  هدـنیآ ، رـضاح و  لسن  هب  تسا  یمایپ  لماح  دراذـگیم ، راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ینتم  هک  یفلؤم 
یخیرات و نوتم  رگید  اـب  ینید  نوتم  اـی  یملع و  نوتم  تمـسق  نیا  رد  درک . ادـج  ماـیپ  فشک  زا  ار  ریـسفت  ناوتیمن  زگره  تسا و  ماـیپ 

تداعـس نآ  مایپ  هک  ینامـسآ  ياهباتک  صخألاب  دیآ . تسد  هب  فلؤم  مایپ  دوشیم  شـشوک  یعـس و  همهرد ، دـنرادن و  یقرف  یعامتجا 
زج تیعقاو ، نآ  زا  فارحنا  اریز  دـیآ ؛ تسد  هب  نتم  زا  یعقاو  دوـصقم  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  نآ  ریـسفت  رد  تساـهناسنا ، يارب  ینیرفآ 

اهناسنا نآرق  نیا  ًاعطق  . ] 9/ ءارـسا … ُموقأ » یه  یتّلل  يدهی  نآرقلااذه  ّنإ  : » دیامرفیم هک  نانچ  تسین . يزیچ  تلالـض  يداو  رد  ندیتلغ 
هب قیرط  نیا  زا  ات  دـنکیم  توعد  ینآرق  تایآ  رد  ندیـشیدنا  هب  ار  نانمؤم  ام ، ینامـسآ  باـتک  دـنکیم ]. ییاـمنهار  راوتـسا  نییآ  هب  ار 

نآرق تایآ  رد  اـیآ   ] 82/ ءاسن … نآرقلا » نوّربدـتی  الفأ  . » دـندنبب راک  هب  راتفر  هشیدـنا و  رظن  زا  ار  اهنآ  دـنبای و  هار  نآرق  یلاـع  میهاـفم 
تسا یباتک   ] 82/ ءاسن بابلالاولوأ .» رّکذـتیل  هتایآ و  اوربدـیل  كرابم  کیلإ  هانلزنأ  باتک  : » دـیامرفیم رگید  يهیآ  رد  و  دنـشیدنایمن ] .

یناوارف هب  نآرق  رد  هک  اهنآ  ریاظن  تاـیآ و  نیا  دـندرگ ]. رکذـتم  درخ  ناـبحاص  و  دنـشیدنیب ، نآ  تاـیآ  رد  اـت  میداتـسرف  ورف  ار  نآ  هک 
ّربدت و اب  نامیا  اب  دارفا  هک  هدش  هداتسرف  ورف  نآ  يارب  باتک  نیا  هک  نیا  نآ  دننکیم و  توعد  تقیقح  کی  هب  ارام  یگمه  دنراد  دوجو 

دیاب رسفم  شالت  نیاربانب ، دنریگب . راک  هب  ار  اهنآ  و  دنربب ، یپ  تسا  هتفهن  نآ  رد  زین  نآ  يهدنتـسرف  دصاقم  هک  باتک  دصاقم  هب  هشیدنا 
دزن نتم  ریـسفت  هک  اجنآ  زا  دسریمن . رمث  هب  ربدت  هتفریذپن و  ققحت  تیاده  تروصنیا  ریغ  رد  دـشاب و  فلؤم  دـصاقم  فشک  ریـسم  رد 

مهارف وترپ  رد  دـنناوتب  ات  دـناهدش  لیاق  یطورـش  رـسفم ، يارب  یگرزب  نارـسفم  یفـسلف ، هن  تسا  هتـشاد  یـشور  يهبنج  یمالـسا  ناملاع 
« یـشور  » يهدید هب  ریـسفت  هب  یمالـسا  نارـسفم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهنآ  همهو  دنروآ ، تسدهب  ار  یهلا  دصاقم  طورـش ، نیا  نتخاس 
. مینکیم رکذ  دناهدرک ، حرطم  نشور  تروص  هب  ار  حیحـص  ریـسفت  طیارـش  هک  ار  نارـسفم  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  ام  دناهتـسیرگنیم .

عماج  » همدقم مان  هب  دوخ  گنسنارگ  باتک  رد  م 502ه )ـ  ) یناهفصا بغار  هب  فورعم  مساقلاوبا ـ  لضفملا ـ  نب  دمحم  نب  نیسح  فلا )
زج یهلا  باتک  ریسفت  دیوگیم : وا  مینارذگیم . امش  رظن  زا  ار  نآ  لامجا  هک  هدروآ  رسفم  ریسفت و  طیارـش  يهرابرد  یحرـش  ریـسافتلا »
هک ظافلا  تخانش  . 1 درمـشیمرب : نینچ  ار  مولع  نیا  وا  تسین ، ریذـپناکما  یهلا  تبهوم  یلقع و  یظفل و  مولع  هتـشر  کـی  يهیاـس  رد 

؛ ظافلا ضراوع  ییاسانش  . 3 تسا . قاقتـشا  ملع  نآ ، رگنایب  هک  رگید  یخرب  اب  ظاـفلا  زا  یخرب  تبـسانم  . 2 تسا . تغل  ملع  نآ  لّـفکتم 
صخألاب تایآ  لوزن  نأش  . 5 فلتخم . تائارق  ییاسانش  . 4 تسا . وحن  فرص و  ملع  نآ  رگنایب  هک  هملک  رخآ  بارعا  يزاسهغیص و  ینعی 

ةراـبرد ادـخ  لوـسر  زا  هک  هچنآ  . 6 دـنربیم . ماـن  راـبخا » راـثآ و  ملع   » ماـن هب  نآ  زا  تسا و  ناینیـشیپ  تشذگرـس  هب  طوـبرم  هک  هـچنآ 
.7 تسا . ربمایپ  تنـس  رد  اهنآ  حرـش  هک  تاکز  زامن و  هرابرد  ادـخ  لوسر  راـتفگ  دـننام  تسا . هتـشگ  لـقن  نآرق  تاـمهبم  تـالمجم و 

نید ماکحا  ییاسانش  . 8 دوشیم . ثحب  لوصا  ملع  رد  اهنآ  زا  هک  یفالتخا  یعامجا و  لیاسم  و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، خـسان و  ییاسانش 
مـالک ملع  رد  اـهنآ  زا  هک  یلقع  نیهارب  هلدا و  ییاسانـش  . 9 دـنکیم . ثحب  اـهنآ  زا  هقف » ملع   » هک یمالـسا  ياهتسایـس  نآ و  بادآ  و 
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ع)  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  سپـس  دنک ، لمع  دنادب و  هک  دـهدیم  رارق  یـسک  رایتخا  رد  ار  نآ  ادـخ  هک  یتبهوم  ملع  . 10 دوشیم . وگتفگ 
تـسا تمکح  ناهاوخ  سک  ره  « ] ملع ام  نسحَِأب  لمعیلَف  یندارأ  نم  : » تفگ نینچ  دمآرد و  نخـس  هب  يزور  تمکح ، هک  دـنکیم  لقن 

اذـل دـهدیم و  خر  حـلاص  ياهراک  ماجنا  هیاس  رد  یهلا  تبهوم  نیا  دـیوگیم : سپـس  دـنک ]. لمع  نسحأ  وحن  هب  دـنادیم  هک  هچنآ  هب 
رب دـناهدرک  لمع  دـننادیم  هک  هچنآ  هب  دـناهتفای و  تیادـه  هک  یناسک   ] 17/ دمحم  … يده .» مهداز  اودتها  نیذـلاو  : » دـیامرفیم نآرق 
هب ریـسفت  عون  ره  زا  رـسفم  هک  دوشیم  ببـس  یهلا  تبهوم  هفاضا  هب  مولع  نیا  زا  یهاگآ  دیازفایم : بغار  هاگنآ  مییازفایم ]. ناشتیادـه 

مهارف وا  دزن  هناگهد ) روما   ) تاودا رازبا و  نیا  هک  تسا  یهورگ  نآ  زا  يار  هب  ریـسفت  دیآ . نوریب  يروادـشیپ ) تروص  هب  ریـسفت   ) يأر
دیجم نآرق  اریز  دـسرب ؛ عـقاو  هب  دـنچره  تسا  راـکاطخ  درف ، نینچ  کـی  دریگیم و  شیپ  ناـمگ  نیمخت و  هار  ًاـعبط  هورگ  نـیا  دـشابن ،

«. نوملعی مه  قحلاب و  دهـش  نم  ّالا  : » دیامرفیم … هک  نانچ  دـنهد  یهاوگ  یهاگآ  نیع  رد  تقیقح  هب  هک  دـنکیم  قیدـصت  ار  یهورگ 
-91/ ریسافتلا عماج  ریسفت  همدقم  . 6/155 ، 5/ دقن باتک  .[ ) دنهدیم یهاوگ  نآ ، زا  یهاگآ  نیع  رد  تقیقح  هب  هک  یناسک  . ] 86/ فرخز
زا هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نارـسفم  ریـسفت ، خیرات  لوط  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  يهیارا  یناهفـصا  بغار  راتفگ  همجرت  زا  فدـه  .( 96

هللادبع نب  دمحم  نیدلا  ردب  ب ) دنروآیم . تسد  هب  ار  یهلا  دصاقم  دنزادرپیم و  نآرق  ریـسفت  هب  ریذـپاطخ  مک  ای  ریذـپان  اطخ  ياههار 
مولع یف  ناـهربلا  . ) دراد دروـم  نیا  رد  هدرتـسگ  یثـحب  نآرقلا » موـلع  یف  ناـهربلا   » دوـخ گنـسنارگ  باـتک  رد  ( 794-745  ) یشکرز

هب ار  نآرق  ریـسفت  حیحـص  شور  نآرقلا » موـلع  یف  ناـقتالا   » باـتک فـلؤم  ( 911-848  ) یطویـس نیدلالالج  ج) ( 177-2/146 نآرقلا
.1224-2/1189 نآرقلا : مولع  یف  ناقتالا  تسا . هتفرگ  هرهب  یـشکرز  یناهفـصا و  بغار  ياـهراتفگ  زا  هدرک و  حرطم  هدرتسگ  تروص 

ناموصعم رگید  ربمایپ و  ثیدح  ریسفت  هکلب  دناهتفگ ، نخس  نآ  حیحـص  شور  يهرابرد  ماقم ، یلاع  نارـسفم  هک  تسا  نآرق  اهنت  هن  نیا 
نتم ب ) دشاب . هدش  لقن  حیحص  دنس  اب  موصعم  زا  ثیدح  رودص  فلا ) تسا : راوتـسا  هیاپود  رب  ثیدح  ریـسفت  تسین ، ادج  لصا  نیا  زا 

يزیریپ مالـسا  عولط  اب  هک  یمولع  زا  دوش . ریـسفت  دناهتفگ ، ثیدحلاملع  رد  هک  طیارـش  رگید  نابز و  روتـسد  ندربراک  هب  هجوت ، اب  نآ 
زا ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رگا  دوب ، زین  ثیدـح  هرابرد  يریـسفت  ياهباتک  شراگن  موصعم ، ثیدـح  يروآدرگ  رب  هوالع  دـش ،

ار ینیلک  یفاک  ( 1110-1038  ) یسلجم موحرم  تسا . رادروخرب  يدایز  حورش  زا  زین  ام  هیماما  هعبرا  بتک  دنشابیم ، رادروخرب  یحورش 
هدومن ریسفت  رایخألاذالم »  » مان هب  دلج  هد  رد  ار  یسوط  خیـش  بیذهت »  » هک نانچمه  تسا ، هدرک  ریـسفت  لوقعلاهآرم »  » مان هب  دلج  رد 25 

« دیدج کیتونمره   » حرط زا  لبق  ینامسآ  بتک  نارسفم  نیملـسم ، نایم  رد  یمالـسا  قرـش  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دهاوش  نیا  رکذ  تسا .
. دناهتشادن فلؤم  فادها  تایعقاو و  فشک  زج  ياهزیگنا 

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » ۀیرظن « 

شسرپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » ۀیرظن « 

خساپ

يهیام هک  هچنآ  هکلب  تسین  فلؤم  تینهذ  یگنهرف و  یخیرات و  هلـصاف  دوجو  لکـشم ، رماداگ »  » وا بتکم  وریپ  و  رگیدـیاه »  » هیرظن رد 
یفرط زا  دشابیم و  نتم  بحاص  دصاقم  مهف  زا  عنام  هک  تسا  اهضرف  شیپ  هتشر  کی  هب  رسفم  نهذ  ندوب  قوبـسم  دوش ، یم  مهف  ءوس 
هجیتن رد  و  دریگیم ، رارق  ریسفت  دروم  رـسفم  صاخ  هاگدید  اب  ینتم  ره  تهج  نیا  زا  هدوهیب ؛ تسا  یـششوک  ضرف ، شیپ  نودب  مهف  زین 

اب نتم  هب  يو  اریز  درادن ؛ یهار  نآ  هب  هتشادن و  يراکو  رس  هدنروآدیدپ  دصاقم  اب  رسفم  نخس : رگید  هب  و  دزاسیم . نتم  زا  یصاخ  قفا 
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فلؤم هب  ار  نآ  ناوتیمن  هدـش و  يریگبلاـق  اهـضرف  شیپ  نآ  اـب  باـتک  زا  وا  ياـههتفای  تهج  نیا  زا  درگنیم و  ییاـهضرف  شیپ  کـی 
ًاعبط تسا  رامش  یب  دارفا ، ياههاگدید  نوچ  دریگیم و  رارق  ریـسفت  دروم  رـسفم ، صاخ  رظنم  هاگدید و  زا  نتم  ره  نیاربانب  داد ، تبـسن 
هاوخ رسفم  ینهذ  تاضورفم  نیـشیپ و  ياهیهاگآ  هک  اجنآ  زا  دیوگیم : دهنیم و  رتارف  ماگ  هکلب  درادن ، دوجو  ینایاپ  ییاهن و  ریـسفت 
زانک ار  فلؤم  دصاقم  دیاب  نیاربانب  درادن . دوجو  تسردان  زا  تسرد  ریـسفت  كرد  يارب  ياهطباض  چـیه  تسا  رثؤم  نتم  مهف  رد  هاوخان 
ینهذ ياهبلاق  هتـشر  کی  رد  ار  قیاقح  دیاب  تسین ، مهف  لباق  ییاهنت  هب  زین  نتم  دوخ  هنافـسأتم  تفرگ و  رظن  رد  ار  نتم  دوخ  دراذگ و 
شیپ هکلب  تسین  عون  کی  ام  بلاق  ًاعبط  و  تسیرگن ، اهنآ  هب  صاخ  هاگدـید  رظنم و  زا  تخیر و  هدـمآ ، دـیدپ  اـم  دوجو  رد  شیپ  زا  هک 

وا رکفت  زرط  لوصحم  حیحـص ، ریـسفت  دسریم و  عقاو  هب  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  اج  نیا  زا  و  تسا ، عونتم  ياهضرف 
دناوتیمن تهج  نیا  زا  درگنب  ءایـشا  رب  یگنر  کنیع  اب  هک  تسا  یناسنا  ناـسب  نوتم ، هب  رـسفم  رظن  رگدـیاه » رظن « زا  تقیقح  رد  تسا .

ناقری يرامیب  هب  التبم  ناسنا  ناسب  ای  و  دـنیبب ، کنیع  گـنر  هب  ار  اـهگنر  همه  تسا  راـچان  هکلب  دـنیبب  تسه ، هک  ناـنچنآ  ار  تاـیعقاو 
ياهشناد اهفشک و  مامت  تسین و  ریذـپ  ناکما  عقاو  فشک  نیاربانب  دـنیبیم ، درز  ار  ناتخرد  زبس  ياـهگرب  یتح  ار  ناـهج  هک  تسا 

دناوتیم ءیش  کی  رعش و  کی  یتح  نیاربانب  تسا ، حیحص  رسفم  نهذ  رب  مکاح  طیارش  هب  تبسن  ریـسفت  ره  دراد و  یبسن  تلاح  يرـشب 
؛  کیتونمره ملع  هرامـش 2و3، گنهرف ، همان  کیتونمره ؛ جلتور ، فراعملا  هرئاد  . ) دنک ادـیپ  ریـسفت  عون  دـص  اهبلاق  ددـعت  هب  هجوت  اب 
هب هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  هکلب  دزادرپب  ریسفت  يارب  دعاوق  اهرایعم و  نیودت  هب  هک  تسین  نیا  رـسفم  هفیظو  و  .( 240 - 215/ رملاپ دراچیر 

ياهتـسب نب  هتـشر  کی  اب  داد و  رارق  دـقن  دروم  یتاـهج  زا  ناوتیم  ار  هیرظن  نیا  هیرظن  دـقن  دزادرپب . مهف ، دوخ  یتاذ  ياـهبلاق  لـیلحت 
ریز نیوانع  اب  ار  اهدقن  نیا  دیناوتیم  امـش  تخاس و  دهاوخ  راداو  لصا  نیا  زا  لودع  هب  ار  نآ  راذگ  هیاپ  دوب و  دهاوخ  ور  هبور  یبیجع 

، وطسرا نوطالفا و  طارقس و  دننام  ییارگ  عقاو  هفـسالف  عولط  زا  لبق  ناتـساب  نانوی  رد  تیبسن  تیکاکـش و  جیورت  فلا : دینک : صخـشم 
يرگید عون  هب  تیکاکـش  فوسلیف ، هس  نیا  زا  سپ  یتح  درک ، ادـیپ  يرتشیب  عورف  اههخاش و  دوخ  يارب  تفاـی و  جاور  مسیفوس »  » هلأـسم
هفـسالف زا  یخرب  یمالـسا و  هفـسالف  ًاصوصخ  دـندمآ  ود  نآ  زا  سپ  هک  رگید  نامیکح  گرزب و  میکح  هس  راـختفا  داد ، ناـشن  ار  دوخ 

هدش هدنز  تیبسن  سابل  رد  تیکاکـش  هدومن و  خر  رگید  یعون  هب  بتکم  نامه  اهنرق  زا  سپ  نونکا  یلو  دوب  تیکاکـش  اب  هزرابم  برغ ،
هجوت اب  سک  ره  ریسفت  درادن و  عقاو  هب  یهار  سک  چیه  درک و  ریـسفت  تخاون  کی  ناوتیمن  ار  ینتم  چیه   » هک هدش  نیا  هجیتن  و  تسا .

نیا نآ  هجیتن  تسین و  يزیچ  یناسنا  ینادان  رب  يراذگ  هحصو  يرورپ  لهج  زج  هیرظن  نیا  لصاح  تسا .» حیحص  وا  رب  مکاح  طیارـش  هب 
زا ًالوصا  تسا . قباطم  عقاو  اب  تفگ  یعطق  تروص  هب  ناوتیمن  هک  كوکشم  تسا  ییاهیهاگآ  هتـشر  کی  ناسنا  ياهیهاگآ  همه  هک 

ب: تسا . هدرک  ادیپ  شزرا  گنر  یـشزرا ، یب  تقیقح  رد  هدرک و  ادـیپ  جاور  برغ  رد  تیکاکـش  تناک »  » يو زا  سپ  و  مویه »  » نارود
دوخ هیرظن  ینابرق  نیتسخن  دزاسیم و  مهارف  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یـشکدوخ  اـههیرظن  زا  یخرب  شیوخ  تسد  هب  هیرظن  نیا  راـحتنا 

لطاب ار  شدوخ  هیرظن  نیا  دوخ  و  تسا ، رادروخرب  لصا  نیا  زا  کیتونمره »  » هراـبرد فوسلیف  ود  نیا  هیرظن  ًاـقافتا  دـشابیم ، هیرظن  نآ 
هکلب دسرب  عقاو  هب  دناوتیمن  اهضرف  شیپ  ینهذ و  ياهبلاق  هب  هجوت  اب  دناوخیم  ناسنا  هک  ار  ینتم  ره  تسا  یعدـم  وا  اریز  دزاسیم ؛
لـصا نیا  دوخ  زا  تسا  نتم  اههد  ًالثم  تئارق  هراـصع  هک  هیرظن  نیا  دوخ  میوش  یم  روآداـی  دـنکیم . هولج  وا  ینهذ  ياـهبلاق  رد  عقاو 

دوخ ینهذ  ياهبلاق  رد  نوتم  تئارق  باب  رد  ار  دوخ  یلک  مهف  ینید  ریغ  ینید و  نوتم  ندناوخ  اب  فوسلیف  ود  نیا  ینعی  تسین ، ینثتسم 
کی رکف  نیا  دوخ  مییوگیم  ام  دهدیمن ، شرازگ  عقاو  زا  زگره  تسا و  رسفم  دوخ  رکف  عبات  ینتم  ره  تئارق  هک  دناهتفرگ  هجیتن  هتخیر و 

تسا و یبسن  ًالماک  هیرظن  نیا  قدص  نیاربانب ، تسا . ناسنا  نهذ  دوجو  مزال  هک  تسا  ییاه  بلاق  نامه  لوصحم  هکلب  تسین  قلطم  رکف 
همه تفریذپ و  قلطم  لصا  کی  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  رفن  ود  نیا  صوصخم  ینهذ  طیارـش  هب  دودحم 

تئارق یلو  دـننکیم  یقلت  یبسن  ار  اهتئارق  مامت  فوسلیف  ود  ره  اتفگـش  درک . ریـسفت  نآ  اب  قلطم  وحن  هب  یلک و  تروص  هب  ار  اهتئارق 
. تسین انثتسا  نیا  يارب  یهجو  هک  یلاح  رد  دنشیدنایم ، قلطم  تئارق  کی  نوتم ، عومجم  زا  ار  دوخ 
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یهاگ هک  ییاج  ات  رسفم ؟ مهف  نتم و  دوخ  ای  تسا  نآ  هدنسیون  باتک و  هدنتسرفدصاقم  لیصحت  روحم ، سدقم ، نوتم  زا  یکی  ای  نآرق  ریسفت  رد  ایآ 
؟ دننکیم حرطم  رادم  رسفم  ای  رادم و  نتم  رادم ، فلؤم  تروص  هب  کیتونمره  ياهباتک  رد  ار  هلأسم  نیا 

شسرپ

ات رـسفم ؟ مهف  نتم و  دوخ  ای  تسا  نآ  هدنـسیون  باتک و  هدنتـسرفدصاقم  لیـصحت  روحم ، سدقم ، نوتم  زا  یکی  ای  نآرق  ریـسفت  رد  ایآ 
؟ دننکیم حرطم  رادم  رسفم  ای  رادم و  نتم  رادم ، فلؤم  تروص  هب  کیتونمره  ياهباتک  رد  ار  هلأسم  نیا  یهاگ  هک  ییاج 

خساپ

هداد حیضوت  نییبت و  ادخ  بناج  زا  اهمایپ  نیا  رد  ناسنا  تواقش  تداعس و  دنتسه و  ادخ  بناج  زا  یمایپ  ياراد  ینامسآ  ياهباتک  ًاملـسم 
ار یهلا  دصاقم  دیاب  رسفم  نیاربانب  تسا . یتخبدب  هیام  وا  ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  و  تداعـس ، نماض  یهلا  دصاقم  هب  لمعو  تسا ، هدش 

یه یتـلل  يدـهَی  نآرقلا  اذـه  َّنِإ  : » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  دـسرب . باـتک  هدنتـسرف  فادـها  هب  هک  دورب  شیپ  يرازبا  اـب  دروآ و  تسد  هب 
هن میتسه  رادم » فلؤم   » هلداعم نآ  هب  تبـسن  ام  نیاربانب  دنکیم ]. ییامنهار  راوتـسا  نییآ  هب  ار  ناسنا  باتک  نیا  ًاعطق   ] 9/ ءارسا … موقأ .»

. مینک زیهرپ  دیاب  دیجم  نآرق  صخألاب  ینامـسآ  بتک  ریـسفت  رد  فلؤم »  » هملک يریگراک  هب  زا  دـنچره  رادـم » نتم   » هن و  رادـم » رـسفم  »
رذع درادن و  يراک  رـس و  باتک  هدنروآ  دیدپ  دصاقم  اب  يرادم » نتم   » رگید ریبعت  هب  ای  و  يرادـم » رـسفم  « » يرادـم رـسفم   » هیرظن نییبت 

ياههتفای تهج  نیا  زا  میرگنیم و  تباث  ياهضرف  شیپ  کی  اب  نتم  هب  ام  اریز  میرادن ، هار  فلؤم  دصاقم  هب  زگره  ام  هک  تسا  نیا  نانآ 
حرطم رماداـگ »  » و رگدـیاه »  » ار هیرظن  نیا  داد . تبـسن  فـلؤم  هـب  ار  نآ  ناوـتیمن  هدـش و  يریگبلاـق  اهـضرف  شیپ  نآ  اـب  باـتک  زا  اـم 

نتم مهف  رسفم ، يرواد  شیپ  و  دوشیم ، نکمم  رسفم  ياهیرواد  شیپ  ياهضرف و  شیپ  هلیـسو  هب  نتم  ره  ریـسفت  دندقتعم  نانآ  دناهدرک .
رسفم صاخ  رظنم  هاگدید و  زا  نتم  ره  نیاربانب  تسا . هدوهیب  شالت  ضرف  شیپ  نودب  ریـسفت  مهف و  يوجتـسج  ًالوصا  دزاسیم . رـسیم  ار 

ياهیهاگآ هک  اجنآ  زا  درادـن ، دوجو  ینیع  ییاـهن و  ریـسفت  ًاـعبط  تسا ، رامـش  یب  دارفا  ياههاگدـید  نوچ  دریگیم و  رارق  ریـسفت  دروم 
. درادن دوجو  تسردان  زا  تسرد  ریسفت  كرد  يارب  هطباض  چیه  تسا  رثؤم  نتم  مهف  رد  هاوخان  هاوخ  رـسفم ، ینهذ  تاضورفم  نیـشیپ و 

دوخ تشاذگ و  رانک  ار  فلؤم  دصاقم  دـیاب  نیاربانب  تسین . راک  رد  یناگمه  صخـشم و  ریـسفت  نیب  يزیامت  عون  چـیه  نیا ، زا  هتـشذگ 
ام دوجو  رد  شیپ  زا  هک  ینهذ  ياهبلاق  هتـشر  کی  اب  دـیاب  تسین ، مهف  لباق  ییاـهنت  هب  زین  نتم  دوخ  هنافـسأتم  تفرگ و  رظن  رد  ار  نتم 

شیپ هکلب  تسین ، عون  کی  ام  بلاق  ًاعبط  و  تسیرگن ، اهنآ  هب  یـصاخ  هاگدـید  رظنم و  زا  تخیر و  اهنآ  رد  ار  قیاـقح  نآ  هدـمآ ، دـیدپ 
وا رکفت  زرط  لوصحم  حیحص ، ریسفت  دسریم و  عقاو  هب  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  اج  نیا  زا  و  تسا ، عونتم  ياهـضرف 

ياهبلاق زا  رود  تخل و  عقاو  دـسریم . عقاو  هب  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  يدرف  چـیه  تسا و  هاتوک  عقاو  زا  رـسفم  تسد  هصالخ  تسا .
، نوتم هب  رـسفم  رظن  رگدـیاه  رظن  زا  تقیقح  رد  میرگنیم . گنراگنر  ياهکنیع  اب  قیاقح  همه  هب  ًاعبط  دـیآیمن . یـسک  گنچ  هب  ینهذ 
. دنیبب کنیع  گنر  هب  ار  اهگنر  همه  تسا  راچان  هکلب  دـنیبب ، ار  تایعقاو  دـناوتیمن  دراد و  مشچ  هب  یگنر  کنیع  هک  تسا  یناسنا  ناسب 

مامت تسین و  ریذپ  ناکما  عقاو  فشک  نیاربانب  دـنیبیم . درز  ار  ناتخرد  زبس  ياهگرب  یتح  ار ، ناهج  هک  تسا  یناقری  ناسنا  ناسب  ای  و 
نخس کی  رعـش و  کی  یتح  نیاربانب  تسا . حیحـص  طیارـش  نآ  هب  تبـسن  ریـسفت  ره  دراد و  یبسن  تلاح  يرـشب  ياهشناد  اهفشک و 

هک تسا  تناک  هفسلف  زا  رثأتم  نوتم ، مهف  رد  اهضرف  شیپ  ریثأت  ینعم  هب  کیتونمره  هلأسم  دنک . ادیپ  يددعتم  عونتم و  ریـسافت  دناوتیم 
زا بکرم  تسا  یمهف  ناهج ، رد  ام  تخانـش  هک  تسا  دقتعم  وا  تسام . دزن  هک  تسا  يرادـیدپ  ءیـش  زا  ریغ  هسفن  یف  ءیـش  دـیوگیم :
هب یموس  زیچ  هدـمآ و  رد  ینهذ  ياهبلاق  بیکرت  رد  سپـس  دوشیم ، نهذ  دراو  ساوح  قیرط  زا  جراخ  ناهج  اریز  نهذ ؛ جراخ و  ناهج 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 370 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب مینکیم  تفایرد  ناهج  زا  ام  هک  هچنآ  تسا . یجراخ  ياههداد  ینهذ و  ياهبلاق  بیکرت  هجیتن  ام  تخانـش  و  دوشیم ، دیلوت  ملع  مان 
زج ياهجیتن  تامولعم ، شزرا  رد  يا  هیرظن  نینچ  میرادـن . هسفن  یف  یجراخ  قیاقح  تخانـش  يارب  هار  ام  تسین و  جراخ  رد  لـماک  روط 

يدح ات  تسا و  هدرک  یلجت  یملع  سابل  رد  هک  تسا  رصاعم  رـصع  يرگ  ییاطـسفوس  عون  کی  تقیقح  رد  درادن . تیکاکـش  تیبسن و 
یحطـس رظن  زا  ار  هلأسم  هداد  نآ  هب  تناک »  » هک یملع  ماظن  نیا  اب  اما  دراد  هریغ  و  نوهریپ »  » دننام ینانوی  نایئاطـسفوس  تاملک  رد  هشیر 

رظن نیا  هدومن ، عادبا  ار  هیرظن  نیا  نانآ  دوخ  ای  دشاب ، تناک  هفسلف  رد  رظن  نیا  هشیر  هاوخ ، الاح  تسا . هدیـشخب  يرتشیب  يالج  نارگن ،
کی رـسفم  تینهذ  تلاخد  تسا و  نتم  ییانعم  قفا  اـب  رـسفم  ییاـنعم  قفا  بیکرت  لوصحم  نتم ، مهف  . 1 هلمج : زا  دراد . يراوگان  جـیاتن 
رسفم ياهـضرف  شیپ  ای  يرواد  شیپ  ای  تینهذ  رـصنع  اریز  تسین ؛ ریذپ  ناکما  نتم  یعقاو  ینیع و  مهف  . 2 تسا . ریذپان  بانتجا  تیعقاو 

نانآ ياهـضرف  شیپ  رطاخ  هب  دارفا  دادعت  هب  . 3 دننکیم . تلاخد  مهف  رد  رـسفم  ياهـضرف  شیپ  یمهف  ره  رد  تسا و  مهف  لوصح  طرش 
یـشان اج  نیمه  زا  ددـعتم  ياهتئارق  هلأسم  دراد و  دوجو  نتم  زا  دودـحمان  ياـهتئارق  ناـکما  میراد و  نتم  دروم  رد  فلتخم  ياهریـسفت 

يراک رسفم  نتم ، اهیرواد و  شیپ  بیکرت  زا  تسا  ترابع  نتم  ریسفت  هک  اجنآ  زا  . 5 درادن . دوجو  نتم  زا  ییاهن  تباث و  مهف  . 4 دوشیم .
ربتعمان زا  ربتعم  ریـسفت  يرواد  شجنـس و  يارب  يرایعم  . 6 تسا . نتم  ناگدـنناوخ  زا  یکی  دوخ  فلؤم  درادـن و  فلؤم  تین  دـصق و  اـب 

هک دراد  دوجو  یفلتخم  ًالماک  ياه  مهف  دـنراد ، یفلتخم  ياهـضرف  شیپ  نامز  لوط  رد  عونتم و  نتم  نارـسفم  هک  اجنآ  زا  درادـن . دوجو 
، نآ ینابرق  نیتسخن  دوب و  دهاوخن  تیکاکـش  ییارگ و  تیبسن  زج  يزیچ  هاگدید  نیا  ناغمرا  عقاو  رد  تسین . يرگید  زا  رترب  مادک  چیه 

ینهذ ياهبلاق  اهـضرف و  شیپ  ریثأت  تحت  هیرظن  نیا  حرط  رد  رماداگ »  » و رگدـیاه »  » هک درک  هجوت  دـیاب  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  هیرظن  دوخ 
ام نیاربانب  تساهنآ . هشیدنا  ياههیـضرف  ینهذ و  ياهبلاق  ریثأت  سح ، هلیـسو  هب  جراخ  زا  یقیفلت  نانآ  ینهذ  ياههداد  دناهتفرگ و  رارق 
اب رگید  هفـسالف  تسا  نکمم  اـسب  هچ  مینک . یقلت  یعطق  ار  نآ  دـیابن  میرگنب و  تیبسن  تیکاکـش و  هاگدـید  زا  دـیاب  يا  هیرظن  نینچ  هب 

. دنهدب فلاخم  رظن  دروم  نیا  رد  يرگید  ياهضرف  شیپ 

؟ دش حرطم  ناریا  رد  یناونع  هچ  تحت  رد  یسک و  هچ  طسوت  کیتونمره  ثحب 

شسرپ

؟ دش حرطم  ناریا  رد  یناونع  هچ  تحت  رد  یسک و  هچ  طسوت  کیتونمره  ثحب 

خساپ

زا راب  نیتسخن  هدیدرگ ،  هیارا  یملع  يراتخاس  رد  هدـش و  ینز  بلاق  نامتاداقتعا  اهرواب و  اه ، هزومآاب  هک  یلکـش  هب  کیتونمره ) )  ) ) 
تروـص هب  اهدـعب  دـش و  حرطم  یگنهرف ) )  ناـهیک  رد ( (  تعیرـش ) )  کـیرویت  طـسبو  ضبق  ناوـنع ( (  تـحت  شورـس  رتـکد  يوـس 

رد یبرغ  نافوسلیف  هاگدـید  زا  ار  عوضوم  نیا  هک  دـنا  هدوب  يرگید  نارگـشهوژپ  هتبلا   . دـیدرگ رـشتنم  ناونع  نیمه  اب  لقتـسم  يراتـشون 
يوس زا  راب  نیلوا  ناریا ،  گنهرف  اب  انـشآ  ياـه  هتـشر  اـه و  هرازگ  اـب  یگتخیمآ  تیـصوصخ  اـب  ثحبم  نیا  اـما  دـنا ، هدرک  حرطم  ناریا 

رد کش  نودب  تسا .  نآ  یکیرویت  یملع و  تیثیح  یعوضوم ،  نینچ  حرط  هنیمز  نیرت  هدمع  دسر  یم  رظن  هب   . دـش حرط  شورـسرتکد 
ندـش رادـیدپ  دراد ، هزاـت  دـیدج و  ثحاـبم  هـب  دـنم  هقـالع  یترطف  رگوجتـسج و  ینهذ  هـک  یناـسنا  زین  تاـعالطا و  رظن و  لدابترــصع 

.; دیامن یم  یعیبط  ًالماک  شهوژپ  هصرع  رد  دیدج  لیاسمو  تاعوضوم 

؟  تسا نید  زا  فلتخم  ياه  تیارق  کیتونمره و  نیب  يا  هطبار  هچ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 371 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟  تسا نید  زا  فلتخم  ياه  تیارق  کیتونمره و  نیب  يا  هطبار  هچ 

خساپ

رب  . دشابیم یعامتجاو  یناسنا  مولع  هژیو  هک  تسا  یشهوژپ  شور  یعون  انعم ) )  ریـسفت  هفـسلف  ای  هیرظن  کیتونمره ( (  دیعلطم  هک  نانچ 
ملاـعزا هنوگچ  اـنعم  دریگ ؟ یم  تروص  هنوـگچ  ندـیمهف ) )  ناـیرج ( (  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  کـیتونمره  یلـصا  ثحب  ساـسا  نیا 
تفرعم تیبسن  ینیع ،  تفرعم  هرابرد  یثحابم  هک  تسا  اه  شسرپ  هنوگ  نیا  لابند  هب  و  دوش ؟ یم  لقتنم  رگید  صخـش  ملاع  هب  یـصخش 

تین نتم ،  يداقن  تفرعم ،  دـشر  لماکت و  لماک ،  مهف  ندـیمهفرتهب ،  مهف ،  رد  اه  ضرف  شیپ  شقن  اه ، قفا  جازتما  یلبق ،  مهف  مهف ،  ای 
حرطم ملع  کی  ناونع  هب  کـیتونمره  زا  امـش  دوصقمرگا   . دریگ یم  رارق  یـسررب  حرط و  دروم  ملع  نیا  رد  رگید  هلاـسم  اـه  هدو  فلوم 

ياه تیارق  یگنوگچ  ییارچ و  يدنچ ،  ینعی ،  ؛ دوش یم  یقلت  ملع  نیا  لیاسم  زا  يا  هلاسم  ناونع  هب  نید  زا  فلتخم  ياه  تیارق  دـشاب ،
هک يریـسفت  صاخ  هلحن  کی  کیتونمره ) )  زا ( (  دارم  رگا  اـما   . دوش یم  هتـشاذگ  لـیلحت  یـسررب و  هب  ملع ،  نیا  رد  نید  زا  تواـفتم 

هدش يدنب  عمج  یتسویپراتشون )  هب  دینک  عوجر  نآ ،  ياهدقن  نینچمه  يو و  ياه  هشیدنااب  ییانـشآ  يارب  رماداگ (  هاگدید  رد  نونکات 
ساسا رب  بلطم ؛  حیـضوت  . دوب دهاوخ  هلحن  نیا  مزاول  زا  اه ، تیارق  نیا  ندوب  لوقعم  هجومو و  نید  زا  توافتم  ياه  تیارق  دـشاب ، تسا 

یگنهرف ياضف  نآ  اب  بسانتم  ياه  مایپ  دراد و  یفلتخم  ياهدومن  اه  تنـس  اه و  گنهرف  نایرج  رد  نتم  کی  کـیتونمره ،  زا  یقلت  نیا 
انعم نتم  هب  هک  تساهنآ  یگنهرف  نوگانوگ  طیارـش  ینهذ و  ياهاضف  نابطاخم و  عقاو  رد  نیاربانب ،  دهدیم ، لیوحت  دوخ  نابطاخم  هب  ار 
نیا هب  هجوت  اب   . دوب دهاوخ  تسرد  دـشاب ، وا  یگنهرف  ياضف  اب  بسانتمرگا  دـنک ، كرد  نتم  زا  هچ  ره  سک  ره  ور ، نیا  زا  دـشخب ، یم 

 ; تشاگنا تسرد  ار  اه  تشادربو  اه  تیارق  همه  ناوت  یم  یگنهرف  ياضف  عون  هب  هتسب  لیلحت 

. دیهد حیضوت  کیتونمره  دروم  رد  فلا 

هراشا

تسا زیاج  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  مالسا  هاگدید  زا  هزادنا  هچ  ات  نامز  طیارش  ساسا  رب  تنس  تارییغت  تسیچ و  ّتنس  ب 

شسرپ

دروم مالسا  هاگدید  زا  هزادنا  هچ  ات  نامز  طیارش  ساسا  رب  تنـس  تارییغت  تسیچ و  ّتنـس  ب  دیهد . حیـضوت  کیتونمره  دروم  رد  فلا 
تسا زیاج  هتفرگ و  رارق  یسررب 

خساپ

نایادخ و نیب  ۀطـساو  نخـس  قلاخ  اهزرم ، ۀـهلا  سِمره  دـشابیم . ناتـساب  نانوی  يادـخ  سِمره   » مان زا  قتـشم  لصا  رد  کیتونمره  فلا 
« ریسفت هب  هتسباو   » يانعم هب  تغل  رد  کیتونمره  تبسانم  نیمه  هب  تسا  هدوب  نامدرم  يارب  نایادخ  ياههتـساوخ  ةدننک  ریـسفت  نامدرم و 

تخانش ینعی  ریـسفت » ( » 59 .) دوشیم حرطم  نآ  مهف  نتم و  ریـسفت   » ةراـبرد هک  تسا  ییاـهثحب  هعومجم  لـماش  حالطـصا  رد  دـشابیم و 
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دروـم رد  دـشاب . هتفهن  یموـهفم  بلطم و  نآ  يارو  رد  هک  تـسا  يزیچ  ره  لـماش  نـتم   » هدـنیوگ دارم  ناـیب  فـشک و  دوـصقم ، ياـنعم 
هک تشاگن  یسدق  کیتونمره  ياهداهن  ناونع  اب  یباتک  يدالیم  لاس 1723  رد  خابمار  سناهوی  هک  تفگ  ناوتیم  کیتونمره  ۀچخیرات 

قابطنا لصا   » هدش یفّرعم  ریسفت  ساسا  ناونع  هب  هک  یلصا  نیرتمهم  باتک  نیا  رد  تسناد  رصاعم  کیتونمره  زاغآ  ۀطقن  ناوتیم  ار  نآ 
.1 (: 61) درک میـسقت  هلحرم  هس  هب  ناوتیم  یلک  يدنبمیـسقت  کـی  رد  ار  کـیتونمره  خـیرات  ( 60 .) دـشابیم نتم  اب  ریـسفت  قابطنا  ینعی 

کیتنامُر ةدننک  زاغآ  رخالم ، ریالـش  کیتنامُر  کیتونمره  تسا 2 . نوتم  ریـسفت  قطنم  شور و  ۀئارا  ۀلابند  هب  هک  کیـسالک  کیتونمره 
يداع و يرما  مهف  ءوس  یمهفدب و  هکلب  تسین  لهس  یعیبط و  يرما  نتم  ندیمهف  اهکیسالک ، رظن  فالخرب  هک  دراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب 

دراوم رد  اهنت  هن  کیتونمره  هب  زاین  هجیتن  رد  ریـسفت و  هب  زاین  نیاربانب  دراد . دوجو  نتم  لحارم  ماـمت  رد  یمهفدـب  ناـکما  تسا و  یعیبط 
عورـش رگْدـیه  نیترام  یفـسلف  راک  اب  متـسیب  نرق  لیاوا  رد  یفـسلف  کـیتونمره  . 3 دوشیم . ساـسحا  مهف  زاـغآ  ناـمه  زا  هکلب  صاـخ 
تمدـخ هب  دریگ و  رارق  هفـسلف  تّیعقوم  رد  هتفای و  أقترا  یـسانش  تفرعم  یـسانششور و  حطـس  زا  دـیاب  کیتونمره  يو  رظن  زا  دوشیم .

کیتونمره رب  بلاغ  حور  هدوب و  یفـسلف  کیتونمره  نآ  زا  ذوفن  ریثأت و  نیرتشیب  هلحرم  هس  نیا  نایم  رد  دـیآرد . یتسه  ياـنعم  كرد 
یبسن اهمهف  ۀمه  تسا و  خیرات  ّتنس و  زا  نآ  يریذپرثا  مهف و  تّیبسن  یفسلف  کیتونمره  یلصا  درواتـسد  هک  اجنآ  زا  تسا  متـسیب  نرق 

لاّیس و یمهف  ره  رگا  لّوا  دقن  (: 62) زا دنترابع  نآ  تسا و  هدش  دراو  یفسلف  کیتونمره   ) نآ رب  یلامجا  دقن  دوب ; دنهاوخ  ّریغتم  لاّیس و 
کیتونمره مّود  دقن  دوشیم . دادملق  یبسنریغ  یمزج و  قلطم  يایاضق  ناونع  هب  یفـسلف  کیتونمره  ياههزومآ  لوصا و  ارچ  تسا  یبسن 

نایرج کیتونمره  لیلحت  ساسارب  اّما  ددنبیم ; یخیرات  یناسنا و  فراعم  ياههخاش  رد  اهمهف  یبایزرا  دـقن و  هنوگره  رب  ار  هار  یفـسلف 
اهيروادشیپ یـضعب  دیوگیم : رماداگ  مّوس  دقن  تسین  نکمم  ییاهن  مهف  تسا و  نایاپ  نودب  يدنیآرف  ناسنا  ای  خیرات  مهف  ای  نتم  مهف 

و دـنک . هضرع  يروادشیپ  عون  ود  نیا  کـیکفت  يارب  يراـیعم  هطباـض و  هکنیا  نودـب  دـنوشیم  مهف  ءوس  بجوم  رگید  یخرب  دـّلوم و 
تارییغت تنـس و  دروم  رد  اّما  ب  درک . يریگولج  دنوشیم ، مهف  ءوس  بجوم  هک  ییاهيرواد  شیپ  تلاخد  زا  ناوتب  ات  دادن  ناشن  یهار 

لاعفا ۀیلک  اهیلوصا : حالطـصا  رد  دوشیم و  دمآ  تفر و  نآ  رد  هک  تسا  یهار  يوغل  رظن  زا  تّنـس  تفگ  دـیاب  مالـسا  هاگدـید  زا  نآ 
ساسارب هک  یمکح  ره  هب  زین ، أـهقف  حالطـصا  رد  تسا  هدز  رـس  تیب ):  لـها  و  ( 9) ربمایپ زا  معا  موصعم ):  زا  هک  ییاـهریرقت  ناـنخس و 

ترابع تعدب  دریگیم و  رارق  تعدب  لباقم  رد  ّتنس  اجنیا  رد  هک  دوشیم . هتفگ  ّتنـس  دشاب  مالـسا  نیبم  نید  دعاوق  تعیرـش و  ِلوصا 
تاجایتحا هلـسلس  کی  ناـسنا  یلک  روط  هب  ( 63 .) دشابن ّتنـس  قفاوم  هدوب و  یمالـسا  تعیرـش  لوصا  فالخرب  هک  یمکح  ره  زا ; تسا 

نآ ساسارب  مه  نیناوق  دراد و  ینیناوق  هب  زاین  نتفای  ناماس  يارب  تاجایتحا  نیا  هک  رّیغتم . تاجایتحا  هلـسلس  کـی  دراد و  یمئاد  تباـث و 
رّیغتم نیناوق  یلو  تسین  یّـصاخ  ناکم  نامز و  هب  هتـسباو  هک  هدوب  ینامـسآ  نیناوق  نامه  تباث  ِنیناوق  دنتـسه . رّیغتم  تباـث و  تاـجایتحا 
روما نیا  هک  دراد  يروما  هب  زاین  یعقاو  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  لاح  تسا  رّیغتم  ناکم  نامز و  ساسارب  هداـم و  ملاـع  هب  طوبرم 

ياهتجاح هک  تسا  نیا  مالـسا  سدـقم  نید  تایـصوصخ  زا  هک  ارچ  دریگیم . تأشن  تباث  تاجایتحا  زا  هدوب و  ریغتم  تاـجایتحا  ناـمه 
مه تاجایتحا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  یفرط  زا  تسا و  هداد  رارق  تباث  ياهتجاح  عبات  ار  رّیغتم  ياـهتجاح  هدرک و  صخـشم  ار  تباـث 

بتک ۀعلاطم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  ( 64  ) تسا لماکت  هب  ور  لّوحت و  رییغت و  لاح  رد  هشیمه  اهرازبا  نیا  هک  دراد  رازبا  هب  زاـین 
ینید تفرعم  ینابم  ینارهت  يوداه  يدهم  داتسا  داهتجا ; یمالک  ینابم  یظعاو  زا  کیتونمره  رب  يدمآرد  مینکیم  هیصوت  امش  هب  ار  ریز 

، داهتجا یمالک  ینابم  ینارهت  يوداه  يدهم  داتـسا   59 : - یقرواپ  ; يرّهطم .) دیهش  داتسا  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  هدازنیـسح  دّمحم 
تفرعم ینابم  هدازنیـسح  دّمحم   62  - صیخلت اب  و 166  ینید ص 161-163  تفرعم  ینابم  هدازنیـسح  دّـمحم   61 . - و 121 ص 120 

دیس مجرتم  میکح  یقتدّمحم  داتـسا   63 . - و 172 ; ص 171  ینیمخ ،) ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  تاراشتنا  مّود  پاـچ  ینید 
ص نامز ج 1 ، تایضتقم  مالسا و   ; يرّهطم ،) دیهش  داتسا   64 . - تعیرش ص 6 و 7 رشن  مالسا  يراذگنوناق  رد  تنس  يولعدیس  میهاربا 

203 و 210.
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؟  دیهد حیضوت  نآ  نوماریپ  ًافطل  تسیچ  کیتونمره 

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  نآ  نوماریپ  ًافطل  تسیچ  کیتونمره 

خساپ

، ینید ناملاع  يریـسفت  شور  یکیتونمره و  شور  نیب  تسا . هدـش  اـنعم  نوتم  ریـسفت  اـی  لـیوأت  ملع  هب  ( Hermanutic  ) کیتونمره
زا ار  عراش  دوصقم  هک  تسا  نآ  ینید  نوتم  نارـسفم  هدمع  شالت  هک  تسا  نیا  اهتوافت  نیرتمهم  زا  دراد . دوجو  یـساسا  ییاهتوافت 

رارق یـسررب  دروم  نآ  هدـننک  لزان  اـی  هدنـسیون  هدـنیوگ ، زا  هتـسسگ  ار  نتم  یکیتونمره ، شور  یلو  دـنروآ ؛ تسد  هب  هرداـص  صوصن 
یکیتونمره لیوأت  ساسا  رب  رگید  ریبعت  هب  دریگیم . رظن  رد  يرـصع  ییانعمنآ  يارب  هکلب  درادـن ؛ يراـک  هدـنیوگ  دوصقم  هب  دـهدیم و 

مهف لوحت  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دهدیم . انعم  نتم  هب  هک  تسا  خیرات  نیا  دنباییم و  یـصاخ  يانعم  رـصع  ره  رد  تالمج  ظافلا و 
ریـسفت  » ياـنعم هب  تسا و  لـعف  هک  هدـش  هتفرگ  Hermeneuin یناـنوی هژاو  زا  لـصا  رد  کـیتونمره  حالطـصا  یظعاو . دـمحا  نید ،
هدنروآ مه  هک  دننادیم  نایادخ  روآمایپ  ینانوی و  يادـخ  ( Hermes «) سمره  » مان زا  ذوخأمار  نآ  یخرب  اما  دوریم . راـک  هب  ندرک »

فشک هب  ات  دشوکیم  دنکیم و  یسمره  يراک  رسفم ، تسا و  یسمره  یلمع  زین ، کیتونمره  ناسنیدب  نآ . هدننک  ریسفت  مه  ودوب  مایپ 
یلاجم رـصتخم ، نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هئارا  یفلتخم  ياهفیرعت  کیتونمره  زا  حالطـصا ، رد  اما  دزادرپب . ماـیپ  ریـسفت  نخـس و  ياـنعم 

شور یعون  و  ینعم » ریـسفت  هفـسلف  اـی  هّیرظن   » کـیتونمره هک  تسا  نآ  جـیار  یحالطـصا  فـیرعت  یلو  درادـن ؛ دوـجو  اـهنآ  حرط  يارب 
هک نیا  زا  تسا  ترابع  کیتونمره  یلـصا  ثحب  فیرعت ، نیا  قباطم  دـشابیم . یعاـمتجا  مولع  یناـسنا و  مولع  هژیو  هک  تسا  یـشهوژپ 

هنوگنیا لابند  هب  دوشیم و  لقتنم  رگید  صخـش  ملاـع  هب  یـصخش  ملاـع  زا  هنوگچ  ینعم  دریگیم ؟ تروص  هنوگچ  ندـیمهف »  » ناـیرج
ای تسیز  هبرجت  مهف ، ناـبز و  يدـنم  خـیرات  مهف ، يدـنمنابز  مهف ، اـی  تفرعم  تیبـسن  ینیع ، تفرعم  هراـبرد  یثحاـبم  هک  تساهشـسرپ 

دـشر لماکت و  لماک ، مهف  ندـیمهف و  رتهب  مهف ، رد  اهضرفشیپ  شقن  ییاـنعم و  تخاـسشیپ  اـهقفا ، جازتما  یلبق ، مهف  تسیزناـهج ،
ياـههیرظن هک  دـنامن  هتفگاـن  دریگیم . رارق  یـسررب  حرط و  دروـم  ملع  نیا  رد  رگید  هلأـسم  اـههد  فـلؤم و  تین  نتم ، يداـقن  تـفرعم ،

، یفـسلف ینید ، هنایارگخـیرات ، یتخانــشتفرعم ، یتخانــشیتسه ، یتخانــشنابز ، کـیتونمره  لـثم  دـنراد  دوـجو  یتواـفتم  یکیتوـنمره 
هک نآ  لیلد  هب  تسناد  دـیاب  هک  نآ  رب  هوـالع  درک . تلفغ  اـهنآ  تواـفت  زیاـمت و  دوجو  زا  دـیابن  هک  یتخانـشناور و ... یتخانـشهعماج ،

تخانـش و نوتم ، يداقن  یبدا ، دـقن  یـسانشییابیز ، رنه ، هفـسلف ، تایهلا ، ورملق  هب  دراد ، راک  رـس و  نتم  مایپ و  اههناشن ، اـب  کـیتونمره 
زا هک  یناملآ  رـصاعم  فوسلیف  رماداـگ » ( » 1 .) دباییم شرتسگ  زین  یـسانشتفرعم  مولع و  یـسانششور  ینید ، سدـقم  ياهباتک  ریـسفت 

مامت روحم  شبلاطم  کیتونمره و  دـیدج  بتکم  راذـگناینب  تسوا ، ياههشیدـنا  ریثأت  تحت  و  رگدـیاه » نیتراـم   » یـصوصخ نادرگاـش 
انشآ نآ  ینابم  عوضوم و  نیا  هب  ار  امـش  ياهزادنا  ات  دناوتیم  اهنآ  دقن  يو و  ياههاگدید  زا  عالطا  دوشیم ، یقلت  یکیتونمره  ثحابم 

لئاسم لکشم  رگدیاه ، هژیو  هب  ياتلید و  رخامریالش ، نوچمه  کیتونمره  ناماگـشیپ  تاقیقحت  هعومجم  هب  هجوت  اب  دهاوخیم  وا  دزاس .
نیرتیـساسا تسا . ( Truth And Method  ) شور تقیقح و  باـتک  يو  رثا  نیرتمهم  دـنک . لـح  ار  مـلع  نـیا  ضماـغ  هدـیچیپ و 

تخانـش دـنادیم و  نوطبوذ  هیال و  هیال  ار  تقیقح  وا   - 1 ( 2 .) درک هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ناوتیم  هدرـشف  روط  هب  ار  يو  ياههاگدـید 
دروم ار  نآ  هچنآ  اب  ام  یناسنا ، مولع  رد  يو  داقتعا  هب  ور  نیا  زا  دنادیم . وگوتفگ » تیعقوم   » رد نتفرگ  رارق  هیاس  رد  اهنت  ار  نتم  کی 

. تسین هیوس  کی  يدنیارف  نتم ، هدنناوخ و  نایم  وگ  تفگ و  يو  رظن  هب  میراد . دتس  دادو و  تکراشم  عون  کی  میهدیم ، رارق  ییاسانش 
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نآ دوشیم و  حرطم  ام  يوس  زا  ادتبا  رد  هاگ  اهشسرپ  نیا  مینکیم . لدب  در و  ار  ییاهخساپ  اهشسرپ و  نتم ، اب  وگ  تفگ و  رد  ام   - 2
زا رماداگ  هک  دنبلطیم  ار  دوخ  هژیو  قطنم  خساپ ، شـسرپ و  نیا  دنیآیم . دـیدپ  نتم  اب  ام  دروخرب  رد  هاگ  میوریم و  نتم  غارـس  هب  هاگ 

نونکا هک  یمهف  عقاو  رد  نتم و  زا  ام  تشادرب  خساپ و  تفایرد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يو ، داقتعا  هب  دنکیم . ریبعت  هملاکم » قطنم   » هب نآ 
اب رـسفم  ییانعم  قفا  دنویپ  رثا  رد  مهف   - 3 تسا . ام  دوخ  صاخ  تینهذ  اب  بساـنتم  یتشادرب  يزورما و  یمهف  دوشیم ، لـصاح  اـم  يارب 

هاگدـید  ) نتم ییانعم  قفا  اـب  ییاـنعم ) قفا   ) رـسفم ياـهيروادشیپ  اـهمهفشیپ ، اـهضرفشیپ ، ینعی  دوشیم . لـصاح  نتم  ییاـنعم  قفا 
رارق رـسفم  رایتخا  رد  تسا ، زورما  مهف  اـب  بساـنم  دـنراد و  يزورما  راـب  هک  ار  یناـعم  زا  ياهعومجم  دوشیم و  ناوخمه  نتم ) یخیراـت 

تسا و طبترم  تنـس »  » اب مهف » زادـنامشچ   - » 4 درادـن . دوجو  يزیامت  نآ  تخانـش  نتم و  ریـسفت  نایم  يو  داقتعا  هب  نیاربانب ، دـنهدیم .
داقتعا و هب   - 5 دوب . دـهاوخن  تباث  زین  تخانـش  ریـسفت و  مرجال  تسا ، نایرج  رد  مئاد  تسین و  تباث  تنـس  نیا  رماداگ  داقتعا  هب  نوچ 
« تنس  » راصح رد  وس  کی  زا  ام   - 6 تسا . نابز  نتم  نطاب و  هب  تیارس  کیتونمره »  » نابز و هتسوپ  رد  شواک  یسانشانعم »  » رماداگ رظن 
ام رماداگ  رظن  هب  مینکیم ، نایب  ناـبز  بلاـق  رد  ار  دوخ  ياههشیدـنا  اـهمهف و  نوچ  میتسه . ناـبز »  » راـتفرگ رگید  يوس  زا  میراد و  رارق 
زا ام  تخانش  طرش  ام  رب  نابز  طّلست  تسا و  هنوگنابز  مهف ، دیوگیم : لیلد  نیمه  هب  میشیدنایم . نابز  ورملق  رد  زین  ندیشیدنا  رد  یتح 

گنهامه دوخ  اب  ار  اـم  مهف  رکف و  میوشیم -  دـلوتم  نآ  رد  اـم  هک  تسا  یتنـس  هجیتن  هک  ظاـفلا -  ییاـنعم  راـب  نیارباـنب ، تسا . ناـهج 
ناوتیم رماداگ ، ياههاگدید  ینابم  نیرتهدرـشف  نیرتمهم و  زا  تسا . تنـس  نایرج  اب  هدروخهرگ  نابز و  هب  هتـسباو  یمهف  ره  دـنکیم و 

رصع صاخ  ياضف  هب  هتسباو  ياهنامز و  یمهف  نتم ، کی  زا  ام  مهف  هشیمه  هک  تسا -  دقتعم  نادب  دوخ  هک  نانچ  تفرگ -  ار  هجیتن  نیا 
ینیع تسرد و  هراومه  یعطق ، تخانـش  ریـسفت و  چـیه  ینعی  مینک ؛ ادـیپ  نتم  کی  يانعم  هب  مزج  میناوتیمن  امو  تسا  رـسفم  راـگزور  و 
دوجو رماداـگ  بتکم  رد  تسرداـن  تسرد و  مهف  رگید ، تراـبع  هب  تسا . ندـش »  » لاـح رد  ناـمز و  ناـیرج  رد  هبرجت  دـننامه  تسین و 
رماداـگ دوصقم  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  تسا . تسرداـن  رگید ، طیارـش  رد  تسرد و  دوـخ  صاـخ  تیعقوـم  رد  یمهف  ره  ینعی  درادـن .

هب تسا  نتم  اـب  وگ  تفگ و  مهف ، دـیوگیم : رماداـگ  دـنادیمن . تسرد  دـشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  ار  یمهف  ره  وا  هک  ارچ  تسین  تیبسن » »
و تسا ؛ هدنـسانش  ینهذ  تیعقوم  رگید  يوس  زا  نتم و  دوخ  درکراک  يزیرحرط و  وس  کی  زا  مهف ، هطباض  تخانـش و  راـیعم  هک  يروط 
رد تسین و  قلطم  اتـسیا و  مهف  نیا  هتبلا  دریذـپیم . تروص  هدنـسانش ، نهذ  هژیو  طیارـش  اب  نتم  یناوخمه  هطباـض  هب  هجوت  اـب  یمهف  ره 
زا یکی  دـش ، هظحالم  هک  نانچ  تسا . نآ  يارب  هطباـض  داـجیا  عقاو  رد  هکلب  تسین ، تیبسن  زا  رارف  نیا  یلو  ( 3 ،) دراد رارق  تنس  نایرج 
زین گنهرف  کی  نورد  رد  هک  نآ  رب  هوالع  ددرگیم ؛ یگنهرف  رّثکت  دّدعت و  هب  رجنم  هک  تسا  یگنهرف  ییارگیبسن  رماداگ  يارآ  جیاتن 

لوحتم ایوپ و  نایرج  هملک  کی  رد  رـسفم و  ياهشـسرپ  تاراظتنا و  اهيروادـشیپ و  اـهضرفشیپ ، هب  هتـسب  لوحتم و  میهاـفم  هراومه 
هب رجنم  دوشیم ، انب  نآ  رب  ذاختا و  یموهفم  ییارگیبسن  زا  هک  یگنهرف » ییارگیبسن  ، » رگید ترابع  هب  تسا . یبسن  نوگانوگ و  تنس ،

، دشاب گنهرف  ياهیگژیو  رد  يرگنزاب  هعـسوت و  قیمعت ، شیالاپ ، يانعم  هب  تیلایـس  نیا  رگا  هتبلا  دوشیم . زین  گنهرف  کی  تیلاّیـس » »
شرگن نیا  دقن  رد  هک  دراد  نخـس  لمأت و  ياج  دشاب ، گنهرف  کی  دوپ  رات و  رد  رییغت  يانعم  هب  لوحت  نیا  رگا  اما  درادن ؛ يداریا  چـیه 

تفگ ناوتیمن  دوشیم و  ریسفت  نوگانوگ  فلتخم ، ياهتنس  هب  هتـسب  دنوادخ »  » موهفم ًالثم  هشیدنا ، نیا  قبط  رب  تفگ . میهاوخ  نخس 
. تسا هتفرگ  لکش  هدمآ و  دوجو  هب  ام  ياهرواب  اهتنس و  هلـسلس  کی  ساسارب  مادک  ره  هک  ارچ  تسا ؛ تسردان  مادک  تسرد و  مادک 
نانآ و خیرات  زا  یشخب  وا  تسا . هتفریذپ  لکـش  دوهی  موق  اب  لباقتم  هطبار  رد  نایربع  سدقم  باتک  هوهی  : » کیه ناج  هتفگ  هب  ور  نیا  زا 

تیصخش انشیرک  رگید ، يوس  زا  دومن . ادج  عزتنم و  یخیرات  یمامضنا  صاخ  یگتسویپ  نیا  زا  ناوتیمن  ار  وا  دنتسه . وا  زا  ییزج  نانآ 
نیا هب  هجوت  اب  دوخ . زیاـمتم  ینید  بادآ  اـب  ياهعماـج  دراددوجو ، یتواـفتم  ینید  هعماـج  اـب  طاـبترا  رد  هک  تسا  یتواـفتم  ًـالماک  یهلا 

صخشتم تاوذ  حیسم ) یسیع  ردپ  هللا و  اویش ، روطنیمه  و   ) انشیرک هوهی و  هک  تفگ  ناوتیم  دنوادخ ، تیعقاو  باب  رد  نیداینب  هیـضرف 
زا دریگیم . رارق  رکفت  عوضوم  دیآیمرد و  هبرجت  هب  ینید  تایح  توافتم  ياهنایرج  نتم  رد  یهلا  تیعقاو  نآ  ساسارب  هک  دنایفلتخم 
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نهذ یهاگآ و  دوخ  ياهینکفارف  يدـح  ات  يرـشب و  نادـجو  یهاگآ و  رد  یهلا  تیعقاو  تایلجت  يدـح  ات  تواـفتم  تاوذ  نیا  ور ، نیا 
هبنج زا  دندنوادخ ؛ زا  ام  دوخ  ریواصت  اهنآ  يرشب ، هبنج  زا  دنتسه . هداد ، تروص  نآ  هب  صاخ  یخیرات  ياهگنهرف  هک  هنوگنآ  يرـشب 

هجاوم يدج  ياهشسرپ  تالکشم و  اب  هاگدید  نیا  اما  ( 4 «.) دنتسه ینید  يرشب  ياهتنس  اب  طابترا  رد  دنوادخ  ياهصخشت  اهنآ  یهلا 
دهاوخ ییامندوخ  رگید  ياههیـضرف  رانک  رد  هیـضرف  کی  تروص  هب  اهنت  درواین ، مهارف  نآ  يارب  یقطنم  لوقعم و  خـساپ  رگا  هک  تسا 

یلک هب  ای  هداد  لیلقت  ار  ریـسفت  ره  رابتعا  هکلب  هدرکن ، هئارا  قیقد  تخانـش  يارب  ياهطباض  هاگدید  نیا   - 1 شنیب : نیا  ياهدقن  اما  درک .
يارب یبوچراچ  تسا  هتـسناوتن  شنیب  نیا  تسا . هدـش  هئارا  هطباض  بلاق  رد  ماع  ییارگیبسن  یعون  رگید ، نایب  هب  و  تسا ؛ هدرب  ناـیم  زا 

رد هک  ار -  ام » يارب  ءیـش   » نمونف و  هسفن » یف  ءیـش   » نمون نایم  هلـصاف  ات  تسا  هدیـشوک  هچرگ  رماداگ ، دهد . تسد  هب  ینیقی  تفرعم 
، یگنهرف ثیراوم  اهتنـس ، ریثأت  ياعدا  اب  یلو  دنک  مک  نتم » ییانعم  قفا   » و رـسفم » ییانعم  قفا   » ینیزگیاج اب  دمآ -  دیدپ  تناک  راکفا 

یخرب دنچ  ره  ( 5) تسا هدمآ  راتفرگ  مهف » رد  ماع  تیبسن   » رد رگید  یعون  هب  نارـسفم ، ریـسفت  رد  اهضرفشیپ  تاراظتنا و  اهشـسرپ ،
رد هک  تسا  یطیارش  هب  هتسباو  نتم  کی  تخانش  ریـسفت و  ینعی  تسا ؛ ییارگهنیمز  هکلب  تسین  ییارگیبسن  نیا  دنیوگب  ات  دناهدیـشوک 

ندرک كاپ  نیا  اما  دوریم . رامـش  هب  یبسن  دوشیم -  لماش  ار  یـصاخ  ياهبوچراچ  هک  ریـسفت -  هنیمز  ظاحل  زا  دباییم و  ققحت  نآ 
ندوب یبـسن  هکلب  دوشیمن ؛ هئارا  عقاو  اـب  تفرعم  قباـطت  يارب  یهار  زاـب  مه  تروـص  نیا  رد  هک  ارچ  نآ ؛ لـح  هن  تسا  هلأـسم  تروـص 

ره دیوگب  دهاوخیمن  رماداگ  هک  دـناهدش  یعدـم  رگید  ياهدـع  ( 6 .) درک دـهاوخ  یبسن  عقاو  زا  ار  اـم  مهف  میقتـسمریغ ، روط  هب  طـیارش 
دراد و ییاههدودحم  مهف ، هچرگ  دراد  داقتعا  وا  هکلب  تسا ؛ تسرد  دشاب ، هک  یلکش  ره  هب  يرادیدپ  ره  هب  تبسن  ای  ینتم ، ره  زا  یمهف 

دناوتیم دراد و  ياهنماد  یمهف  ره  تسین ، قلطم  اتسیا و  مهف ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دوشیم ، هدیجنس  یصاخ  طباوض  رایعم و  اب 
کی دنیارف  کی  رماداگ  هشیدنا  رد  دش -  هراشا  هک  نانچ  مهف -  دنیارف  رگید ، يوس  زا  درک . ادـیپ  نتم  زا  يرگید  مهف  رگید  یتیعقوم  رد 
نایم هملاکم  وا ، ینهذ  طیارـش  مهف ، لعاف  صاخ  تیعقوم  نتم ، درکراک  اـیآ  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تسا . هیوسود  هکلب  تسین  هیوس 
نامه نیا ، دوب و  دـهاوخ  نوگانوگ  توافتم و  مهف  نیا  طیارـش ، هب  هتـسب  نامگیب  دراد ، رگا  ریخ ؟ ای  دراد ، ریثأـت  مهف  رد  رـسفم ، نتم و 

ره هک  دـشاب  نیا  رماداگ  دارم  رگا  هلب ، دـیاهدرکن . لح  ار  نآ  دـیاهتخاس و  دـنمهطباض  ار  ماـع  تیبسن  نیا  اـهنت  امـش  تسا . « ماـع تیبسن  »
مهف یعدـم  رگید ، ترابع  هب  و  دزاییم ؛ تسد  تیعقاو  فشک  هب  مهف  نآ  زا  رتارف  يرگید  مهف  دـسریم و  تیعقاو  زا  يرادـقم  هب  یمهف 

يرظن نینچ  هک  تسا  دیعب  رایسب  يو ، نانخس  اههاگدید و  هب  هجوت  اب  یلو  ( 7 ،) تفریذپ ار  وا  ياهاعدا  ناوتب  دیاش  یضرع ، هن  دوب  یلوط 
هک نیا  ای  دـیمهف ؟ زین  ار  رگید  ریـسافت  ای  تشاد  يرگید  ریـسافت  ناوتیم  تسه و  صاـخ  ریـسفت  کـی  زا  يزیرگ  اـیآ   - 2 دشاب . هتشاد 

یتسردان یتسرد و  رایعم  مهف ، رد  ربج  نیا  اـیآ  دـشاب ؟ ناوخمه  يو  تاـعالطا  اـب  هک  دـمهفب  دـنک و  ریـسفت  ناـنچ  تسا ، روبجم  یمدآ 
یتسرد و رایعم  یلو  تسا ؛ تیعقاو  هب  تبـسن  رـشب  ياهتفرعم  ددـعت  دوجو  نّیبم  اهنت  رـشب  تخانـش  تیدودـحم  دـسریم  رظن  هب  تسا ؟

زورب تلع  یتشیعم ، ياههیامتـسد  یعیبط و  ياههداد  تیدودحم  يرـشب و  تالیامت  عفانم و  محازت  هک  نآ  دـننام  دوب . دـهاوخن  یتسردان 
ای هدیدپ  کی  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تساهفرط ؟ همه  ندوب  قح  یتسرد و  رب  لیلد  ایآ  یلو  دوشیم ؛ دادملق  يرـشب  عماوج  رد  فالتخا 

هتفر اطخ  هار  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  هدیـسر و  تسرد  مهف  هب  دـبای ، تسد  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  دراد  دوخ  رد  ینیعم  تیعقاو  نتم ، کـی 
هب ّتنـس  لوحت  ینوریب و  تاعالطا  رییغت  نایرج  رد  نتم ، اـی  هدـیدپ  کـی  زا  یتواـفتم  ياـهمهف  دـنچ  ره  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب ، تسا .

فـشک عقاو و  مهف  رد  ریـسافت  همه  درک و  یقلت  تسرد  شیوخ  صاـخ  تیعقوـم  رد  ار  اـهمهف  نیا  همه  ناوـتیمن  دـشاب ، هدـمآ  دوـجو 
نآ رب  مهف  مان  هابتـشا  هب  هدوب ، طـلغ  اـهمهف ، نآ  زا  يرایـسب  اـی  همه  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  هکلب  دـناوخ . دوخ  صاـخ  فرظ  رد  تقیقح ،
هار دـشاب ، تسوا -  تنـس  زا  هتـساخرب  هک  دوخ -  ییاـنعم  قـفا  راـصح  رد  روـصحم  دودـحم و  درف  ره  رگا   - 3 ( 8 .) تسا هدش  هتشاذگ 
چیه هک  تسا  ياهکتهکت  ادج و  ادـج  ياههشیدـنا  شریذـپ  شرگن ، نیا  همزال  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخ  هتـسب  دـقن  وگ و  تفگ و  همهافم ،

تروص توافتم  ياهمهف  ریـسافت و  هب  یناوارف  ياهداقتنا  هک  مینکیم  هدـهاشم  ام  هک  نآ  لاح  دـنرادن و  رگیدـکی  اب  طابترا  يارب  یهار 
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عماوج زا  فلتخم و  ياهگنهرف  اب  نوگاـنوگ  بتاـکم  زا  فلتخم  نادنمـشیدنا  ناـیم  وگ  تفگ و  رگهراـظن  هک  نآ  رب  هوـالع  دریگیم ؛
؛ دوشیمن نوگانوگ  ياهگنهرف  ریگنماد  اهنت  مهف ، رد  تیبسن  نیا   - 4 میتسه . يرشب  تایح  لوصا  لئاسم و  نیرتیساسا  رس  رب  توافتم 

ياراد هک  هعماج  کی  یخیرات  ینهذ و  ياضف  دنچ ، ره  هتبلا  دریگیم . ربرد  زین  ار  گنهرف  کی  نورد  گنراگنر  فلتخم و  قیالس  هکلب 
هک میراد  ییاهگنهرفهدرخ  هعماج ، ره  نورد  ام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ رادروخرب  یناسمه  زا  ياهزادنا  ات  تسا ، صاخ  گنهرف  کی 

ینوگانوگ ياهیقلت  گنهرف ، کی  نورد  رد  هدیدپ  کی  زا  هک  دیامنیمن  دیعب  تسا و  مکاح  نانآ  ياههشیدنا  رب  یـصاخ  ینهذ  ياضف 
زا یکی   - 5 تسین . نینچ  هک  نآ  لاـحو  دوـب  دـهاوخ  لکـشم  زین  هعماـج  کـی  نورد  رد  یتـح  همهاـفم  تروـص ، نـیا  رد  دوـش . هـئارا 

هزوح رد  نیقی »  » لاوز تفرعم و  رد  يراـتخاس  تیکاکـش  مزلتـسم  مهف ، تیبسن  هک  تسا  نآ  مهف ، ندوب  یبـسن  هب  ماـع  مهم و  تالاکـشا 
رب هوالع  دیآیمرد . كوکشم  یـضرف و  يرما  تروص  هب  ناسنا  تینهذ  بلاق  رد  زین  تیعقاو  تقیقح و  لصا  تیبسن ، ظفح  اب  تسا . ملع 

یخیرات و هاگیاج  بسانت  هب  ياهدیدپ  ره  موهفم  رگا  دوشیم . کش  دیدرت و  راتفرگ  زین  اهناسنا  رگید  ینهذ  تارابتعا  هب  تبـسن  هک  نآ 
زا نارگید  هک  یمهف  نتم  هب  سکچیه  یتح  دباییمن ؛ تسد  عقاو ، نتم  هب  سک  چیه  دوش ، نییعت  مهف  لعاف  ینهذ  طیارش  اهضرفشیپ و 
هک دناهتـسشن  ییاهمایپ  نوتم و  هیـشاح  رد  ناگمه  هکلب  دسریمن ؛ دوشیم ، ءاقلا  وا  هب  نارگید  زا  هک  یمایپ  نتم  هب  رتالاب ، دـنراد و  عقاو 

دیاش تسا . يرـشب  فراعم  همه  هرابرد  قلطم » کش   » نامه نیا  تسا و  نآ  هیـشاح  زا  نتم  تئارق  اهنت  اهنآ  راـک  دوشیم و  دراو  اـهنآ  رب 
هک ینییبت  یلیلحت و  نابز  ذاختا  اب  کش  شریذپ  مدع  زا  یقطنم  عافد  یلو  دـنار ، نخـس  نآ  مدـع  زا  تخیرگ و  کش  زا  ناوتب  ظافلا  رد 

عبانم ملع  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  ( Anotates (................. 1 ( ...................( 9 .) تسین نکمم  زگره  دروآیمرب ، تیبـسن  زا  رس 
هدنسیون نامه  زا  دیدرت  باتک  ، 1372 مود ، پاچ  زکرم ، رـشن  يدمحا ، کباب  دلج ،)  2  ) نتم لیوأت  راتخاس و  تسا : منتغم  دـیفم و  لیذ 

تاراـشتنا يراـکمه  اـب  لـیگ  تاراـشتنا  روپداـهرف ، دارم  هـمجرت  يوـهزنروک ، دــیوید  يداـقتنا ، هـقلح  لوا 1374 ، پاــچ  زکرم ، رــشن 
يارب ( 2 1377 و ... لوا ، پاچ  درخ ، هناخ  یگنهرف  هسـسؤم  ینارهت ، يوداه  يدهم  داهتجا ، یمالک  ینابم  لوا 1371 ، پاچ  نارگنشور ،

، نید هفـسلف  کیه ، ناج  ( 4 . 226 صـص 225 -  داهتجا ، یمالک  یناـبم  ( 3 هتـشذگ . عبانم  هب  دـینک  هعجارم  اههاگدـید  نیا  اب  ییانـشآ 
ج نتم ، لیوأت  راتخاس و  25 و  ص 88 -  يداقتنا ، هقلح  ( 5 . 229 تاحفـص 227 -  هب  دینک  هاگن  نینچمه  ص 247 ، دار ، مارهب  همجرت :

تیبسن ( 9 ص 229 . ناـمه ، ( 8 . 226 صـص 225 -  داهتجا ، یمـالک  یناـبم  ( 7 ص 72 . يداـقتنا ، هـقلح  ( 6 . 605 صـص 604 -  ، 2
.79 صص 84 -  ناتسمز 78 ،) مراهچ . هرامش  مراهچ ، لاس  تاسبق ، همانلصف  رد   ) یفشاک اضر  دمحم  اهدقن ،) ینابم و  ، ) یگنهرف

؟ ریخ ای  تسا ، دراو  اهنآ  رب  يدقن  ایآ  تسا و  مادک  نآ  ینابم  تسیچ ؟ کیتونمره 

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا ، دراو  اهنآ  رب  يدقن  ایآ  تسا و  مادک  نآ  ینابم  تسیچ ؟ کیتونمره 

خساپ

اما دوریم . راک  هب  ندرک » ریسفت   » يانعم هب  تسا و  لعف  هک  هدش  هتفرگ  Hermeneuin ینانوی هژاو  زا  لصا  رد  کیتونمره  حالطصا 
هدننک ریـسفت  مه  ودوب  مایپ  هدنروآ  مه  هک  دننادیم  نایادخ  روآمایپ  ینانوی و  يادـخ  ( Hermes «) سمره  » مان زا  ذوخأمار  نآ  یخرب 

مایپ ریسفت  نخس و  يانعم  فشک  هب  ات  دشوکیم  دنکیم و  یسمره  يراک  رسفم ، تسا و  یـسمره  یلمع  زین ، کیتونمره  ناسنیدب  نآ .
؛ درادن دوجو  اهنآ  حرط  يارب  یلاجم  رـصتخم ، نیا  رد  هک  تسا  هدش  هئارا  یفلتخم  ياهفیرعت  کیتونمره  زا  حالطـصا ، رد  اما  دزادرپب .

یناسنا مولع  هژیو  هک  تسا  یشهوژپ  شور  یعون  و  ینعم » ریسفت  هفسلف  ای  هّیرظن   » کیتونمره هک  تسا  نآ  جیار  یحالطصا  فیرعت  یلو 
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تروص هنوگچ  ندـیمهف »  » ناـیرج هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  کـیتونمره  یلـصا  ثحب  فـیرعت ، نیا  قباـطم  دـشابیم . یعاـمتجا  موـلع  و 
هرابرد یثحابم  هک  تساهشـسرپ  هنوگنیا  لابند  هب  دوشیم و  لـقتنم  رگید  صخـش  ملاـع  هب  یـصخش  ملاـع  زا  هنوگچ  ینعم  دریگیم ؟

، اهقفا جازتما  یلبق ، مهف  تسیزناهج ، ای  تسیز  هبرجت  مهف ، نابز و  يدنم  خـیرات  مهف ، يدـنمنابز  مهف ، ای  تفرعم  تیبسن  ینیع ، تفرعم 
اههد فلؤم و  تین  نتم ، يداقن  تفرعم ، دـشر  لماکت و  لماک ، مهف  ندـیمهف و  رتهب  مهف ، رد  اهضرفشیپ  شقن  ییاـنعم و  تخاـسشیپ 
لثم دـنراد  دوـجو  یتواـفتم  یکیتوـنمره  ياـههیرظن  هک  دـنامن  هتفگاـن  دریگیم . رارق  یـسررب  حرط و  دروـم  مـلع  نـیا  رد  رگید  هلأـسم 

زا دیابن  هک  یتخانشناور و ... یتخانـشهعماج ، یفـسلف ، ینید ، هنایارگخیرات ، یتخانـشتفرعم ، یتخانـشیتسه ، یتخانـشنابز ، کیتونمره 
، دراد راک  رـس و  نتم  مایپ و  اههناشن ، اب  کیتونمره  هک  نآ  لیلد  هب  تسناد  دیاب  هک  نآ  رب  هوالع  درک . تلفغ  اهنآ  توافت  زیامت و  دوجو 
مولع و یـسانششور  ینید ، سدـقم  ياهباتک  ریـسفت  تخانـش و  نوتم ، يداقن  یبدا ، دـقن  یـسانشییابیز ، رنه ، هفـسلف ، تایهلا ، ورملق  هب 

کباب دلج ،)  2  ) نتم لیوأت  راتخاس و  تسا : منتغم  دیفم و  لیذ  عبانم  ملع  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  دباییم . شرتسگ  زین  یـسانشتفرعم 
، يوهزنروک دیوید  يداقتنا ، هقلح  لوا 1374 ، پاچ  زکرم ، رشن  هدنسیون  نامه  زا  دیدرت  باتک  ، 1372 مود ، پاچ  زکرم ، رشن  يدمحا ،
، ینارهت يوداه  يدهم  داهتجا ، یمالک  ینابم  لوا 1371 ، پاچ  نارگنشور ، تاراشتنا  يراکمه  اب  لیگ  تاراشتنا  روپداهرف ، دارم  همجرت 
و رگدـیاه » نیترام   » یـصوصخ نادرگاش  زا  هک  یناملآ  رـصاعم  فوسلیف  رماداـگ » ... » 1377 و لوا ، پاچ  درخ ، هناـخ  یگنهرف  هسـسؤم 
زا عالطا  دوشیم ، یقلت  یکیتونمره  ثحابم  مامت  روحم  شبلاطم  کیتونمره و  دیدج  بتکم  راذـگناینب  تسوا ، ياههشیدـنا  ریثأت  تحت 

هعومجم هب  هجوت  اب  دـهاوخیم  وا  دزاس . انـشآ  نآ  ینابم  عوضوم و  نیا  هب  ار  امـش  ياهزادـنا  ات  دـناوتیم  اهنآ  دـقن  يو و  ياههاگدـید 
. دنک لح  ار  ملع  نیا  ضماغ  هدیچیپ و  لئاسم  لکـشم  رگدیاه ، هژیو  هب  ياتلید و  رخامریالـش ، نوچمه  کیتونمره  ناماگـشیپ  تاقیقحت 

ناوتیم هدرـشف  روط  هب  ار  يو  ياههاگدید  نیرتیـساسا  تسا . ( Truth And Method  ) شور تقیقح و  باـتک  يو  رثا  نیرتمهم 
دنادیم نوطبوذ  هیال و  هیال  ار  تقیقح  وا  - 1 هتشذگ . عبانم  هب  دینک  هعجارم  اههاگدید  نیا  اب  ییانشآ  يارب  درک . هصالخ  لیذ  دراوم  رد 

هچنآ اب  ام  یناسنا ، مولع  رد  يو  داقتعا  هب  ورنیازا  دـنادیم . وگوتفگ » تیعقوم   » رد نتفرگ  رارق  هیاس  رد  اـهنت  ار  نتم  کـی  تخانـش  و 
کی يدنیارف  نتم ، هدـنناوخ و  نایم  وگوتفگ  يو  رظن  هب  میراد . دتـس  دادو و  تکراشم  عون  کی  میهدیم ، رارق  ییاسانـش  دروم  ار  نآ 
حرطم ام  يوس  زا  ادتبا  رد  هاگ  اهشـسرپ  نیا  مینکیم . لدـب  در و  ار  ییاهخـساپ  اهشـسرپ و  نتم ، اب  وگوتفگ  رد  ام  - 2 تسین . هیوس 

دنبلطیم ار  دوخ  هژیو  قطنم  خساپ ، شـسرپ و  نیا  دنیآیم . دـیدپ  نتم  اب  ام  دروخرب  رد  هاگ  میوریم و  نتم  غارـس  هب  هاگ  نآ  دوشیم و 
عقاو رد  نتم و  زا  ام  تشادرب  خـساپ و  تفایرد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  يو ، داقتعا  هب  دـنکیم . ریبعت  هملاکم » قطنم   » هب نآ  زا  رماداـگ  هک 
قفا دنویپ  رثا  رد  مهف  - 3 تسا . ام  دوخ  صاخ  تینهذ  اب  بساـنتم  یتشادرب  يزورما و  یمهف  دوشیم ، لـصاح  اـم  يارب  نونکا  هک  یمهف 
نتم ییانعم  قفا  اب  ییانعم ) قفا   ) رسفم ياهيروادشیپ  اهمهفشیپ ، اهضرفشیپ ، ینعی  دوشیم . لصاح  نتم  ییانعم  قفا  اب  رسفم  ییانعم 

رـسفم رایتخا  رد  تسا ، زورما  مهف  اب  بسانم  دنراد و  يزورما  راب  هک  ار  یناعم  زا  ياهعومجم  دوشیم و  ناوخمه  نتم ) یخیرات  هاگدید  )
تسا و طبترم  تنس »  » اب مهف » زادنامشچ  - » 4 درادن . دوجو  يزیامت  نآ  تخانش  نتم و  ریسفت  نایم  يو  داقتعا  هب  نیاربانب ، دنهدیم . رارق 

رظن داقتعا و  هب  - 5 دوب . دهاوخن  تباث  زین  تخانش  ریسفت و  مرجال  تسا ، نایرج  رد  مئاد  تسین و  تباث  تنس  نیا  رماداگ  داقتعا  هب  نوچ 
رارق تنس »  » راصح رد  وس  کی  زا  ام  - 6 تسا . نابز  نتم  نطاب و  هب  تیارس  کیتونمره »  » نابز و هتسوپ  رد  شواک  یـسانشانعم »  » رماداگ

رد یتح  ام  رماداگ  رظن  هب  مینکیم ، نایب  نابز  بلاق  رد  ار  دوخ  ياههشیدـنا  اهمهف و  نوچ  میتسه . نابز »  » راتفرگ رگید  يوس  زا  میراد و 
ناهج زا  ام  تخانش  طرش  ام  رب  نابز  طّلـست  تسا و  هنوگنابز  مهف ، دیوگیم : لیلد  نیمه  هب  میـشیدنایم . نابز  ورملق  رد  زین  ندیـشیدنا 

دـنکیم و گنهامه  دوخ  اب  ار  ام  مهف  رکف و  میوشیم -  دـلوتم  نآ  رد  ام  هک  تسا  یتنـس  هجیتن  هک  ظافلا -  ییانعم  راب  نیارباـنب ، تسا .
ار هجیتن  نیا  ناوتیم  رماداگ ، ياههاگدید  ینابم  نیرتهدرشف  نیرتمهم و  زا  تسا . تنس  نایرج  اب  هدروخهرگ  نابز و  هب  هتسباو  یمهف  ره 

راگزور رـصع و  صاخ  ياضف  هب  هتـسباو  ياهنامز و  یمهف  نتم ، کی  زا  ام  مهف  هشیمه  هک  تسا -  دقتعم  نادـب  دوخ  هک  نانچ  تفرگ - 
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تسین و ینیع  تسرد و  هراومه  یعطق ، تخانـش  ریـسفت و  چـیه  ینعی  مینک ؛ ادـیپ  نتم  کـی  ياـنعم  هب  مزج  میناوـتیمن  اـمو  تسا  رـسفم 
ینعی درادـن . دوجو  رماداگ  بتکم  رد  تسردان  تسرد و  مهف  رگید ، ترابع  هب  تسا . ندـش »  » لاح رد  نامز و  نایرج  رد  هبرجت  دـننامه 

تـسین تیبسن »  » رماداگ دوصقم  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  تسا . تسردان  رگید ، طیارـش  رد  تسرد و  دوخ  صاـخ  تیعقوم  رد  یمهف  ره 
رایعم هک  يروط  هب  تسا  نتم  اـب  وگوتفگ  مهف ، دـیوگیم : رماداـگ  دـنادیمن . تسرد  دـشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  ار  یمهف  ره  وا  هک  ارچ 
هجوت اب  یمهف  ره  و  تسا ؛ هدنـسانش  ینهذ  تیعقوم  رگید  يوس  زا  نتم و  دوخ  درکراک  يزیرحرط و  وس  کی  زا  مهف ، هطباض  تخانش و 

رارق تنـس  نایرج  رد  تسین و  قلطم  اتـسیا و  مهف  نیا  هتبلا  دریذـپیم . تروص  هدنـسانش ، نهذ  هژیو  طیارـش  اب  نتم  یناوخمه  هطباـض  هب 
هک ناـنچ  تسا . نآ  يارب  هطباـض  داـجیا  عقاو  رد  هکلب  تسین ، تیبسن  زا  رارف  نیا  یلو  . 226 صـص 225 -  داهتجا ، یمالک  ینابم  دراد ،
رد هک  نآ  رب  هوالع  ددرگیم ؛ یگنهرف  رّثکت  دّدعت و  هب  رجنم  هک  تسا  یگنهرف  ییارگیبسن  رماداگ  يارآ  جـیاتن  زا  یکی  دـش ، هظحالم 

هملک کی  رد  رـسفم و  ياهشـسرپ  تاراظتنا و  اهيروادـشیپ و  اهضرفشیپ ، هب  هتـسب  لوحتم و  میهافم  هراومه  زین  گنهرف  کی  نورد 
رب ذاختا و  یموهفم  ییارگیبسن  زا  هک  یگنهرف » ییارگیبسن  ، » رگید ترابع  هب  تسا . یبسن  نوگاـنوگ و  تنـس ، لوحتم  اـیوپ و  ناـیرج 
رد يرگنزاب  هعـسوت و  قیمعت ، شیالاپ ، ياـنعم  هب  تیلایـس  نیا  رگا  هتبلا  دوشیم . زین  گـنهرف  کـی  تیلاّیـس »  » هب رجنم  دوشیم ، اـنب  نآ 

نخـس لمأت و  ياج  دشاب ، گنهرف  کی  دوپ  رات و  رد  رییغت  يانعم  هب  لوحت  نیا  رگا  اما  درادن ؛ يداریا  چـیه  دـشاب ، گنهرف  ياهیگژیو 
نوگانوگ فلتخم ، ياهتنـس  هب  هتـسب  دـنوادخ »  » موهفم ًـالثم  هشیدـنا ، نیا  قبط  رب  تفگ . میهاوخ  نخـس  شرگن  نیا  دـقن  رد  هک  دراد 

هب ام  ياهرواب  اهتنس و  هلـسلس  کی  ساسارب  مادک  ره  هک  ارچ  تسا ؛ تسردان  مادک  تسرد و  مادک  تفگ  ناوتیمن  دوشیم و  ریـسفت 
هتفریذپ لکش  دوهی  موق  اب  لباقتم  هطبار  رد  نایربع  سدقم  باتک  هوهی  : » کیه ناج  هتفگ  هب  ورنیازا  تسا . هتفرگ  لکـش  هدمآ و  دوجو 

. دومن ادج  عزتنم و  یخیرات  یمامضنا  صاخ  یگتسویپ  نیا  زا  ناوتیمن  ار  وا  دنتسه . وا  زا  ییزج  نانآ  نانآ و  خیرات  زا  یـشخب  وا  تسا .
ینید بادآ  اب  ياهعماج  دراددوجو ، یتوافتم  ینید  هعماج  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتوافتم  ًالماک  یهلا  تیصخش  انـشیرک  رگید ، يوس  زا 
ردـپ هللا و  اویـش ، روطنیمه  و   ) انـشیرک هوهی و  هک  تفگ  ناوتیم  دـنوادخ ، تیعقاو  باب  رد  نیداینب  هیـضرف  نیا  هب  هجوت  اب  دوخ . زیامتم 

دیآیمرد و هبرجت  هب  ینید  تایح  توافتم  ياهنایرج  نتم  رد  یهلا  تیعقاو  نآ  ساسارب  هک  دنایفلتخم  صخشتم  تاوذ  حیـسم ) یـسیع 
يدـح اـت  يرـشب و  نادـجو  یهاـگآ و  رد  یهلا  تیعقاو  تاـیلجت  يدـح  اـت  تواـفتم  تاوذ  نیا  ورنـیازا ، دریگیم . رارق  رکفت  عوـضوم 

اهنآ يرـشب ، هبنج  زا  دنتـسه . هداد ، تروص  نآ  هب  صاخ  یخیرات  ياـهگنهرف  هک  هنوگنآ  يرـشب  نهذ  یهاـگآ و  دوخ  ياـهینکفارف 
هفسلف کیه ، ناج  دنتسه .» ینید  يرشب  ياهتنـس  اب  طابترا  رد  دنوادخ  ياهصخـشت  اهنآ  یهلا  هبنج  زا  دندنوادخ ؛ زا  ام  دوخ  ریواصت 
هجاوم يدج  ياهشسرپ  تالکشم و  اب  هاگدید  نیا  اما  . 229 تاحفص 227 -  هب  دینک  هاگن  نینچمه  ص 247 ، دار ، مارهب  همجرت : نید ،
دهاوخ ییامندوخ  رگید  ياههیـضرف  رانک  رد  هیـضرف  کی  تروص  هب  اهنت  درواین ، مهارف  نآ  يارب  یقطنم  لوقعم و  خـساپ  رگا  هک  تسا 

زا یلک  هب  ای  هداد  لیلقت  ار  ریسفت  ره  رابتعا  هکلب  هدرکن ، هئارا  قیقد  تخانش  يارب  ياهطباض  هاگدید  نیا  - 1 شنیب : نیا  ياهدقن  اما  درک .
يارب یبوچراچ  تسا  هتـسناوتن  شنیب  نیا  تسا . هدـش  هئارا  هطباـض  بلاـق  رد  ماـع  ییارگیبسن  یعون  رگید ، ناـیب  هب  و  تسا ؛ هدرب  ناـیم 

رد هک  ار -  ام » يارب  ءیـش   » نمونف و  هسفن » یف  ءیـش   » نمون نایم  هلـصاف  ات  تسا  هدیـشوک  هچرگ  رماداگ ، دهد . تسد  هب  ینیقی  تفرعم 
، یگنهرف ثیراوم  اهتنـس ، ریثأت  ياعدا  اب  یلو  دنک  مک  نتم » ییانعم  قفا   » و رـسفم » ییانعم  قفا   » ینیزگیاج اب  دمآ -  دیدپ  تناک  راکفا 
ص يداقتنا ، هقلح  تسا  هدمآ  راتفرگ  مهف » رد  ماع  تیبسن   » رد رگید  یعون  هب  نارـسفم ، ریـسفت  رد  اهضرفشیپ  تاراظتنا و  اهشـسرپ ،

هکلب تسین  ییارگیبـسن  نـیا  دـنیوگب  اـت  دناهدیـشوک  یخرب  دـنچ  ره  . 605 صـص 604 -  ج 2 ، نـتم ، لـیوأت  راــتخاس و  25 و   - 88
هک ریـسفت -  هنیمز  ظاحل  زا  دـباییم و  ققحت  نآ  رد  هک  تسا  یطیارـش  هب  هتـسباو  نتم  کـی  تخانـش  ریـسفت و  ینعی  تسا ؛ ییارگهنیمز 

نیا رد  هک  ارچ  نآ ؛ لح  هن  تسا  هلأسم  تروص  ندرک  كاپ  نیا  اما  دوریم . رامـش  هب  یبسن  دوشیم -  لماش  ار  یـصاخ  ياـهبوچراچ 
یبسن عقاو  زا  ار  ام  مهف  میقتـسمریغ ، روط  هب  طیارـش  ندوب  یبسن  هکلب  دوشیمن ؛ هئارا  عقاو  اب  تفرعم  قباـطت  يارب  یهار  زاـب  مه  تروص 
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ره هب  تبـسن  ای  ینتم ، ره  زا  یمهف  ره  دیوگب  دهاوخیمن  رماداگ  هک  دناهدش  یعدم  رگید  ياهدـع  ص 72 . يداقتنا ، هقلح  درک . دهاوخ 
یـصاخ طـباوض  راـیعم و  اـب  دراد و  ییاههدودـحم  مهف ، هچرگ  دراد  داـقتعا  وا  هکلب  تسا ؛ تسرد  دـشاب ، هـک  یلکـش  ره  هـب  يرادـیدپ 

مهف رگید  یتیعقوم  رد  دـناوتیم  دراد و  ياهنماد  یمهف  ره  تسین ، قلطم  اتـسیا و  مهف ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دوشیم ، هدـیجنس 
هکلب تسین  هیوس  کی  دـنیارف  کی  رماداگ  هشیدـنا  رد  دـش -  هراـشا  هک  ناـنچ  مهف -  دـنیارف  رگید ، يوس  زا  درک . ادـیپ  نتم  زا  يرگید 

رد رـسفم ، نتم و  نایم  هملاکم  وا ، ینهذ  طیارـش  مهف ، لعاف  صاخ  تیعقوم  نتم ، درکراـک  اـیآ  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تسا . هیوسود 
. تسا « ماع تیبسن   » نامه نیا ، دوب و  دهاوخ  نوگانوگ  توافتم و  مهف  نیا  طیارـش ، هب  هتـسب  نامگیب  دراد ، رگا  ریخ ؟ ای  دراد ، ریثأت  مهف 
زا يرادـقم  هب  یمهف  ره  هک  دـشاب  نیا  رماداگ  دارم  رگا  هلب ، دـیاهدرکن . لح  ار  نآ  دـیاهتخاس و  دـنمهطباض  ار  ماع  تیبسن  نیا  اهنت  اـمش 

، یـضرع هن  دوب  یلوط  مهف  یعدم  رگید ، ترابع  هب  و  دزاییم ؛ تسد  تیعقاو  فشک  هب  مهف  نآ  زا  رتارف  يرگید  مهف  دسریم و  تیعقاو 
تسا دیعب  رایسب  يو ، نانخس  اههاگدید و  هب  هجوت  اب  یلو  . 226 صص 225 -  داهتجا ، یمالک  ینابم  تفریذپ ، ار  وا  ياهاعدا  ناوتب  دیاش 

؟ دیمهف زین  ار  رگید  ریسافت  ای  تشاد  يرگید  ریسافت  ناوتیم  تسه و  صاخ  ریسفت  کی  زا  يزیرگ  ایآ  - 2 دشاب . هتشاد  يرظن  نینچ  هک 
یتسرد و رایعم  مهف ، رد  ربج  نیا  ایآ  دـشاب ؟ ناوخمه  يو  تاعالطا  اـب  هک  دـمهفب  دـنک و  ریـسفت  ناـنچ  تسا ، روبجم  یمدآ  هک  نیا  اـی 

رایعم یلو  تسا ؛ تیعقاو  هب  تبـسن  رـشب  ياهتفرعم  ددـعت  دوجو  نّیبم  اهنت  رـشب  تخانـش  تیدودـحم  دـسریم  رظن  هب  تسا ؟ یتسردان 
، یتشیعم ياههیامتـسد  یعیبط و  ياههداد  تیدودـحم  يرـشب و  تالیامت  عفانم و  محازت  هک  نآ  دـننام  دوب . دـهاوخن  یتسرداـن  یتسرد و 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  تساهفرط ؟ همه  ندوب  قح  یتسرد و  رب  لـیلد  اـیآ  یلو  دوشیم ؛ دادـملق  يرـشب  عماوج  رد  فـالتخا  زورب  تلع 
هب تروص ، نیا  ریغ  رد  هدیـسر و  تسرد  مهف  هب  دبای ، تسد  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  دراد  دوخ  رد  ینیعم  تیعقاو  نتم ، کی  ای  هدـیدپ  کی 

لوحت ینوریب و  تاعالطا  رییغت  نایرج  رد  نتم ، ای  هدیدپ  کی  زا  یتوافتم  ياهمهف  دـنچ  ره  تفگ  ناوتیم  نیاربانب ، تسا . هتفر  اطخ  هار 
عقاو و مهف  رد  ریـسافت  همه  درک و  یقلت  تسرد  شیوخ  صاـخ  تیعقوم  رد  ار  اـهمهف  نیا  همه  ناوـتیمن  دـشاب ، هدـمآ  دوـجو  هب  تّنس 
رب مهف  مان  هابتـشا  هب  هدوب ، طلغ  اهمهف ، نآ  زا  يرایـسب  ای  همه  هک  درک  ناعذا  دـیاب  هکلب  دـناوخ . دوخ  صاـخ  فرظ  رد  تقیقح ، فشک 
 - تسوا تنس  زا  هتساخرب  هک  دوخ -  ییانعم  قفا  راصح  رد  روصحم  دودحم و  درف  ره  رگا  - 3 ص 229 . نامه ، تسا . هدش  هتشاذگ  نآ 
هک تسا  ياهکتهکت  ادج و  ادج  ياههشیدنا  شریذپ  شرگن ، نیا  همزال  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  هتـسب  دقن  وگوتفگ و  همهافم ، هار  دـشاب ،

توافتم ياهمهف  ریـسافت و  هب  یناوارف  ياهداقتنا  هک  مینکیم  هدـهاشم  اـم  هک  نآ  لاـح  دـنرادن و  رگیدـکی  اـب  طاـبترا  يارب  یهار  چـیه 
زا فلتخم و  ياهگنهرف  اب  نوگاـنوگ  بتاـکم  زا  فلتخم  نادنمـشیدنا  ناـیم  وگوتفگ  رگهراـظن  هک  نآ  رب  هوـالع  دریگیم ؛ تروص 

نوگانوگ ياـهگنهرف  ریگنماد  اـهنت  مهف ، رد  تیبسن  نیا  - 4 میتسه . يرـشب  تایح  لوصا  لئاسم و  نیرتیـساسا  رـس  رب  توافتم  عماوج 
هعماج کی  یخیرات  ینهذ و  ياضف  دنچ ، ره  هتبلا  دریگیم . ربرد  زین  ار  گنهرف  کی  نورد  گنراگنر  فلتخم و  قیالس  هکلب  دوشیمن ؛

ییاهگنهرفهدرخ هعماج ، ره  نورد  ام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ رادروخرب  یناسمه  زا  ياهزادنا  ات  تسا ، صاخ  گنهرف  کی  ياراد  هک 
ياهیقلت گنهرف ، کی  نورد  رد  هدیدپ  کی  زا  هک  دیامنیمن  دیعب  تسا و  مکاح  نانآ  ياههشیدـنا  رب  یـصاخ  ینهذ  ياضف  هک  میراد 

یکی - 5 تسین . نینچ  هک  نآ  لاحو  دوب  دـهاوخ  لکـشم  زین  هعماج  کی  نورد  رد  یتح  همهافم  تروص ، نیا  رد  دوش . هئارا  ینوگانوگ 
هزوح رد  نیقی »  » لاوز تفرعم و  رد  يراتخاس  تیکاکش  مزلتـسم  مهف ، تیبسن  هک  تسا  نآ  مهف ، ندوب  یبسن  هب  ماع  مهم و  تالاکـشا  زا 

رب هوالع  دیآیمرد . كوکشم  یـضرف و  يرما  تروص  هب  ناسنا  تینهذ  بلاق  رد  زین  تیعقاو  تقیقح و  لصا  تیبسن ، ظفح  اب  تسا . ملع 
یخیرات و هاگیاج  بسانت  هب  ياهدیدپ  ره  موهفم  رگا  دوشیم . کش  دیدرت و  راتفرگ  زین  اهناسنا  رگید  ینهذ  تارابتعا  هب  تبـسن  هک  نآ 
زا نارگید  هک  یمهف  نتم  هب  سکچیه  یتح  دباییمن ؛ تسد  عقاو ، نتم  هب  سک  چیه  دوش ، نییعت  مهف  لعاف  ینهذ  طیارش  اهضرفشیپ و 
هک دناهتـسشن  ییاهمایپ  نوتم و  هیـشاح  رد  ناگمه  هکلب  دسریمن ؛ دوشیم ، ءاقلا  وا  هب  نارگید  زا  هک  یمایپ  نتم  هب  رتالاب ، دـنراد و  عقاو 

دیاش تسا . يرـشب  فراعم  همه  هرابرد  قلطم » کش   » نامه نیا  تسا و  نآ  هیـشاح  زا  نتم  تئارق  اهنت  اهنآ  راـک  دوشیم و  دراو  اـهنآ  رب 
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هک ینییبت  یلیلحت و  نابز  ذاختا  اب  کش  شریذپ  مدع  زا  یقطنم  عافد  یلو  دـنار ، نخـس  نآ  مدـع  زا  تخیرگ و  کش  زا  ناوتب  ظافلا  رد 
لاـس تاـسبق ، همانلـصف  رد   ) یفـشاک اـضر  دـمحم  اهدـقن ،) یناـبم و  ، ) یگنهرف تیبـسن  تسین . نکمم  زگره  دروآیمرب ، تیبـسن  زا  رس 

.79 صص 84 -  ناتسمز 78 ،) مراهچ . هرامش  مراهچ ،

کیتونمره نتم و  مهف  راک  زاس و  اب  طابترا  رد  شیارگ  هس  هب  هجوت  اب  دییامرف  دقن  کیتونمره  اب  هطبار  رد  رخام  ریالش  هیرظن   ، نید مهف  کیتونمره و 
ریالش م کیتونمره   ، تسا نتم  رسفم  اب  لصا  تسا 3 . فلؤم  زا  لقتسم  نتم  هدوب و  نتم  اب  لصا  تسا 2 . نتم  فلوم  اب  لصا  . 1  : زا تسا  ترابع  هک 

شسرپ

نتم مهف  راک  زاس و  اب  طابترا  رد  شیارگ  هس  هب  هجوت  اب  دییامرف  دقن  کیتونمره  اب  هطبار  رد  رخام  ریالـش  هیرظن   ، نید مهف  کیتونمره و 
نتم رسفم  اب  لصا  تسا 3 . فلؤم  زا  لقتـسم  نتم  هدوب و  نتم  اب  لصا  تسا 2 . نتم  فلوم  اب  لصا  . 1  : زا تسا  ترابع  هک  کیتونمره  و 

. تسا شیارگ  هس  نیا  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  رخام  ریالش  کیتونمره   ، تسا

خساپ

راـهچ یلک  روط  هب  گـنهرف و ... نید ، زا  معا  يرـشب  ياـه  هبرجت  همه  هب  يریـسفت  یتیهاـم  دانـسا  ینعی  دـیدج ؛ کـیتونمره  هراـبرد  . 1
همان لصف   ) دنسانش یم  نیون  کیتونمره  ملع  راذگ  ناینب  ار  يو  دشاب  یم  رخام  ریالش  شرگن  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  حرطم  مهم  هاگدید 
نایم زا  . 2 رماداگ . رگدیاه و  ياتلید ، ياه  هاگدید  زا : دنترابع  رگید  هاگدـید  هس  ص 4 .) یپایپ 17 ] هرامش   ] ش 3 مجنپ ، لاس  تاسبق ،

ياعدا دشاب . یم  نتم ، فلؤم  ندوب  روحم  ینعی  تسخن ؛ شیارگ  هب  طوبرم  رخام  ریالش  کیتونمره  شـسرپ ، رد  هدرـشمرب  ياه  شیارگ 
رد دوخ ، رظن  دروم  کیتونمره  نایب  رد  رخاـم  ریالـش  . 3 تفاـیرد . تسا ، هداد  هیارا  کـیتونمره  زا  يو  هک  ینییبـت  رد  ناوت  یم  ار  روبزم 

خـساپ رد  هاگ  نآ  دوش ؟ یم  هدیمهف  اعقاو  بوتکم ، ظوفلم و  زا  معا  يا ؛ هتفگ  ره  هنوگچ  هک : دنک  یم  حرطم  ار  یلک  شـسرپ  نیا  زاغآ 
هلمج هک  تسه  يا  هدنیوگ  هنوگ ، نیا  زا  یتبـسن  ره  رد  تسا . هنانخـس  مه  یبسن  تیعقوم  مهف ، تیعقوم  دیوگ : یم  هدـش  دای  شـسرپ  هب 

دونـش و یم  ار  فرـص  تاـملک  زا  يا  هعومجم  هدنونـش  دراد . دوـجو  مه  يا  هدنونـش  دزاـس . یم  شرظن  دروـم  ياـنعم  ناـیب  يارب  ار  يا 
لمع یـسدح ، یتـح  زیمآ و  رارـسا  لـمع  نیا  دـنک . فشک  یـسدح  روـط  هب  ار  اـه  نآ  ياـنعم  دـناوت  یم  زیمآ  رارـسا  یلمع  اـب  ناـهگان 
مهف رخاـم ، ریالـش  رظن  زا  تسا . ندینـش  نف  کـیتونمره ، ملع  سپ  تساـج . نیمه  زین  کـیتونمره  یقیقح  هاـگیاج  هدوب و  یکیتوـنمره 
تباث هتفای و  نایاپ  ناـیب  زا  مهف  اریز  تسا ؛ فینـصت  سکع  مهف ، لـمع  نتم . فلؤم  ینهذ  لاـمعا  ندرک  هبرجت  هراـبود  زا  تسا  تراـبع 

رد هدنونـش  دزاس و  یم  يا  هلمج  فلؤم  ای  هدـنیوگ  تسا . هتـساخرب  نآ  زا  نایب  نآ  هک  ددرگ  یم  زاب  ینهذ  تاـیح  نآ  هب  هدـش و  زاـغآ 
ترابع ریـسفت  نیاربانب  دوش . یم  فلؤم  تین  تینهذ و  رد  خوسر  هطـساو  نابز  ینعی  دـنک ؛ یم  خوسر  رکفت  نآ  هلمج و  نآ  ياهراتخاس 

رکفت اـب  یتخانـش  ناور  هبنج  دراد و  راـک  رـس و  ناـبز  اـب  يوـحن  هبنج  یتخانـش . ناور  يوـحن و  تسا : شنک  مه  رد  هیوـس  ود  زا  تـسا 
ینابز ياه  تروص  تارابع و  عاونا  يروتـسد  مهف  فلا ) دـخرچ : یم  روحم  ود  لوح  رخام  ریالـش  یکیتونمره  هیرظن  نیارباـنب  هدـنیوگ .
غوبن ای  صاخ  تینهذ  نف  ای  یتخانـش  ناور  مهف  ب )  تسا . هتخاـس  طورـشم  ار  وا  رکفت  دـنک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  فلؤم  هک  یگنهرف 
ریالـش رظن  زا  نتم  يانعم  هب  یبای  تسد  يارب  دزاس . مسجم  ار  نآ  ای  هدنارذگ  دوخ  رطاخ  زا  ار  فلؤم  یهاگآ  دیاب  رـسفم  فلؤم . قالخ 

، فلؤم دصاقم  كرد  يارب  دهد ؟ یم  ییانعم  هچ  بطاخم  هدنونـش و  يارب  نتم  نیا  هدرک و  دصق  هچ  نتم  نآ  زا  فلؤم  دـید  دـیاب  رخام 
زا يو  هچ  نانچ  بطاخم ، هدنونـش و  يارب  رظن  دروم  يانعم  هب  یبای  تسد  يارب  زین  هتـسج و  هرهب  وا  ناـمز  رـصع و  حور  یتح  اـی  نتم  زا 

دراو دیاب  فلؤم  رکف  يزاسزاب  قیرط  زا  وا ، ندوب  رـصاعم  ریغ  تروص  رد  نتم و  یظفل  يانعم  يزاسزاب  اب  دشاب  فلؤم  رـصاعم  نابطاخم 
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هیارا اب  دـنچ  ره  دـهد ؛ یم  نتم  فلؤم  هب  ار  تلاصا  رخاـم ، ریالـش  هک  دوش  یم  راکـشآ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  . 4 نامه .)  ) دش
زا شیپ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـنک . یم  ییاـمنهار  نآ ، ياـنعم  تفاـیرد  رد  ار  هدـنناوخ  هدنونـش و  ییاـهراکهار ،

ياه تئارق  ناکما  ات  تسا  هدادـن  رـسفم  هب  ار  تلاصا  اریز  درواـین ، دـیدپ  ینید  رکفت  هزوح  رد  ار  يدـج  شلاـچ  کـیتونمره  رگدـیاه ،
دش روآدای  ار  یتاکن  ناوت  یم  رخام  ریالش  هاگدید  دقن  رد  . 5 دشاب . هتشاد  لابند  هب  ار  بولطمان  ياهدمایپ  ریاس  ینید و  نوتم  زا  فلتخم 

نارکفتم زا  يو  يریذـپریثأت  زا  یکاح  هدنونـش ، يوس  زا  فلؤم  نامز  رـصع و  حور  كرد  مهف و  رب  رخام  ریالـش  دـیکأت  فلا ) هلمج : زا 
عیسو یگنهرف  حور  باتزاب  اترورض  درف ، هب  رصحنم  دنچ  ره  نایب ؛ زا  یـصاخ  تلاح  ره  هک  دندوب  نآ  رب  نانآ  هک  ارچ  تسا ، کیتنامور 

دنمزاین زین  فلؤم  صاخ  تینهذ  مهف  هب  هکلب  تسا ؛ فلؤم  یخیرات  یگنهرف و  تفاب  مهف  دـنمزاین  اهنت  هن  حیحـص  ریـسفت  کـی  تسا . رت 
زا ار  فلؤم  یهاگآ  دناوت  یم  رسفم  نآ  قیرط  زا  هک  دریگ  یم  تروص  يدوهش  شهج  کی  ینعی  ییوگشیپ ؛ قیرط  زا  لمع  نیا  تسا و 
هب فلؤم  ياج  هب  هک  تسا  نآ  یقطنم  نخـس  هکلب  تسین  مزال  نتم ، مهف  رد  يدرکیور  نینچ  دزاس . مسجم  ار  نآ  ای  هدنارذگ  نآ  رطاخ 

هرابرد يرواد  نتم و  هب  نداد  تلاصا  اب  ب ) میزادرپب . نآ  هب  لوقعم  ياه  سایقم  ریاس  لـقع و  قطنم ، راـیعم  اـب  هداد و  تلاـصا  نتم  دوخ 
، نتم تفایرد  رد  هک  ارچ  تسانعم . یب  رصاعم  ریغ  رصاعم و  نابطاخم  ناگدنونش و  نایم  کیکفت  رگید  يرـشب ، تخانـش  ياهرازبا  اب  نآ 
ره هک  هتکن  نیا  ندرک  حرطم  اـب  رخاـم  ریالـش  تفگ : ناوت  یم  ج ) درادـن . دوجو  یتواـفت  فلؤم ، رـصاعم  ریغ  رـصاعم و  بطاـخم  ناـیم 

زیوجت هراب  نیا  رد  ار  ییارگ  تیبسن  يا  هنوگ  دبایرد ، ار  وا  نتم  مایپ  فلؤم  ینهذ  ياضف  رد  نتفرگ  رارق  اب  ات  دـنک  شالت  دـیاب  یبطاخم 
نوگاـنوگ ياـه  هبنج  لـیلحت  ناـمگ ، یب  دـهد ، تسد  هب  روبزم  ياـضف  زا  یـصاخ  یقلت  یبطاـخم  ره  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک 

. دریگ یم  رارق  یناوارف  ياهدورف  زارف و  شوختسد  بطاخم ، يوس  زا  فلؤم  یناور  یتیصخش و 

؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  کیتونمره 

شسرپ

؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  کیتونمره 

( لوا تمسق  ) خساپ

ریـسفت ياهشور  فیدر  رد  ار  نآ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  و  دـش ، حرطم  ینآرق  ثحابم  رد  تسا ، یحابـص  دـنچ  هک  کـیتونمره  ثحبم 
يهعوـمجم ریز  ار  ثـحبم  نـیا  ناگدنــسیون  زا  رگید  یخرب  .1 و  دـناهدرک حرطم  نآرق » کـیتونمره  ریـسفت  شور   » ناوـنع تحت  نآرق 

نآرق ریـسفت  اب  نآ  يهطبار  کیتونمره و  ثحبم  راک ، نیا  یتسردان  ای  یتسرد  زا  رظن  فرص  2 دناهداد . رارق  نآرق » ریسفت  یبدا  شیارگ  »
مادـک ره  شریذـپ  و  تسا ، توافتم  هدرتسگ و  رایـسب  کیتونمره  عوضوم  رد  اههاگدـید  اما  دراد . یـسررب  هب  زاین  يریـسفت  ياهشور  و 
يرترب لقتـسم و  فیلأت  دنمزاین  ثحبم  نیا  یـسررب  ور  نیا  زا  تسا ، ضقانتم  رگید  هاگدید  شریذپ  مزاول  اب  هاگ  هک  دراد  یـصاخ  مزاول 

رتشیب یـسررب  دقن و  لیمکت و  دنمزاین  زونه  هک  تسا  هدـش  هنیمز  نیا  رد  ییاهشـشوک  هتبلا  تسا . يرتکد  ناهوژپ  شناد  حطـس  رد  نآ 
کیتونمره يهژاو  کیتونمره : یـسانشموهفم  کـیتونمره  يهنیـشیپ  هب  هراـشا  لّوا : مینکیم . هراـشا  اهنادـب  راتـشون  ناـیاپ  رد  هک  تسا 

راک هب  نوطالفا  نامز  زا  هژاو  نیا  تسا . ندرک » ریـسفت   » ياـنعم هب  « HERMENEUIN  » یناـنوی ینعم  زا  « HERMENEUITICE»
« نونغرا  » باتک زا  یشخب  يراذگمان  يارب  ظفل  نیا  زا  وطسرا  تسا . مهبم  یتیعقوم  ای  يزیچ  ندروآ  رد  مهف  هب  يانعم  هب  تسا و  هتفریم 

مایپ يادخ  سمره »  » هژاو و نایم  ینـشور  طبر  کیتونمره  يوغل  یبای  هشیر  رد  ًالومعم  درک . هدافتـسا  تسا ) ایاضق  قطنم  يهراب  رد  هک  )
کیتونمره مان  هب  هک  میرادـن  غارـس  ار  شناد  زا  صاخ  ياهخاش  يدـالیم  يهدـفه  نرق  زا  لـبق  اـت  نیا  دـننکیم . رارقرب  ناـینانوی ، ناـسر 
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هب کیتونمره  خـیرات : رتسب  رد  کیتونمره   3. دش يرـشب  شناد  زا  ياهخاش  کیتونمره  دعب  هب  مهدفه  نرق  زا  اهنت  و  دشاب . هدـش  هدـیمان 
مان دناجنگ ، شباتک  ناونع  رد  ار  کیتونمره  يهژاو  هک  تسا  یسک  نیتسخن   4 رواه ناد  دش . عورش  يدالیم  مهدفه  نرق  زا  یمسر  روط 

کیتونمره زاغآ  يهطقن  ار  ینید  حالصا  تضهن  نارظن  بحاص  یخرب   5. دوب سدقم » نوتم  ریسفت  شور  ای  یسدق  کیتونمره   » وا باتک 
مایلیو شیپ  لاس  دص  دودـح  رد  راب  نیتسخن  .7 و  دننادیم دیدج  کیتونمره  راذگناینب  ار  1834م ) 1768 ـ   ) 6 رخام ریالش  اما  دننادیم ،

فیدرمه یناسنا و  مولع  شزرا  ندرب  الاب  نآ  فده  هک  دش  نیودت  هشیدنا  شور  کی  ناونع  هب  کیتونمره  1911 م ) 1833 ـ   ) 8 ياتلید
هاگدـید نانآ  لابند  هب  اما  دـندرکیم . دـیکأت  نتم  مهف  رد  ّفلؤم  ّتین  رب  کیتونمره  نادنمـشناد  اجنیا  ات  دوب . یبرجت  مولع  اـب  نآ  ندرک 

رد یفسلف  شواک  رب  دندوب و  نآ  راذگ  هیاپ  1900 م )  ) رماداگ و  1976 م )  - 1889  ) رگدیاه نیترام  هک  دش  ادیپ  کیتونمره  رد  يرگید 
هب يدالیم  مهدفه  نرق  زا  کیتونمره  دش  نایب  هک  دنچ  ره  رکذت : تساک . نتم  رد  ّفلؤم  ّتین  شقن  زا  دندرکیم و  دـیکأت  مهف  عوضوم 

تسا هدمآ  زین  مهدفه  نرق  زا  لبق  نادنمـشناد  ياهباتک  يالهبال  رد  یکیتونمره  ثحابم  یخرب  اما  دیدرگ  حرطم  یملع  يهخاش  ناونع 
هک 454 م )  - 430  ) یحیـسم مّلکتم  فوسلیف و  نیتسوگا ، تنـس  هلمج : زا  دـننکیم ، دای  اهنآ  زا  ماـن » یب  کـیتونمره   » ناونع تحت  هک 
رد زین  ناملسم  نادنمشناد  نایم  رد  .9 و  تسنادیم سدقم  بتک  ماهبا  یلصا  لیلد  ار  يرامعتـسا ، يزاجم و  يانعم  اب  یقیقح  يانعم  طلخ 

نتم مهف  دـعاوق  هب  هقفلا  لوصا  ثحابم  یخرب  ینعی  تسا  هدـش  حرطم  یکیتونمره  تایرظن  هباشم  یثحاـبم  هقفلا ، لوصا  ریـسفت و  ثحبم 
ریسفت ياههویش  ثحابم  زین  دزادرپیم و  نآرق  ریسفت  مهف و  ریسفت  مهف و  نوماریپ  یثحابم  هب  ریـسفت  تالاقم  رد  نارّـسفم  زین  دزادرپیم و 

يهرابرد اههاگدید   10 ...(. یلیثمت و ییاـنک و  يزمر ،  ) يراـشا رـسیفت  هلمج  زا  دـیآیم . رامـش  هب  یکیتونمره  ثحاـبم  زا  ياهنوگ  نآرق 
ار یناسنا  مولع  1710 م )  - 1759  ) سونیدالک نیترام  ناج  . 1 هلمج : زا  تسا  هدش  يدّدـعتم  ياهفیرعت  کیتونمره  يارب  کیتونمره :

تارابع ّمات  لماک و  مهف  هب  یبایتسد  رنه  کیتونمره  درکیم . دادـملق  نآ  رگید  ماـن  ار  کـیتونمره  تسنادیم و  ریـسفت » رنه   » رب ینتبم 
ات 1807 م) ياهینارنخـس 1785  رد   ) فلو تسوگآ  کـیردرف  . 2 دـهدیم . خر  ماهبا  هک  يدراوم  رد  هتبلا  تسا  يراتـشون  يراـتفگ و 

كرد ملع ، نیا  زا  فدـه  دوشیم .» كرد  اـههناشن  ياـنعم  نآ ، کـمک  هب  هک  يدـعاوق  هب  ملع  : » درک فیرعت  نینچ  نیا  ار  کـیتونمره 
لیناد تــسنرا  شیردرف  . 3 تـسا . هدیـشیدنایم  هـچنآ  قباـطم  تـسرد  هدـنیوگ ، اـی  فـّلوم  صخـش  يراتـشون  يراـتفگ و  ياههشیدـنا 

هک دوب  نآ  رب  درک و  هجوت  یمهفدـب  يهلأسم  هب  وا  تسیرگنیم . ندـیمهف » رنه   » يهباثم هب  کیتونمره  هب  1767 م )  - 1834  ) رخامریالش
دـنمشور و يدـعاوق  عوـمجم  يهلزنم  هب  دـیاب  کـیتونمره  ور  نیا  زا  دراد . رارق  مهف  ءوـس  هب  ءـالتبا  رطخ  ضرعم  رد  ًاـمئاد  نـتم  ریـسفت 
: درکیم دیکأت  روحم  ود  رب  11 و  تسنادیم ّفلوم  ّتین  فشک  ار  ریـسفت  فده  وا  دیآ . رد  مادختـسا  هب  رطخ  نیا  عفر  يارب  زومآشور 
. تسا هتخاس  نّیعتم  طورـشم و  ار  وا  رّکفت  هتـسیز و  نآ  رد  ّفلوم  هک  یگنهرف  ینابز و  ياهتروص  تارابع و  عاونا  يروتـسد  مهف  لوا :

یـشناد ار  کـیتونمره  1911 م )  - 1833  ) ياـتلید ملهلیو  . 4 12. ّفلؤم قاـّلخ  غوبن  اـی  صاـخ  تّینهذ  یتخانـشناور  اـی  ینف  مهف  مود :
یناسنا و شزرا  رابتعا و  ياقترا  وا  یکیتونمره  شالت  یلـصا  فدـه  تسا . یناـسنا  مولع  یـسانششور  يهئارا  راد  هدـهع  هک  تسنادیم 

هیکت یلک  نیناوق  مادختـسا  رب  یعیبط  ثداوح  نییبت  دراد ، هیکت  نییبت »  » و ندـیمهف »  » زیاـمت رب  وا  دوب . یبرجت  مولع  اـب  نآ  ندرک  زارطمه 
مهف هب  نانآ  تیـصخش  شنم و  لامآ و  فادـها و  تاّین و  فشک  قیرط  زا  ات  تسا  ثداوح  نـالماع  لاـمعا  مهف  یپ  رد  خروم  یلو  دراد ،

یناملآ ربو  سکام  وا  ناوریپ  زا  تسا . ریذپناکما  ماع  يرشب  تیهام  لیلد  هب  نیا  و  وت » رد  نم  فشک   » ینعی ندیمهف  دیآ . لیان  ناشلاعفا 
. درک فیرعت  مهف » يهزومآ   » ار کیتونمره  یناملآ ، رصاعم  ناگدنسیون  زا  رنباب ؛ . 5 13. تسا یناملآ  خاو  میخاوی  و  1920 م )  - 1864)

مهف قلطم  هب  هک  دراد ، بساـنت  1901 م )  ) رماداگ سناـه  و  1889 م )  - 1976  ) رگدیاه نیترام  یفـسلف  کیتونمره  اب  فیرعت ؛ نیا  هتبلا 
مهف بوچراچ  رد  ای  نتم  مهف  يهلوقم  رد  ار  دوخ  تسا و  نآ  لوصح  يدوجو  طیارـش  نییبت  مهف و  يهعقاو  لیلحت  ددـص  رد  دراد و  رظن 

تاراظتنا تاضورفم ، ینعی  مهف ـ  تخاس  شیپ  هار  زا  ار  ناهج  يرشب ، عمج  رد  هک  تسا  دقتعم  رگدیاه ، دنکیمن . دودحم  یناسنا  مولع 
نتم ره  دوب : دقتعم  درکیم و  دییأت  ار  رگدیاه ) تارظن   ) قوف ياهرواب  رماداگ  دنتسه . مهف  يهدنهد  لیکشت  اهنیا  دنمهفیم ، میهافم -  و 
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ره نآ  بوچراچ  رد  هک  دزاسیم  ار  یصاخ  قفا  دراد و  قّلعت  صاخ  یتّنس  هب  دوخ  دریگ  رارق  ریسفت  دروم  صاخ  هاگدید  زا  هک  يزیچ  ای 
نیا  14. درادن دوجو  ینیع  ییاهن و  ریـسفت  هنوگ  چیه  یلو  دباییم  لیدعت  ًامئاد  ایـشا ، اب  ههجاوم  رثا  رد  قفا  نیا  دوشیم . مهف  لباق  يزیچ 

نآ یخیراـت  ریـس  اـب  هارمه  نآ  ثحاـبم  ورملق  تسا و  عّونتم  رایـسب  نآ  زا  اـهیّقلت  کـیتونمره و  يهرتسگ  هک  دـهدیم  ناـشن  فیراـعت 
یفـسلف یلّمأت  يهلزنم  هب  نآ  ّدح  ات  یقوقح  ینید و  ریـسفت  يارب  ییامنهار  يهباثم  هب  کیتونمره  یفّرعم  ّدح  زا  و  تسا . هدـش  رتهدرتسگ 

نادنمـشناد یخرب  نآرق : ریـسفت  اب  کیتونمره  يهطبار  موس :  15. تسا هتفای  ءاقترا  نآ ، لوصح  يدوجو  طیارـش  مهف و  تیهاـم  باـب  رد 
ینیدلا رکفلا   » باتک رد  يواقرـش  دمحم  تفع  و  نآرقلا » ریـسفت  یف  دیدجتلا  تاهاجتا   » باتک رد  فیرـش  میهاربا  دمحم  نوچمه  رـصم 

رد سپس  دندروآ ، يور  نآرق  ریسفت  رد  کیتونمره  دربراک  هب  ینیدلا » باطخلا  دقن   » باتک رد  دیزوبا  دماحرـصن  و  رـصعلا » ۀهجاوم  یف 
، ناگدنسیون یخرب  يهدیقع  هب  دنتخادرپ . نادب  ّتنـس » باتک و  کیتونمره   » باتک رد  يرتسبـش  دهتجم  دمحم  نوچمه  يدارفا  زین  ناریا 

 - 1857 « ) ریـسوس دـنانیدرف   » مان هب  یـسیئوس  سانـشنابز  دنمـشناد  زا  ار  دوخ  نوتم  ریـسفت  نشور  لوصا  ناملـسم  کیتونمره  نارّکفتم 
مینک نایب  یکیتونمره  ریسفت  ربارب  رد  ار  روهشم  نآرق  ریسفت  ياههزومآ  تاصخـشم و  نیرتمهم  تسا  مزال  اجنیا  رد  16. دناهتفرگ ( 1931

يانعم يوجتسج  رد  رّسفم  . 1 روهـشم : نآرق  ریـسفت  ياههزومآ  اهیگژیو و  فلا ) ددرگ : ناسآ  يرواد  دوش و  نشور  نیفرط  يواعد  اـت 
فدـه هک  دنتـسه  رـشب  يارب  یهلا  ياهمایپ  سّدـقم  نوتم  و  تسا ، ّفلوم  مّلکتم و  يّدـج  دارم  دوصقم و  نامه  نتم  ياـنعم  تسا و  نتم 

مهف ییالقع  فراعتم و  شور  ندومیپ  قیرط  زا  ّفلومو ) مّلکتم  دوصقم   ) نتم يانعم  هب  ندیسر  . 2 17. تسا نتم  ییاهن  مایپ  كرد  رّسفم 
هرواحم و ییالقع  دـعاوق  لوصا و  يوغل و  عضو  عبات  ظافلا  تلالد  و  تسا . راوتـسا  ظاـفلا  رهاوظ  تیّجح  ساـسا  رب  هک  تسا  رّـسیم  نتم 
زا ینییعت  مهف  هب  یهاگ  رّسفم  . 3 دنمهفیم . دنیوگیم و  نخـس  اهنآ  ساسا  رب  نابز  ره  رد  یبطاخم  مّلکتم و  ره  هک  تسا  مهافت  میهفت و 

.4 دـنکیم . اـطخ  نتم  مهف  رد  یهاـگ  و  رهاوـظ ) مهف  لـثم   ) دـسریم نتم  زا  یّنظ  مهف  هب  یهاـگ  و  صوـصن ) مـهف  لـثم   ) دـسریم نـتم 
دعاوق و  هقفلا ) لوصا   ) هرواحم ییالقع  دعاوق  قطنم ، نیناوق  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دراد  دوجو  نارّسفم  ياهاطخ  صیخشت  يارب  ییاهرایعم 
نیودت نادنمشناد  طسوت  یخرب  و  يأر ) هب  ریسفت  يهدعاق  نوچمه   ) تسا هدش  نایب  ینید  نایاوشیپ  طسوت  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ریسفت 

نوچ تسانعمیب  نتم  مهف  رد  ییارگ  یبسن  نیا  ربانب  تسا . ربتعم  تّجح و  دوب  قوف  دـعاوق  قباطم  نتم  ریـسفت  مهف و  هاگ  ره  تسا . هدـش 
تسد يارب  يّدج  عنام  نتم  شیادیپ  نامز  اب  رّسفم  رـصع  ینامز  يهلـصاف  . 5 تسا . صیخشت  لباق  تسردان  ياهمهف  حیحـص و  ياهمهف 

تسا و هدیـسر  ام  هب  خیرات  اهلوزن و  نأش  ثیداحا و  قیرط  زا  نیارق  یخرب  ًالّوا : هک  ارچ  تسین . نآرق  نتم  يّدج  دارم  دوصقم و  هب  یبای 
رد يروهظ  نیارق  هب  هجوت  اب  رگا  تسا و  تّجح  نآرق  نتم  ظافلا  روهظ  ًایناث : میبایرد . ار  تاغل  لیـصا  يانعم  يدایز  دودـح  ات  میناوتیم 
هب ریـسفت  راتفرگ  هنرگ  دنک و  لیمحت  نتم  رب  ار  دوخ  ياهيروادشیپ  اهّتینهذ و  درادن  قح  رّـسفم  . 6 تسا . ربتعم  دوش  دـقعنم  ام  نامز 

دیامن یهت  اهيرواد  شیپ  نیا  زا  ار  دوخ  ناکما  دـح  ات  دـیاب  و  دزاـسیم . ربتعم  ریغ  ار  وا  ریـسفت  تسا و  مارح  عونمم و  هک  دوشیم  يأر 
تسا هتـشادن  یحو  ياوتحم  ظفل و  نییعت  رد  یـشقن  (ص ) ربمایپ تسادخ و  زا  نآرق  نتم  . 7 تسین .) نکمم  لماک  روط  هب  هک  دـنچ  ره  )

ياهدـمایپ اههزومآ و  اـهیگژیو و  .18 ب ) دوشیم تازاجم  دـنک  داـیز  مک و  ياهملک  رگا  هک  هدـش  دـیدهت  ادـخ  فرط  زا  اـهراب  هکلب 
ّتینهذ تلاخد  نیا  ربانب  تسا ، نتم  ییانعم  قفا  اب  رّـسفم  ییاـنعم  قفا  جازتما  بیکرت و  لوصحم  نتم  مهف  . 1 نآرق : زا  یکیتونمره  ریسفت 
ياـنعم هب  نتم ، ینیع  كرد  . 2 تسا . ریذـپانبانتجا  یتیعقاو  تسا و  مهف  لوصح  يدوجو  طرـش  هکلب  مومذـم ، يرما  هن  مهف ، رد  رّـسفم 
لوصح طرـش  رّـسفم ) يرواد  شیپ  تینهذ و  ینعی   ) ویتک ژبوس  رـصنع  اریز  تسین . ریذـپناکما  عقاو ، اب  قباطم  مهف  هب  یبایتسد  ناـکما 

زا فلتخم  ياهتئارق  ناکما  ناـیاپیب و  یلمع  نتم  مهف  . 3 دنکیم . تلاخد  رّسفم  ياههتـسناد  شیپ  مرجال  یتفایرد ، ره  رد  تسا و  مهف 
، وا ییانعم  قفا  رّسفم و  رییغت  يهطساو  هب  تسا و  نتم  اب  رّسفم  ییانعم  قفا  جازتما  نتم ، مهف  اریز  دراد . دوجو  یتیدودحم  چیه  نودب  نتم ،

يرییغت لباقریغ  ییاهن و  كرد  درادن و  دوجو  یلاّیس  ریغ  تباث و  مهف  هنوگ  چیه  . 4 دیآیم . مهارف  بیکرت  ناکما  زا  يدودحمان  تیلباق 
زا یکی  هدنـسیون  نآ . يهدنروآ  دیدپ  اب  هن  میتسه  هجاوم  نتم  اب  ام  تسین ، ّفلوم » دارم   » كرد نتم ، ریـسفت  زا  فده  . 5 میرادن . نتم  زا 
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وگتفگ هب  رّـسفم  اـب  هک  تسا  یّلقتـسم  دوـجوم  نتم ، درادـن . یناـحجر  نتم  ناگدـنناوخ  اـی  نارّـسفم  رگید  رب  تـسا و  نـتم  ناگدـنناوخ 
ار یمایپ  انعم و  هچ  ياقلا  دصق  ینخس ، بحـص  ّفلوم و  هک  درادن  یتیمها  رّـسفم  يارب  تسا ، هملاکم  نیا  لوصحم  نآ  مهف  دزادرپیم و 

نابز و  تسا ، هدـننک  تفایرد  نیلوا  ّصتخم  نآ  نابز  تسا و  یگنهرف  لوصحم  کی  هک  تسا  ینابز  ینتم  نآرق  صن  . 6 19. تسا هتشاد 
یبلاطم يروآدای :  21. تسا هتفرگ  لکـش  نامز  گنهرف  اهتیعقاو و  زا  نآرق  ّصن   20. تسین ادـج  نامز  ياهتیعقاو  گنهرف و  زا  زگره 

هدرک ذخا  ار  برع  یلهاج  گنهرف  رصانع  هک  دنهدیم  تبـسن  نآرق  هب  یخرب  دوشیم و  حرطم  هنامز ، گنهرف  نآرق و  ناونع  تحت  هک 
دراد صاصتخا  نآ  رودص  صاخ  طیارـش  هب  هک  تسا  یخیرات  دهاوش  نآرق  صوصن  یخرب  . 7 تسا . بلطم  نیمه  دـمایپ  هجیتن و  تسا ،

: رکذت  22. تسین ام  نامز  توافتم  طیارش  هب  يّرـست  لباق  هک  یگدرب ، هب  طوبرم  ماکحا  ذیوعت و  اعد ، ابر ، دسح ، ناطیـش ، نج ، نوچمه :
زا هک  دراد  لماعت  دـنویپ و  نآ  دـننام  و  ییارگ ) ّرثکت   ) مسیلارولپ ثحبم  رد  زین  لیوأت و  نوچمه  نآرق  رگید  تاـعوضوم  اـب  کـیتونمره 

ياهدـمایپ راثآ و  مزاول و  یـسررب  نآرق : رـسفت  رد  کیتونمره  ياهدـمایپ  یـسررب  مراهچ : مینکیم . رظن  فرـص  دراوم  نیا  يهمه  ناـیب 
زا دجنگیمن ، رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  عوضوم  يهبناج  همه  یسررب  لقتسم و  یفیلأت  دنمزاین  نآرق  ریـسفت  رد  کیتونمره  یفنم  تبثم و 

. میهنیم او  يرگید  تصرف  يارب  ار  نخس  لیصفت  و  مینکیم ، هدنسب  هنکن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ور  نیا 

( مود تمسق  ) خساپ

اب میرک  نآرق  توافت  دراد ، عوضوم  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  هتفرگن و  رارق  کـیتونمره  نارادـفرط  هجوت  دروم  هک  یلیاـسم  زا  یکی  . 1
زا نآ  فورح  تاملک و  يهمه  هک  تسا  یباتک  نآرق  تسا . اهنآ ) تاقحلم  لیجنا و  تاروت و   ) سدقم باتک  نتم  یتح  یخیرات و  نوتم 

رارکت اهراب  نآرق  دوخ  هک  روط  نامه  تسین . يرـشب  نخـس  ینعی  درادـن ، فراعتم ، يانعم  هب  ّفلوم ، هدـش و  لزان  لاـعتم  يادـخ  فرط 
تازاجم هنرگ  دنک و  دایز  ای  مک  ار  یحو  زا  ياهملک  درادن  قح  تسام ، يارب  نخس  نیا  يهدننک  لقن  هک  (ص ) مالسا ربمایپ  تسا . هدرک 

ینعی دنکیم . تیاکح  ار  لق » يهژاو   » هک دـنکیم  تبظاوم  دراد و  تقد  یهلا  مالک  لقن  دروم  رد  ردـق  نآ  (ص ) مرکا ربمایپ  23. دوشیم
و هدب » ماجنا  ار  راک  نالف  تفگ : ییاضر  ياقآ  : » دیوگیم شردپ  هب  وا  هدب » ماجنا  ار  راک  نالف  وگب  تردپ  هب   » میوگب یـسک  هب  نم  رگا 
هب ینعی  تساتکی ) ادخ  وگب : ( ) دحا هَّللاوه  لق  : ) دیامرفیم ادخنخـس  لقن  ماگنه  رد  (ص ) مالـساربمایپ یلو  نالف .».... وگب : : » دیوگیمن
رفن راهچ  طسوت  لیجنا  دـنرادن . ییاعّدا  نینچ  لیجنا  تاروت و  نتم  دروم  رد  نایدوهی  نایحیـسم و  هک  یلاـح  رد  وگب .»  » هک دـناهتفگ  نم 

ياهنامز رد  یـسیع و  زا  سپ  نانآ  تسا . هدـمآ  رد  تواـفتم  تروص  راـهچ  هب  ور  نیا  زا  هدـش  هتـشون  سقرم ) اـّنحوی -  یتم -  اـقول -  )
توف زا  سپ  زین  تاروت  تسا . هتفای  باتزاب  لیجنا  رد  نانآ  هنامز  گنهرف  نابز و  یخرب  ور  نیا  زا  دـناهدرکیم ؛ یگدـنز  توافتم  ًاـبیرقت 
یخرب دناوتیم  ور  نیا  زا  24. تسا هدش  هیهت  فلتخم  دارفا  طسوت  وا  زا  سپ  لاس  دصتـشه  نآ  ياهتمـسق  یخرب  هدش و  هتـشون  یـسوم 

فیرحت یباتک  نآرق  دوب ، دـهاوخن  هنوگ  نیا  نآرق  دـش  نایب  هک  یحیـضوت  اب  اما  دـشاب . هتفای  هار  نآ  رد  یفارخ  یتح  یگنهرف و  رـصانع 
، هدش هفیرحت  تاروت  هلمج  زا  یخیرات ، نوتم  یخرب  رد  . 2 دشاب . هنامز  گنهرف  تفایزاب  دناوتیمن  تسین و  يرـشب  یمالک  تسا ، هتفایان 

تفای و ... ملع ) تخرد  زا  مدآ  تیعونمم  لـثم   ) ملع دـض  بلاـطم  و  شنارتخد ) اـب  طول  ندـش  رتسبمه   ) یقـالخا دـض  یفارخ و  لـیاسم 
رتخد قالط ، ماسقا  یخرب  انز ، يراوخ ، بارـش  كرـش ، نوچمه   ) یلهاج برع  هعماج  تافارحنا  تاـفارخ و  اـب  میرک  نآرق  اـما  دوشیم .

هب دومن ) مه  حیحـصت  لاح  نامه  رد  و   ) درک دـییأت  ار  ّجـح و )... نوچمه   ) برع گنهرف  زا  یبلاـطم  رگا  و  درک . تفلاـخم  و )... یـشک ،
، نج رگا  سپ  دوب . یهلا  گرزب  ربماـیپ  راـگدای  هک  درک  دـییأت  ار  یمیهاربا  ّجـح  ینعی  دوب ، یهلا  بلاـطم  نیا  يهشیر  هک  دوب  نآ  رطاـخ 

نآ زا  نآرق  یلو  دوب  دوجوم  برع  گنهرف  رد  هک  لوغ »  » هفارخ نوچمه  درکیمن و  دـییأت  ار  اهنآ  تشادـن  تیعقاو  اهنآ  دـننام  ناطیش و 
ّدر ار  نآ  یفنم  رصانع  دییأت و  ار  نآ  حیحص  تبثم و  رصانع  هکلب  دشن  هنامز  گنهرف  عبات  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  نیا  ربانب  درکن . يدای 

مولع ای  یبرجت  مولع  رگـشهوژپ  ره  و   ) رّـسفم تّینهذ  اههتـسناد و  شیپ  ریثأـت  تشذـگ  لـبق  شخب  رد  هک  روط  ناـمه  . 3 25. تسا هدرک 
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دوشیم هعلاطم  دروم  نتم  رب  رظن  لیمحت  يأر و  هب  ریسفت  هب  یهتنم  دشاب  دایز  ریثأت  نیا  رگا  تسا و  ملـسم  يرما  هعلاطم  دروم  رب  یناسنا )
یلو دنناسرب ، لقاّدح  هب  ار  ریثأت  نیا  دننک  شالت  هک  تسا  مزال  نارّسفم  نارگشهوژپ و  يهمه  ور  نیا  زا  دزاسیم . ربتعم  ریغ  ار  ریسفت  و 

رد نورتکلا  تکرح  رب  فارطا  ياـضف  هاگتـسد و  رگـشهوژپ و  صخـش  ره  دزاـسیمن . ربتعم  ریغ  ار  ریـسفت  شهوژپ و  لقادـح  ریثأـت  نیا 
یلبق ياـهشناد  زین  و  دوشیمن ، دروم  نیا  رد  شهوژپ  جـیاتن  ماـقرا و  راـمآ و  يراـبتعا  یب  بجوم  بلطم  نیا  یلو  دراد  رثا  هاگـشیامزآ 

، مینکیم يرواد  سّدقم  بتک  ریسفت  یناسنا و  مولع  ياهشهوژپ  رد  هنوگ  نیمه  و  دنکیم . راد  تهج  يدودح  ات  ار  وا  نهذ  رگشهوژپ 
هنرگ دـشاب و  عقاو  اب  قباطم  ریغ  ربتعم و  ریغ  ام  ياـهمهف  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  دراد و  دوجو  مولع  يهمه  رد  اـطخ  زا  يدـصرد  ینعی 

اهشیارگ ثحبم  رد  ریـسفت  رد  نارّـسفم  ياهتینهذ  اـهرواب و  تاریثأـت  دروم  رد  هتبلا  دیـشک . يرـشب  مولع  يهمه  رب  نـالطب  طـخ  دـیاب 
نودب دنک  شالت  دیاب  رّـسفم  ینعی  تسا  هدـش  نایب  زین  نآ  زا  يریگولج  هار  هدـش و  نایب  یطوسبم  بلاطم  يریـسفت ) بهاذـم  بتاکم و  )

هب ریسفت  یعون  ربتعم و  ریغ  وا  ریـسفت  هنرگ  دنکن و  لیمحت  نتم  رب  ار  دوخ  ياهضرف  شیپ  دیاقع و  دورب و  نتم  غارـس  هب  یّـصاخ  کنیع 
رکذ لباق  هتکن  دنچ  نتم  دودـحمان  فلتخم و  ياهتئارق  دروم  رد  . 4 26. دیآیم رامش  هب  گرزب  یهانگ  مالـسا  رد  هک  دوب  دهاوخ  يأر 
هدش هراشا  بلطم  نیا  هب  دّدعتم  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه   ) تسا مهف  فلتخم  حوطـس  اههیال و  نوطب و  ياراد  نآرق  هک  نآ  لوا : تسا :

فلتخم و ياـهتئارق  هک  درادـن  یعناـم  تسا و  نآرق  تعیبـط  قفاوم  نیا  دـشاب  اـنعم  نیدـب  فلتخم  ياـهتئارق  رگا  نیا  رباـنب  27 (. تسا
ام مهف  دشر  بجوم  تسا و  كرابم  یتیعقاو  میرک  نآرق  زا  عونتم  ياهریـسفت  دوجو  هک  نآ  مود : دـیآ . دوجو  هب  نآ  زا  یعونتم  ياهمهف 

: موس دوشیم . نشور  نآ  زا  يدـیدج  ياههیال  دـیآیم و  لصاح  یهلا  مالک  رتقیقد  رتقیمع و  ياـهمهف  زور  ره  ینعی  دوشیم . نآرق  زا 
ياهریسفت صیخـشت  يارب  ییاهكالم  دعاوق و  هکلب  تسین  رایعم  هطباضیب و  دوش  دایز  هک  ردقچ  ره  نآرق  ياهریـسفت  اهمهف و  هک  نآ 

لوصا  ) هرواحم ییالقع  لوصا  قطنم ، دـعاوق  ساسا  رب  ینعی  میدرک .) ناـیب  لـبق  شخب  رد  هک  روط  ناـمه  .) دراد دوجو  لـطاب  حـیحص و 
ياهریـسفت اـهمهف و  نیا  رباـنب  میهد . صیخـشت  هرـسان  زا  ار  هرـس  میناوـتیم  يأر ، هب  ریـسفت  يهدـعاق  هژیو  هب  يریـسفت  دـعاوق  و  هـقفلا )

ورملق رد  يدودحم  ربتعم و  ياهریـسفت  هکلب  دوب  دهاوخن  هاوخلد  رایعمیب و  اهتنا و  یب  نتم  يریذپ  تئارق  و  دیآیمن . دوجو  هب  دودحمان 
ياهمهف دروم  رد  . 5 دنک . هیارا  نآرق  زا  یهاوخلد  ریـسفت  دـناوتیمن  درادـن و  قح  سک  ره  دـنامیم و  یقاب  ریـسفت  دـعاوق  بوچراچ  و 

دـشر دریگیم و  رارق  موـلع  يرـشب و  ياهتفرـشیپ  ریثأـت  تحت  يرـشب  مهف  هک  نآ  لوا : تسا : رکذ  لـباق  هـتکن  دـنچ  تباـثریغ  لاـّیس و 
وکین كرابم و  يزیچ  تسا و  يرـشب  مهف  ملع و  دـشر  ياـنعم  هب  نیا  اـما  تسا . حیحـص  هیئزج  يهبجوم  تروص  هب  بلطم  نیا  دـنکیم ،

و رهاوظ ) لثم   ) یّنظ ياهریـسفت  صوصن ) لثم   ) یعطق ياهریـسفت  میراد ، ریـسفت  مهف و  هنوگ  هس  ام  هک  دش  نایب  ًالبق  هک  نآ  مود : تسا .
نیـضقانتم عمج   » يهلمج ای  تسا » ءزج  زا  رتگرزب  لک   » يهلمج لاثم : يارب  دـنکیم . اطخ  فلتخم  لیالد  هب  رّـسفم  هک  اطخ  ياهریـسفت 

اـهشیارگ و رد  ادـخ ) تینادـحو  لـثم   ) میرک نآرق  صوـصن  زین  و  دـنکیمن . رییغت  هک  تسا  يرـشب  رکف  تباـث  لوـصا  زا  تسا » لاـحم 
ار يرگید  یکی  دوجو  میراد و  نوتم  زا  لاّیس  فلتخم و  ياهریـسفت  اهمهف و  ام  سپ  دنکیمن . رییغت  يریـسفت  فلتخم  بتاکم  بهاذم و 

لاح رد  نآرق  زا  ام  مهف  يرـشب و  مولع  هک  ارچ  تسا  ییاـهن  ریذـپاناطخ و  نتم  زا  اـم  مهف  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نیا  هتبلا  دـنکیمن . یفن 
دشاب انب  رگا  هک  نیا  موس : تسا . تّجح  ربتعم و  دشاب  هدش  ماجنا  حیحص  ياهرایعم  ساسا  رب  ریـسفت  رگا  هلحرم  ره  رد  یلو  تسا  لماکت 
یلاّیس ریغ  تباث و  مهف  هنوگ  چیه   » هک یکیتونمره  ياعدا  نیمه  دوخ  سپ  دشاب ، تباثریغ  رّیغتم و  يرشب  ياهریـسفت  اهمهف و  يهمه  هک 

رارق نالطب  ضرعم  ار  شدوخ  لوا  هک  تسا  سکوداراـپ  اـمن و  ضقاـنت  هلمج  نیا  ینعی  تسا  رییغت  ضرعم  رد  شدوخ  زین  درادـن » دوجو 
لاؤس ریز  يرـشب  مولع  يهمه  دوب و  دـهاوخن  یتباـث  مهف  چـیه  میریذـپب  یلک  روط  هب  ار  يرـشب  مهف  تّیبـسن  اـم  رگا  نیا ، رباـنب  دـهدیم .

نادنمـشناد نیب  رد  داضتم  هاگدید  ود  نتم ، مهف  رد  فلؤم  ّتین  دروم  رد  دش  هظحالم  هک  روط  نامه  . 6 اعّدا . نیا  دوخ  هلمج  زا  دوریم 
ات رخام  ریالـش  فلوتسوگآ و  کیردرف  سونیدالک و  نیترام  ناـج  نوچمه  کـیتونمره  نادنمـشناد  فلا . تشاد : دوجو  کـیتونمره 

هاگدـید نیا  دنتـسنادیم . ّفلؤم  دوصقم  ّتین و  مهف  ار  ریـسفت  فدـه  دنتـشاد و  دـیکأت  نتم  مهف  رد  ّفلؤم  تّین  شقن  رب  ياتلید  ملهلیو 
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لاعتم يادـخ  دوصقم  نتم و  يانعم  مهف  زین  نآرق  ریـسفت  فدـه  دـش  نایب  هک  روط  نامه  تسا و  کیدزن  میرک  نآرق  نارّـسفم  هاگرظناب 
شیب ياهطـساو  ربمایپ  درادن و  يرـشب ) فراعتم  يانعم  هب   ) ّفلوم نآرق  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  هتبلا  تسا . هدنیوگ  يّدج  دارم  ینعی 

نوچمه یفسلف  کیتونمره  نادنمـشناد  ب . دوب . دهاوخ  نآرق  تایآ  زا  ادخ  دوصقم  نآرق ، دروم  رد  ّفلوم  ّتین  زا  دوصقم  سپ  تسین ،
ییانعم هچ  ياقلا  دصق  هدنیوگ  هک  درادن  یتیمها  رّـسفم  يارب  دنتفگ  و  دندرک . یفن  نتم  مهف  رد  ار  ّفلوم  تّین  شقن  رماداگ ، رگدیاه و 

یهلا مـالک  دروم  رد  اـما  دـشاب  قیبطت  لـباق  دـیفم و  یبدا  یخیراـت و  نوتم  دروم  رد  دراوم  یخرب  رد  تسا  نکمم  نخـس  نیا  هتبلا  دراد .
مایپ و ات  دنک  شالت  دیاب  رّسفم  سپ  تسا ، ادخ  نانخس  اهمایپ و  يهلیسو  هب  رـشب  تیاده  نآرق  فده  نوچ  تسین ؛ قیبطت  لباق  حیحص و 

ریـسفت دشاب و  هتـشاد  ار  فلا »  » بلطم ياقلا  دـصق  ادـخ  ضرف ، رب  رگا  دـهد . لاقتنا  نارگید  هب  دـنک و  كرد  یتسرد  هب  ار  یهلا  فدـه 
یخرب هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هتشذگ  بلاطم  زا  يدنبعمج : يریگهجیتن و  تسا . هدوبن  قفوم  ریـسفت  نیا  دنک  نایب  ار  ب »  » بلطم نآرق 

دروم زین  نآرق  ریسفت  رد  هک  هدنیوگ  ّتین  مهف  رب  دیکأت  نوچمه   ) دشاب راگزاس  نآرق  ریسفت  اب  دناوتیم  نوتم ، کیتونمره  رد  اههاگدید 
ریـسفت اب  دوشیم  ّفلؤم  تّین  هب  ییانتعایب  ای  عقاو  اب  مهف  قباطت  مدع  مهف و  رد  تبـسن  هب  یهتنم  هک  اههاگدید  یخرب  یلو  تسا .) دیکأت 

دروم رد  هنامز  گـنهرف  زا  قلطم  يریذـپریثأت  نوچمه  یبدا  نوتم  ریـسفت  یکیتونمره  جـیاتن  هک  دـش  نشور  زین  و  تسا . راـگزاسان  نآرق 
: رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم  تسا . يرتشیب  قیقحت  ثحب و  دنمزاین  نآرق  ریـسفت  اب  نآ  يهطبار  کیتونمره و  يارب  هتبلا  تسین . قداص  نآرق 

يهمان هژیو  ش 5 و 6 ، دقن ، باتک  . 2 1380 ش . رصاعم ، هشیدناو  شناد  یگنهرف  يهسـسؤم  یظعاو  دمحا  کیتونمره ، رب  يدمآرد  . 1
پاچ یناجنز ، دـیمع  یلعـسابع  يریـسفت ، ياهشور  ینابم و  . 3 ش . راـهب 1379  ناتـسمز 76 و  کـیتونمره ، تیبسن و  يأر ، هب  ریـسفت 

، نارهت زکرم ، رـشن  يوبن ، دـمحم  رجاهم ، نارهم  يدـمحا ، کباب  نردـم ، کـیتونمره  . 4 ش .  1379 یمالـسا ، داشرا  تاراشتنا  مراـهچ ،
، ینیدلا باطخلا  صنلا  . 6 نانبل . توریب ، یبرعلا ، یفاقثلا  زکرملا  دیزوبا ، دماح  رـصن  ۀـئارقلا ، تایلآ  لیوأتلا و  تایلاکـشا  . 5 ش .  1377
، يرتسبـش دهتجم  دمحم  تّنـس ، باتک و  کیتونمره  . 8 هنامز . گـنهرف  نآرق و  يهلاـقم  زییاپ 1377 ، ش 26 ، تفرعم ، هـلجم  . 7 ومه .
اـهشور و  . 2 ات 312 . ص 267  مراهچ ، پاچ  یناجنردـیمع ، یلعـسابع  نآرق ، ریـسفت  ياـهشور  یناـبم و  اـهتشونیپ 1 .  1375 ش .
J.C.Dann . 24 ص 22 -  یظعاو ، دـمحا  کـیتونمره ، رب  يدـمآ  رد  کـن :  . 3 ص 269 . رهميولع ، نیـسح  يریـسفت ، ياهشیارگ 
ص 72. کـیتونمره ، رب  يدـمآرد   . MacherFriedrich Schleir. . 6 7 ص 75 . کـیتونمره ، رب  يدـمآرد   . Haver. . 4 5
، یتشهب دـمحا  رتکد  راثآ ، مزاول و  کیتونمره   . 11 . 54 ص 52 -  ناـمه ،  . 10 . 48 ص 47 -  ناـمه ،  . Wilhelm Dilthey . 8 9
15 ص 128 . يهرامش 14 ، گنهرف ، همان  ص 61 و  نامه ،  . 14 ص 60 . نامه ،  . 13 ص 59 . نامه ،  . 12 ص 59 . ش 506 ، دقن ، باتک 

هماـّلع  . 17 ص 275 . یناـجنز ، دـیمع  يریـسفت ، ياـهشور  یناـبم و   . 16 صیخلت ) اــب  . ) 30 ص 27 -  کــیتونمره ، رب  يدــمآ  رد  . 
ۀینآرقلا تایالا  یناعم  نایب  وه  ریسفتلا و  . ) دراد دیکأت  تایآ  دصاقم  مهف  رب  ریسفت  فیرعت  رد  نازیملا ، ریـسفت  يهمدقم  رد  هر ) ) ییابطابط

رب يدمآرد  کن :  . 19 (. 46 هّقاح /  « ) ِنیِم َْیلِاب -  ُْهنِم  اَنْذَـخََأل  ِلیِواَقَألا  َضَْعب  اَْـنیَلَع  َلَّوَقَت  َْولَو   . » 18 اهلیلادمو .) اهدصاقم  نع  فشکلا  و 
رد جیار  يریسفت  يهویش  اب  یفسلف  کیتونمره  لباقت  یلصا  طاقن  ناونع  هب  ار  دروم  جنپ  نیا  ناشیا  ، ) ص 59 یظعاو ، دمحا  کیتونمره ،

، توریب پاـچ  ص 24 ، دـیزوبا ، دماحرـصن  رتـکد  نارقلا ، مولع  یف  هتـسارد  صنلا ، موـهفم  کـن :  . 20 دـنکیم .) حرطم  ناناملـسم  نایم 
ص 130. یهاشمرخ ، همجرت  روبراب ، نایا  نید ، ملع و   . 24 . 46 هقاح /   . 23 . 220 ص 215 -  نامه ،  . 22 ص 201 . نامه ،  . 21 . 1990

هعجارم میاهداد ، رارق  یسررب  دروم  ش 26 ، تفرعم ، هّلجم  رد  ناونع  نیمه  تحت  ياهلاقم  رد  ار  هنامز  گـنهرف  نآرق و  يهطبار  اـم   . 25
هَّللا تیآ  قورفلا ، ریـسفتلا و  فجن ؛ قبط  ص 6 ؛ قودـص ، یلاما  یمـالک ،» هیأرب  رّـسف  نم  یب  نمآ  اـم  (: » (ص هَّللا لوسر  نع   . 26 دینک .
نع  . 27 ص 27 .) ج 1 ، يربـط ، « ) راـنلا نم  هدـعقم  ءّوـبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاـق  نم  (: » (ص هَّللا لوـسر  نـع  ص 60 . ج 1 ، تـفرعم ،

ج 89، راونالاراحب ، ص 374 ؛ ج 1 ، یفاک ، کن : نطب . نطبلل  ًانطب و  نآرقلل  نا  (ع :) رقابلا نع  ًاـنطاب -  ًارهاـظ و  نآرقلل  نا  (ع :) قداـصلا
ص 225 و 226. ح 4 ، یطویس ، ناقتالا ، رد  تنس  لها  زا  اهنآ  هباشم  و  29 ؛ ص 28 -  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  91 ؛ ص 90 - 
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نید زا  فلتخم  ياهتئارق 

؟ تسا چوپ  ساسا و  یب  ای  دراد  یساسا  هیاپ و  رظن  نیا  ایآ  میروآ : یم  شفرح  هب  ام  تسا ، تماص  تعیرش  دنا : هتشون  ناگدنسیون  زا  یضعب 

شسرپ

چوپ ساسا و  یب  ای  دراد  یـساسا  هیاپ و  رظن  نیا  ایآ  میروآ : یم  شفرح  هب  ام  تسا ، تماص  تعیرـش  دنا : هتـشون  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
؟ تسا

خساپ

. تسا فلؤم  دارم  مهف  يارب  يرازبا  نتم  دنتفگ : یم  هتشذگ  رد  نتم . رسفم و  فلؤم ، دراد : دوجو  زیچ  هس  ینتم  ره  اب  ۀهجاوم  ماگنه  رد 
یم ام  هب  ار  فلؤم  دارم  دیوگ ، یم  نخس  ام  اب  تسا ، قطان  نتم  ینعی  دروآ ، تسد  هب  ار  فلؤم  دارم  دناوت  یم  رـسفم  نتم  قیرط  زا  ینعی 

تیدودـحم هلـسلس  کـی  رد  فلؤم  هک  نوچ  دروآ ، تسد  هب  نتم  زا  ار  فلؤم  دارم  ناوـت  یمن  دـنیوگ : یم  یخرب  هزورما  یلو  دـنامهف ؛
رد ار  ملکتم  يدج  دارم  دناوت ، یمن  نتم  سپ  تسین . اه  تیدودـحم  نآ  ةدـننک  وگزاب  نتم  هک  دراد  رارق  یتیعقوم  یناکم و  ینامز ، ياه 

. دراد یم  او  فرح  هب  ار  نتم  دراد  هک  یتالاؤس  تاراظتنا و  اب  هک  تسا  بطاخم  نیا  تسا ، تماص  نتم  سپ  دـهد . رارق  بطاـخم  راـیتخا 
نیا یپ  رد  شراگن  هسورپ  رد  ناگدنـسیون  ًالوا : هک  ارچ  تماص . هن  تسا ، قطان  نتم  ینعی  تسا  تسرد  لّوا  نخـس  هک  دـسر  یم  رظن  هب 

هب تشادرب ، نیمه  اب  مه  ناگدنناوخ  دنناد و  یم  دوخ  نتفگ  نخـس  يارب  يرازبا  ار  نتم  دنیوگب ؛ نخـس  باتک  ناگدنناوخ  اب  هک  دنتـسه 
یم نشور  تسا ، تماص  نتم  هک  رظن  نیا  نالطب  نخـس  نیا  رد  تقداـب  دـنروآ . تسد  هب  ار  ّفلؤم  ملکتم و  رظن  اـت  دـنور  یم  نتم  غارس 
یم شیوخ  یفرعم  رد  نآرق  تسا . قطان  نتم  هک  دوش  یم  نشور  ینید ، نوتم  رگیدو  هغالبلا  جـهن  نآرق و  دوخ  هب  هاـگن  اـب  ًاـیناث :  دوش .

هک دوش  یم  نشور  اه  ریبعت  نیا  زا  تارابع .  نیا  لاثما  دـنک و  یم  تیادـه  ار  امـش  باتک  نیا  تسا . ثیدـح  نیرتهب  باـتک  نیا  دـیوگ :
. تماص هن  تسا  قطان  نآرق 

؟ دنراد رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  لئاسم  زا  یضعب  رد  املع  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  لئاسم  زا  یضعب  رد  املع  ارچ 

خساپ

اهنآ ساسا  رب  دنک و  جارختـسا  نیموصعم  تایاور  زا  ار  یعرـش  مکح  دیاب  هیقف  ددرگ . یم  رب  اهنآ  طابنتـسا  هوحن  هب  اهقف  رظن  فالتخا 
عمج کی  هب  دزادرپ و  یم  تایاور  لیدـعت  حرج و  هب  دوخ  یلوصا  ینابم  زا  هدافتـسا  اـب  اتـسار  نیا  رد  دـیامن . تمرح  اـی  تّیلح  هب  مکح 
رگید هیقف  یلو  دشاب ، مامت  تلالد  ای  دنـس  رظن  زا  یهیقف  رظن  هب  تسا ، ّتیلح  ای  تمرح  لیلد  هک  یتیاور  اسب  هچ  دـسر . یم  ییاهن  يدـنب 

ياههتـشر رد  هک  يروط  نامه  تسا  یعیبط  هلئـسم  نیا  دوش و  داجیا  رظن  فالتخا  هک  تسا  یفاک  هلئـسم  نیمه  دـنادب ، شودـخم  ار  نآ 
یلو درب ، نیب  زا  یحارج  لمع  اب  دـیاب  ار  ياهدـغ  دـهد  یم  رظن  حارج  کی  ًالثم  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  ناسانـشراک  نیب  یملع  رگید 
کی يارب  ناکم  نامز و  تایـضتقم  طیارـش و  یهاگ  تسا . هجلاعم  لباق  وراد  اب  تسا  دقتعم  درادـن و  يداقتعا  هیرظن  نیا  هب  رگید  حارج 
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دنک و یم  رییغت  ینامز  تالوحت  اب  مکح  عوضوم  يدراوم  رد  درادن . تیمها  ردق  نآ  رگید  دهتجم  يارب  هک  دراد  یصاخ  تیمها  دهتجم 
هب هک  هدـش  دراو  یتاـیاور  رد  یتـح  هدـش و  عنم  جنرطـش  اـب  يزاـب  زا  تاـیاور  رد  ًـالثم  دوش ، یم  ضوع  مکح  عوـضوم ، رییغت  يوریپ  هب 

لخاد رامق و  زا  جورخ  ضرف  رد  جنرطش  اب  يزاب  هرابرد  ییاتفتـسا  هب  خساپ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  یلو  دینکن ، مالـس  زاب  جنرطش 
دوخ يارب  اهقف  زا  یـضعب  ( 1 .) درادن لاکـشا  دشابن  نیب  رد  تخاب  درب و  رگا  روکذم  ضرف  رب  دـناهدومرف : ینهذ  شزرو  هلوقم  رد  ندـش 

عوضوم تسا ، جنرطـش  جنرطـش ، ات  دـندقتعم  یخرب  دـنک و  یم  رییغت  مکح  نیا  نامز  رتسب  رد  دـندقتعم  دـنا و  لئاق  تیعوضوم  جـنرطش 
دوخ جنرطـش ، اـیآ  هک  نیا  تسا . عوضوم  زا  تشادرب  تواـفت  ساـسا  رب  فـالتخا  نیا  تسا . یقاـب  نآ  رب  تمرح  مکح  تسا و  ظوفحم 

نآرق و مهف  رد  یگناـگود  ساـسا  رب  اـهقف  رظن  فـالتخا  يدراوم  رد  تسا . نآ  مکح  رد  لـیخد  ندوـب  راـمق  تلآ  اـی  دراد  تیعوـضوم 
راـظتنا هب  ءرق  هس  یتسیاـب  هقلطم  ياـهنز  ( 2 (؛ ءورق ۀـثالث  ّنهـسفنأب  نّصبرتی  تاقلطملاو  : " دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  ًـالثم  تسا ، ثیدـح 

يانعم هب  یکی  هدـمآ : داضتم  يانعم  ود  يارب  یظفل  كارتشا  روط  هب  برع  نابز  رد  هدـش  هدرب  راـک  هب  هیآ  رد  هک  ءرق "  " هملک " دـننامب .
هقلطم نز  دـندقتعم : یخرب  دـنراد . فالتخا  مه  اب  هیآ  نیا  موهفم  رد  اهقف  تهج  نیا  زا  نانز . هنایهام  تداـع  ياـنعم  هب  يرگید  یکاـپ و 
تداع نآ  زا  هچرگ  دـید ، هنایهام  تداع  هک  نیا  ضحم  هب  موس  هبترم  دوش و  كاپ  دـنیبب و  هنایهام  تداـع  هبترم  ود  قـالط  زا  دـعب  دـیاب 

هبترم هنایهام  تداع  زا  هقلطم  نز  ات  دنراد  هدیقع  رگید  یهورگ  دـنک . جاودزا  رگید  درم  اب  دـناوت  یم  دـشاب  هدـشن  كاپ  هدـماین و  نوریب 
مکح هک  نیا  اب  دـنک . رهوش  دـناوت  یم  موس  هبترم  مامتا  زا  سپ  ینعی  درادـن ، ندرک  رهوش  قح  دوشن ، كاپ  یّلک  هب  دـیاین و  نوریب  موس 

یم یکی  لاح  نیع  رد  تسا . یکی  دننک  يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  هّدـع  ناونع  هب  ار  یتّدـم  دـیاب  هک  ياهقلطم  نانز  هرابرد  ادـخ  یعقاو 
هیآ زا  مهف  فـالتخا  نیا  تسا . طرـش  ندوـب  كاـپ  هبترم  هس  دـیوگ  یم  يرگید  تسا و  ماـمت  هناـیهام  تداـع  هـس  هدـع ، تدـم  دـیوگ :

، ینیمخ ماما  . 1 اهتشون : یپ  دننک . یم  داجیا  توافت  ماکحا  طابنتسا  مهف و  رد  هک  دنتـسه  يرگید  رایـسب  روما  ( 3 .) دریگ یم  همشچرس 
.201 ص 202 -  ملق ، هیاسرد  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  . 3 هیآ 288 . ( 2  ) هرقب . 2 ص 21 . ص 10 ، ج 2 ، تائاتفتسا ،

؟  دنراد فالتخا  مه  اب  لئاسم  یضعب  رد  دیلقت  عجارم  ارچ 

شسرپ

؟  دنراد فالتخا  مه  اب  لئاسم  یضعب  رد  دیلقت  عجارم  ارچ 

خساپ

جح و هزور ,  زام ,  مـثـال هـمـه نـ دنرادن ,  فالتخا  مه  اب  ینید  لئاسم  تایلک  رد  دیلقت  عجارم  نیدـهتجم و  هک  تشاد  هجو  ـد تـ یا الوا بـ
یئزج لـئاسم  زا  یخرب  رد  اـهنآ  فـالتخا  اـه  تـنـ ـد ,  نرا ـمـ ـش مارح مـی  مه  ار  هریغ  يدزد و   , تناـیخ غورد ,  دـنناد  یم  بجاو  ار  هریغ 

 , يرفن رازه  دنچ  تعامج  زامن  کی  رد  دینک  یم  هظحالم  هکنانچ  دنک ,  یمن  داجیا  یـسوسح  فالتخا مـ مدرم  لمع  رد  مهنآ  هک  تسا 
تعامج و تروص  يوات  فالتخا فـ دنناوخ و  یم  زامن  تخاونکی  همه  یلودننک  یم  دیلقت  يددـعتم  صاخ  ـ ـشا زا  ناراز  ـ گزا هکنآ نـمـ اب 

دنور یم  ادخ  هناخ  جح  هب  هعیش  رازه  دص  الثم  هک  دینک  یم  هظحالم  جح  دننام  دراوم  ریاس  رد  نینچمه  درب ,  یمن  نیب  زا  ارنانآ  تدحو 
جح لامعا  تروص  کی  هب  ابیرقت  همه  و  دروآ ,  یمن  شیپ  نانآ  يارب  ـمـتـی  حز ـتـی و  حارا هنوگچیه نـ دیلقت  عجارم  ياوتف  فالتخا  و  , 
یم ادـی  رظن پـ فالتخا  لئاسم  زا  هلـسلس  کی  رد  نآ  نیـصصختم  هرخالاب  یی ,  هتـشر  ره  يرظن  لئاسم  رد  ـیـا  نا ثـ دـندروآ .  یم  اج  هب  ار 
مولع نیـصصختم  رب  ات  دنـشاب  هتـشاد  يار  قفاوت  هتـشر  نآ  لئاسم  مامترد  اهناد  یمیـش  ای  ناکـشزپ  مامت  الثم  هک  تسین  روطنیا  و  دننک , 

ثحب و اب  یتح  هک  دیآ ,  یم  شیپ  هیرظن  فالتخا  ابلاغ  یکشزپ  ياهنویسیمک  رد  دنرادن .  رظن  قفاوت  مه  اب  ارچ  هکدوش  لاکشا  یمالـسا 
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رد یهاگ  و  تسین ,  رظن  قفاوت  اج  هرا و هـمـه  ـی هـمـ بدا ـع  ما رد مـجـ دـنیامن .  لـح  ار  رظن  فـالتخا  دـنناوت  یمن  مه  هرواـشمو  وگتفگ 
ار اوه  غرم  يزاون  هدـنب  یگدنـشخب و  رد  زا   : دـیوگ یم  يدعـس  الثم  دوش ,  یم  زاربا  یفلتخم  ياه  هیرظن  ءارآرعـش و  کـی  ياـنعم  هراـب 
زا یضعب  فطل ,  هار  زاادخ  هک  تسا  نآ  روظنم  دیوگ  یم  یکی  مینک  یم  هضرع  یبدا  عمجم  کی  هب  ار  رعش  نیا  یتقوایرد  یهام  بیصن 
یم يرگید  تسا  هدومن  دـنک )  یم  نهپ  بآ  يور  ناگدـنرپ  دیـص  ياربار  دوخ  هک  هرفـس  یهام  نایهام (  زا  یـضعب  بیـصن  ارناگدـنرپ 

يانعم دیوگ :  یم  یموس  تسا .  هدرک  نایهام  بیـصن  ار  ایرد  ناگدـنرپ ,  بیـصن  ار  اوه  فطل  هار  زا  ادـخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـیوگ 
يانعم دـیوگب :  یمراهچ  صخـش  تسا  نکمم  و  تسا .  هداد  رارق  ایرد  ناـیهام  ار  اوه  غرم  هقوذآ  فطل ,  هار  زا  ادـخ  هک  تسا  نیا  رعش 
هصالخ نایهام و  ناگدنرپ و   , يرورپ هدنب  فطل و  هار  زا  دنوادخ  ـت کـه  ـسا نآ  دوصقم  هکلب  تسین ,  هدش  دای  یناعمزا  مادکچیه  رعش 

دوخ هب  صوصخم  یقوذ  رکف و  یصخش  ره  هک  ـت  سا ـن  یا رد  فال  ـتـ خا ـن  یا سا  ـ سا تسا .  هداد  رارق  ناسنا  ياذغ  ار  تاناویح  تشوگ 
قفاوت ـالوصاو  دـهد ,  یم  حـیجرت  ار  تـالامتحا  زا  فرطکی  دـنک  یم  هعجارم  بلطم  تامدـق  نئار و مـ ـد و قـ هاو ـ ـش یتـقو بـه  هک  دراد 

رد هک :  تسا  نیا  تسا  مزال  نآ  رکذت  هک  یموس  بلطم  دتفا .  یم  قافتا  رتمک  یلیخ  دراد  يدایز  تالامتحا  هک  یلئاسم  رد  نارظنبحاص 
اریز تشادندوجو ,  دشاب )  سوسحم  هک (  یفالتخا  نانآ  باحـصا  نادرگاش و  نا  رد مـیـ مالـسلا ,  مهیلعراهطا  همئا  مرکا و  لوسر  نامز 
ربما دو پـیـ زا خـ دندنام ,  یم  رد  نآ  يانعم  ثیدـح و  یتسردانو  یتسرد  رد  ای  و  دیـسر ,  یم  رظن  هب  یی  ههبـش  تایآ  ریـسفت  رد  تقو  ره 

 , دمآ یمن  شیپ  ـی  فال ـتـ خا ـن مـی شـد و  ـشور اهنآ  يارب  مهبم  کیراب و  طاقن  هجیتن  رد  و  دنتـساوخ ,  یم  حیـضوت  ع )   ) ماما ای  (ص ) 
كرادم زا  اهنت  دیاب  دنرادن  ماما  هب  یسرت  ـ ـسد نو  چـ ـد ,  نا هد  ـ مآ  ( عـج ـم (  هدزاود ماما  تبیغ  زا  سپ  هک  دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  یلو 

نآرق و تایآ  رگا  تروص ,  نیا  رد  و  دنیامن ,  طابنتسا  ار  مدرم  ینید  فیاظو  یهلا و  ماکحا  تایاور ,  نآرق و  ین  یـعـ یمالسا ,  ذخام  و 
بیکرت و ای  تادرفم و  زا نـظـر  تا  ـ یاور نآرق و  تایآ  زا  یتمـسق  نوچ  یلو  دـمآ ,  یمن  شیپ  رظن  فالتخا  دوب  نشور  اج  همه  تایاور 

یلامتحا دهتجم  هسای  ود  زا  کی  ره  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  اذل  دوش ,  یم  هداد  یتالامتحا  نآ  يانعم  رد  هک  تسا  يروط  يدـنب  هلمج 
رد ـن  یا هوال بـر  عـ دوش .  یم  ادیپ  يواتف  رد  یئزج  تافالتخا  هجیتن  رد  و  تسین ,  حیحـص  يرگید  رظن  هب  هک  دـیآ  یم  حیحـص  ناشرظنب 

ماما دوخ  زا  ای  ار  ماکحا  اریز  دوب ,  ثیداحا  نایوار  تخانش  تیاوردنـس و  هب  جایتحا  رتمک  نانآ ,  رـصع  هب  کیدزن  ای  ع , )   ) ـه مئا نا  ـ مز
یم لقن  رایسب  ياه  هطساواب  تایاور  هک  دعب  ياهنامز  رد  یلو  دنت ,  ـ خا ـنـ ـش نامز مـی  برق  تلع  هب  ار  ثیدح  يوار  ای  و   , دندیـسرپ یم 
نیا دوخ  و  دربب ,  یپ  نآ  دنـس  ندوب  ربتعم  هب  و  دسانـشب ,  ار  تیاور  نآ  نایوار  دهد  اوتف  یتیاور  قبط  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـیاب  دوش , 
رظن هب  ربتعمو و  حـی  ـحـ ـص کی مـجـتـهـد  رظن  هب  تیاور  کی  یهاـگهاگ  هک  دوش  یم  ثعاـب  زاـب  تیاور  دنـس  رد  قیقحت  ینعی  عوضوم 

مهیلع راـه  ـ طا ـه  مئا نو  ـن چـ یا هوـال بـر  عـ ددرگ .  اوتف  رد  تاـفالتخا  زا  یـضعب  بجوم  هجیتـن  رد  و  دـشاب ,  ساـسا  یب  یتـیاور  يرگید 
یمن اذـل  دوب  هعیـش  نیفلاـخم  تسد  رد  تردـق  تموکح و  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  یناـمز  رد  ثیداـحا ,  ناـیوار  لوا  هقبط  و  مالـسلا , 

هک هدش  بجوم  عوضوم  نیمهو  دندرک ,  یم  هیقت  تیاعر  حالطصا  هب  و  دننک ,  نایب  هدرپ  نودب  ار  یه  ـ لا یعقاو  ماکحااج  همه  دنتـسناوت 
تسخن يودب و  رظن  هب  هک  ار  را  ـبـ خا هنوگنیا  هک  تسا  نیا  نیدهتجم  ياهراکزا  یکی  و  دشاب ,  هتشادن  تقفاوم  مه  اب  تایاور  زا  یتمسق 

قفو و  تایاور ,  نیب  عمج  ینعی  عوضوم  نیمه  رد  و  دـنهد ,  رارق  دوخ  ياوتف  ذـخام  ارنانآ  هجیتن  رد  دـننک و  عمج  مه  اـب  دنتـسه  یفاـنتم 
زین نآ  هک  رگید  بلط  مـ ددرگ .  یم  اوتف  رد  فالتخا  بجوم  هک  دـیآ  یم  شیپ  رظن  فالتخا  یهاگ  رگید  تایاور  اب  تیاور  کـی  نداد 

نشور ع )   ) همئا نامز  رد  نآ  تایـصوصخ  یگنوگ و  ماکحا و چـ زا  یخرب  عوضوم  هک  تسا  نآ  دوش  یم  يوتف  فالتخا  بجوم  یهاگ 
زامن ماکحا  هب  طوبر  ـت مـ یاور رد  مـثـال  تسا .  هدش  رظن  فالتخا  اشنم  تسا  هتفر  نیب  زا  عوضوم  نآ  نوچ  دعب  ياهنامز  رد  یلو  هدوب , 

رد درادن ,  یلاکـشا  دـشاب  مهرد )  زا (  رتمک  نآرادـقم  هک  دـشاب  ـی  نو ناسنا خـ سابل  ای  ندـب  رب  رگا  زامن  لاح  رد  هک  تسا  هدـش  دراو 
رثا رد  دعب  ياهنامز  رد  یلو  دنتـسناد ,  یم  ارنآ  هزادـنا  همه  هدوب و  لومعم  مدرم  نایم  رد  مهرد   , ـت ـسا هدـش  رداص  تیاور  نیا  هکینامز 

تسا يواسم  مهرد   - 2 تسد .  فک  يدوگ  اب  تسا  يواسم  مهرد   - 1  : تسا هدمآ  دوجو  هب  یلاوقا  زورنآ  مهرد  عضو  زا  یعالطا  بـی 
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دوب نیا  هبابس .  تشگنا  رس  دنب  اب  تسا  يواسم  مهرد   - 4 یطسو .  تشگنارس  دنب  اب  تسا  يواسم  مهرد   - 3 ماهبا .  تشگنا  رس  دنب  اب 
اهقف رظن  فالتخا  هک  میریگ  یم  هج  قو چـنـیـن نـتـیـ ـب فـ لا زا مـطـ ددرگ .  یم  دیلقت  عجارم  ياوتف  فالتخا  بجوم  هکیبلاطم  زا  یتمسق 

و تسین ,  حرطم  الـصا  یـصخش  ضارغا  سوـه و  يوـه و  و  تـسا ,  یقیقحت  یملع و  بلاـطم  ـلـه  ـس ـلـ ـس کـی  ساـسا  رب  نیدـهتجم  و 
مدرم تسین و  يوتف  طیارش  دجاو  مالـسا  رظن  زا  يدهتجم  نینچ  ددرگ ,  سوه  يوه و  راچد  اوتف  رد  يدهت  ـتـه مـجـ ـساو ياد نـخـ ـ خر ـ گا
یهجو دنراد  فالتخا  لئاسم  زا  یـضعب  رد  مه  اب  دیلقت  عجارم  ارچ  هک  لاوئـس  ای  لاکـشا  نیا  نیاربان ,  بـ دـننک .  دـیلقت  وا  زا  دـنناوت  یمن 

ایناث و  تسین ,  یمالـسا  هقف  هتـشر  صوصخم  دراد و  دوجو  یـصصخت  ياه  هتـشر  مامت  رد  اهرظن  فـالتخا  لـیبق  نیا  ـالوا  اریز  درادـن , 
یمن لیکشت  اوتف  ياروش  اهقف  ارچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  انایحا  هک  يرگید  شـسر  پـ  - 4 تسا .  يداع  یعیبط و  الماک  یعوضوم 

ـت کـه ـس ـ ناد دـیاب  ـالوا   : درک هجوـت  لـیذ  بلاـطم  هب  دـیاب  خـساپ  رد  دـنک ؟  یمن  لـح  ار  فـالتخا  رظن  لداـبت  رو و  ـ ـش مـگـر  دـنهد ؟ 
هک ار  یهقف  ياهباتک  هار  نیا  رد  و  رداص مـی کـنـنـد ,  روش  هعلاطم و  مزـال و  ياهیـسررب  قیقحت و  زا  سپ  ار  دوخ  ياواـتف  نید  مـجـتـهـ

هدومن حرطار  اه  هیرظن  مامت  سرد  تاسلج  رد  و  دننک ,  یم  هعلاطم  تقد  بو بـا  خـ تسا ,  هلاسم  کی  رددوجوم  ياه  هیرظن  مامت  لماش 
ءاتفتسا تاسل  اعون جـ دیلقت  عجارم  نایاقآ  یتح  دنهد ,  یم  حیجرت  ار  اه  هیرظن  زا  یکی  هرخالاب  ات  نآ بـحـث مـی کـنـنـد ,  فارطا  رد  و 
هرواشمو لماک  یگدی  ـ ـسر زا  و پـس  دو ,  ـ ـش وگتفگ مـی  ثحب و  نآ  فارطا  رد  هظحالم و  تاسلج  نآرد  نیدـلقم  تالاوس  هک  دـنراد 

دیاوف هچرگ  اه  هرکاذم  روش و  نیا  هک  تشاد  هجوتدیاب  لاح  نیع  رد  یلو  دوش ,  یم  هتشون  لاوئـس  باوج  رد  یئاهن  هیرظن  یملع ,  ياه 
دص رد  دصار  رظن  فالتخا  دناوت  یمن  هرخالاب  اما  دنک .  یم  فرطرب  ار  رظن  فالتخا  یی  هزادنا  ات  مهدراوم  زا  يرایسب  رد  دراد و  يدایز 

دنام و یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  رظن  فالتخا  یهاگهاگ  يا عـلـمـی  ـ هارو ـ ـش ما  رد تـمـ دش  هتفگ  الاب  رد  هک  روطنامه  اریز  دیامن ,  فرطرب 
 . درادرب نایمزا  ارنآ  دناوت  یمن  هرواشم  روش و 

؟ دوشیم بوسحم  تئارق  مهف و  رد  فالتخا  یعرش ، ماکحا  دروم  رد  اهقف  مهف  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم بوسحم  تئارق  مهف و  رد  فالتخا  یعرش ، ماکحا  دروم  رد  اهقف  مهف  ایآ 

خساپ

.1 میرامـشیم : ار  اهنآ  زا  یخرب  کنیا  دشابیم ، نانآ  فالتخا  هیام  رگید  روما  هکلب  درادن ، تئارق  فالتخا  هب  یطابترا  ناهیقف  فالتخا 
گنهرف هک  هدـش  دراو  و ،... هزافم » «، » بعک «، » نطو  » و دیعـص »  » دـننام یظافلا  ثیدـح  نآرق و  رد  ظافلا  میهافم  لیلادـم و  رد  فالتخا 

هجیتن رد  دـنا ، هدـش  عقاو  فالتخا  نینچ  ریثأت  تحت  زین  اهقف  ًاعبط  دـنراد و  نشور  فالتخا  اهنآ  میهافم  دـیدحت  رد  برع  ناـبز  ناـسیون 
هدـش دراو  فلتخم  تایاور  یللع  هب  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  تایاور  فالتخا  ضراـعت و  . 2 دوشیم . زاربا  اه  هنیمز  نیا  رد  فلاـختم  يارآ 
هجیتن رد  دوبن و  زاین  دروم  تایاور  نایم  حـیجرت  دوبن ، یـضراعت  نینچ  رگا  دـیآیم و  شیپ  فلتخم  راظنا  ضراعت ، جـالع  رد  ًاـعبط  تسا 

رظن فالتخا  . 3 ددرگیم . فلتخم  یهقف  يارآ  شیادـیپ  بجوم  هدـش ، دای  ضراعت  لح  رد  اهقف  رظن  فالتخا  دـمآیمن . دـیدپ  فالتخا 
نیا تسا  یعیبط  دروخیم . مشچ  هب  ییاهرظن  فالتخا  ناهیقف  نایم  رد  نایوار  تقاـثو  ةراـبرد  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  ناـیوار . تقاـثو  رد 
هقف دعاوق  رد  دعاوق  زا  هتشر  کی  تیجح  رد  فالتخا  . 4 دشابیم . یعرش  ماکحا  رد  نانآ  رظن  فالتخا  زا  یشخب  بجوم  رظن ، فالتخا 

رد دننادیم ، لطاب  ار  ناسحتـسا  سایق و  هعیـش  ياهقف  تسا . فالتخا  دروم  تیجح ، رظن  زا  هک  دراد  دوجو  يدعاوق  هتـشر  کی  لوصا  و 
ماکحا دراوم  رد  ار  باحصتسا  لصا  یهورگ  هعیش  ياهقف  نایم  رد  ًالثم  دننکیم . هیکت  نآ  رب  تنـس  لها  ياهقف  مظعا  تمـسق  هک  یلاح 
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لـصا یهاگ  هک  زین  یلوصا  یهقف و  دعاوق  رگید  دـننکیم . راکنا  دروم  نیا  رد  ار  نآ  تیجح  یخرب  هک  یلاح  رد  دـننادیم  تجح  یلک 
تیاور زا  یهیقف  تیاور  کـی  زا  فـلتخم  تاراهظتـسا  . 5 دـنراد . یعـضو  نینچ  تسا . فالتخا  دروم  نآ  قیـض  هعـس و  ًاـنایحا  هدـعاق و 

نیارق رطاـخ  هب  مه  نیا  دـنکیم . تمرح  راهظتـسا  يرگید  تهارک ، راهظتـسا  یکی  بابحتـسا ، راهظتـسا  رگید  یهیقف  بوجو ، راهظتـسا 
هب طوبرم  ار  راکتحا  تمرح  یهورگ  دـشابیم . رثؤم  تیاور  ینعم  مهف  رد  هک  دراد  دوجو  تیاور  جراـخ  لـخاد و  رد  هک  تسا  یفلتخم 

، تایاور بلاغ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  دناهداد و  میمعت  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  جاتحی » ام   » هیلک هب  رگید  یهورگ  هتـسناد و  ماعط 
ار کیچیه  دـننکیم و  یقلت  لاثم  ناونع  هب  ار  نآ  یهورگ  دـنا و  هدـیمهف  راصحنا  نآ  زا  یخرب  تسا و  هتفر  راک  هب  ماعط »  » طقف راکتحا 
رد نانآ  رظن  فالتخا  زا  اـهقف  تاـفالتخا  زا  یـشخب  دراوم  رب  تاـیلک  قیبطت  رد  فـالتخا  . 6 درک . شهوکن  راهظتـسا  رطاـخ  هب  ناوتیمن 

هدعاق قادصم  ار  نآ  رگید  هیقف  هک  یلاح  رد  هتسناد  تئارب »  هدعاق «  قادصم  ار  يدروم  یهیقف  دوشیم . یشان  تایئزج  رب  تایلک  قیبطت 
یفـسلف و لئاسم  رد  فالتخا  زا  نانآ  فالتخا  زگره  ددرگیم و  ناهیقف  يارآ  فالتخا  هیام  نآ  ریاظن  لـماوع و  نیا  دـنادیم . لاغتـشا » »
رد هک  نآ  زیگنا  تفگـش  درادن . ناهیقف  يارآ  رد  يریثأث  مولع  نیا  تالوحت  دریگیمن و  همـشچرس  … يژولویزیف و ، بط و  ای  ینافرع و 

ياوتحم هن  تسا  نآرق  هجهل  هب  طوبرم  ءارق  فالتخا  هک  یلاح  رد  دـنا . هدرمـش  تئارق  فالتخا  یعون  ار  اُّرق  فـالتخا  اههتـشون  زا  یخرب 
تئارق ود  نیا  زا  مادک  چیه  لاح  نیا  اب  تسا  هدرک  تئارق  نیدلا » موی  کلام   » يرگید و  نیدلا » موی  کلم   » ءاُّرق زا  یکی  دینک  ضرف  نآ .

هب طوبرم  ناکم  نامز و  ریثأت  هک  یلاح  رد  دناهتسناد . فالتخا  هیام  ار  ناکم  نامز و  ریثأت  رگید  یخرب  درادن . ماکحا  دیاقع و  رد  يریثأت 
يراـگزور ًـالثم  درادـن . زورما  حالطـصا  هب  تئارق  رد  فـالتخا  هب  یطاـبترا  دوشیم و  نوگرگد  زین  مکح  ًاـعبط  تسا و  عوضوم  هزوـح 

. دنزیم رود  نآ  روحم  رب  یحارج  تسا و  یگدنز  رازبا  زا  زورما  هک  یلاح  رد  دوب  تعفنم  دقاف  نوخ » »

؟ تسیچ فلتخم  ياهتئارق  دروم  رد  ع )  ) یلع ماما  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ فلتخم  ياهتئارق  دروم  رد  ع )  ) یلع ماما  هاگدید 

خساپ

یَلَع ُدَِرت  : » دـیامرفیم نینچ  ناـماع  يأر  فـالتخا  شهوکن  رد  دـنادیم و  یکی  ار  دوـخ  مکح  نارواد  فـالتخا  دروـم  رد  (ع ) یلع ماـما 
ةاضُقلا عمتجَی  مث  هفالِِخب  اهیف  مکحَیَف  هریغ  یلَع  اهنیَِعب  ۀَّیـضقلا  کـِلت  دِِرت  ُمث  هیْأَِرب  اـهیف  مکحَیَف  ماـکحَالا  َنِم  مکُح  یف  ۀَّیـضَقلا  مهدـحأ 

فالتخِالِاب یلاعت  هللا  مهرمأفَأ  ٌدحاو . مهباتک  ٌدحاو و  مهیبَن  ٌدحاو و  مههلإ  اعیمج و  مهءارآ  بوُصیَف  مهاضقتْـسا  يّذلا  مامإلا  دنِع  کلذب 
مأ یضری . نأ  هیلَع  اولوقی و  نأ  مهلف  هل . ءاکرُش  اوناک  مأ  همامتإ . یلع  مِِهب  ناعتساَف  اصقان  ًانید  هللا  لْزنأ  مأ  هوصَعَف . ُْهنَع  مهاهن  مأ  هوعاطَأَف .

ءیـش و لُک  نایبت  هیف  ٍءیَـش » نم  باتکلا  یف  انطَّرَف  ام  : » لوقَی هناحبـس  هللا  و  هئادَأ . هغیلبت و  نع  لوسّرلا  رَّصَقَف  ًاـّمات  ًاـنید  هناحبُـس  هللا  لزنأ 
نارقلا ّنإ  و  اریثک » ًافالِتْخا  هیف  اودَجََول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  َول  و  : » هناحبُـس لاقف  هیف  فالتخاال  هَّنَأ  اضَعب و  هضَعب  قِّدُصی  باتکلا  نأ  رکذ 
ییاوعد یهاگ  ( ] هبطخ 18 هغالبلا ، جـهن  .« ) هب الإ  تاملظلا  فشکتال  هبئارغ و  یـضقنتال  هبئاـجع و  ینفَتـال  قیمع . هنطاـب  و  قینأ . هرِهاـظ 

فالخرب تسرد  وا  دوشیم  حرطم  يرگید  یـضاق  دزن  اوعد  نیا  نیع  نآ ، زا  سپ  دـنکیم ، مکح  ياـهنوگ  هب  نآ  رد  رواد  دوشیم و  حرطم 
، دنکیم قیدصت  ار  ود  ره  يأر  وا  دنوریم ، تسا  هدرک  بصن  يرواد  هب  ار  نانآ  هک  دوخ  ياوشیپ  دزن  ود  ره  سپس  دهدیم . يأر  یلوا  رظن 

هنوگچ تروص  نیا  رد  تسا . یکی  ناـشباتک  ناـشربمایپ و  یکی و  اـهنآ  يادـخ  هک  یتروـص  رد  درامـشیم ، تسرد  ار  ناـگمه  ياوـتف  و 
، دـنزادرپیم يأر  ود  ره  بیوصت  هب  هک  یناسک  . ) تسا هداتـسرف  ورف  ضقانتم  مکح  ود  دوخ ، ربمایپ  هلیـسو  هب  هناگی  يادـخ  تفگ  ناوتیم 
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نیا اب  اهنآ  هداد و  نامرف  یگتسدود  فالتخا و  هب  ار  نانآ  ناحبـس  يادخ  ایآ  1 ـ  دننک .) هیجوت  هدش  دای  قرط  زا  یکی  هب  ار  نآ  دـنراچان 
ای 3 ـ  دنوشیم ؟ دراو  تفلاخم  رد  زا  ادخ  اب  یلو  هتشاد  زاب  فالتخا  زا  ار  اهنآ  ادخ  هک  نیا  ای  2 ـ  دندرک ؟ تعاطا  ار  ادخ  نامرف  فالتخا ،
قح دنشابیم و  عیرشت ) رد   ) ادخ کیرـش  اهنآ  هکنیا  ای  4 ـ  تسا . هتسج  دادمتسا  اهنآ  زا  نآ  لیمکت  رد  هداتـسرف و  صقان  نید  ادخ  هکنیا 
نآ يادا  رد  ربمایپ  یلو  هداتـسرف  ورف  لماک  نید  دـنوادخ  هک  نیا  ای  5 ـ  دهدب . تیاضر  نآ  رب  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دـنهد و  رظن  دـنراد 
زا نآرق  رد  ءیش » نم  باتکلا  یف  انطّرفام  : » دیامرفیم ادخ  هک  یتروص  رد  داد ) ار  تالامتحا  نیا  ناوتیم  هنوگچ  . ) تسا هدیزرو  یهاتوک 

دنکیم و قیدصت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  هدش و  نایب  زیچ  همه  نآ  رد  ءیش » لکل  نایبت  هیف  : » دیامرفیم زین  و  میدرکن . راذگورف  زیچ  چیه 
نآ رد  یناوارف  تافالتخا  دوب  هدـش  هداتـسرف  ادـخ  ریغ  هیحان  زا  نآرق  رگا  دـیامرفیم : هک  ناـنچ  درادـن ، دوجو  ادـخ  باـتک  رد  یفـالتخا 

نایاپ نآ  هتفهن  رارـسا  و  ددرگیمن ، یناف  نآ  روآتفگـش  تاکن  دراد ، قیمع  هیامرپ و  ینطاب  زیگنا و  تفگـش  ابیز و  يرهاظ  نآرق  دـیتفاییم .
بلج ياهتکن  هب  ار  هدنناوخ  فیرـش  رظن  ماما  نانخـس  لیلحت  زا  شیپ  دش ]. دهاوخن  عفر  نآ  هب  زج  ینادان  لهج و  ياهیکیرات  دریذپیمن و 

يـالبال زا  تقیقح  يامیـس  اـسب  هـچ  دـنهدیم و  ماـجنا  دارفا  هـک  تـسا  یفلتخم  ياهـششوک  تـقیقح  فـشک  ياـههار  زا  یکی  مـینکیم :
هچ تسا . وگتفگ  دنزرف  تقیقح  هب  یبایتسد  ثحبلا » تنب  ۀـقیقحلا  : » دـنیوگیم هک  تسا  یلثم  برع  نابز  رد  ددرگیم ، ادـیوه  اههرکاذـم 

دوشیم دیلوت  قرب  يورین  یفنم  تبثم و  يورین  ود  لاصتا  زا  هک  روطنامه  ینعی  ددرگیم . نشور  تیعقاو  فرط ، ود  تابثا  یفن و  رثا  رب  اسب 
ار ماما  نخـس  ناوتیمن  نیاربانب  دـشخردیم ، تقیقح  رون  نوگانوگ  يارآ  فلتخم و  ياهـشکمشک  زا  نینچمه  دزاسیم  نشور  ار  ناـهج  و 
رد (ع ) نانمؤم ریما  دوخ  تسا . رـشب  تعیبط  وزج  فـالتخا  هک  یلاـح  رد  تسناد  لـئاسم  رد  نادنمـشناد  اـملع و  فـالتخا  قلطم  هب  رظاـن 

دیزادرپب ءارآ  براضت  هب  ( ] مکحلاررغ 2/266 « ) باوصلا هنم  ّدلوتی  ضعبب  يأرلا  ضعب  اوبرـضا  : » دـیامرفیم دوخ  راصق  تاملک  زا  یخرب 
مکحلاررغ « ) ءارـالا دـیدس  جـتنی  ءاقـسلا  ضخم  يأرلا  اوضخمإ  : » دـیامرفیم رگید  ریبـعت  رد  و  دوشیم ]. هدـییاز  نآ  زا  راوتـسا  قح و  يأر 

هجوت اب  دیآ ]. تسد  هب  راوتـسا  يأر  ات  هرک  نتفرگ  يارب  غود  کشم  نداد  تکرح  ناسب  دـیروآرد  تکرح  هب  ار  تارظن  ارآ و  ( ] 2/267
هب هجوت  اب  تسا . رگید  ياج  هب  رظان  ماما  نخـس  ًاعبط  تسناد ، تارظن  ارآ و  رد  فالتخا  هب  رظان  ار  ترـضح  نخـس  ناوتیمن  اهنایب  نیا  هب 

عوضوم رد  یتفم  ود  ای  رواد و  ود  هاگ  ره  ارآ  همه  بیوصت  1 ـ  دنکیم : تمذم  فالتخا  عون  ود  زا  ماما  دراد  دوجو  هبطخ  رد  هک  ینیارق 
نینچ کی  ًاملـسم  دـنک  بیوصت  ار  نآ  ود  ره  تسا ، هدومن  بصن  یماقم  نینچ  رب  ار  رفن  ود  نیا  هک  یماـما  ودـنهد  رظن  عون  ود  يدـحاو 

يرگید یهلا و  مکح  یکی  تقیقح  رد  تسین و  شیب  یکی  دروم ، ره  رد  یهلا  مکح  اریز  تسا  هتفرگ  رارق  ماـما  شهوکن  دروم  بیوصت 
بوصیف : » دـنکیم هراشا  هلمج  نیا  اب  بیوصت  زا  عون  نیا  هب  ماما  و  داد ، تبـسن  ادـخ  هب  ار  مکح  ود  ره  ناوتیمن  اریز  تسا . یلهاـج  مکح 
ضقانتم مکح  ود  زگره  هداتـسرف  باـتک  کـی  ربماـیپ و  کـی  هک  ییادـخ  ینعی : دـحاو ». مهباـتک  دـحاو و  مهّیبن  دـحاو و  مههلا  هءارآ و 

ینعم هب  ییارگ » ترثـک   » لـباقم هطقن  تسرد  ماـما  نخـس  نیا  دـنک . بیوصت  ار  يأر  ود  ره  دوشیم  هنوگچ  تروـص  نیا  رد  دتـسرفیمن ،
رد ای  تنـس و  باـتک و  رد  هعقاو  مکح   ) ضرف شیپ  اـب  رواد ، ود  ره  نونظ  ماـهوا و  ساـسا  رب  يرواد  2 ـ  تسا . اههـشیدنا  همه  بیوصت 

، ار يرواد  عون  نیا  ماما  دنزیخیمرب ، يرواد  هب  هداهنن  هحـص  اهنآ  رب  عراش  هک  نونظ  ماهوا و  هتـشر  کی  اب  درادن ) دوجو  یمالـسا  عیرـشت 
زا هداتسرف و  ورف  ار  یصقان  نییآ  ادخ  ییوگ  وت  «. ] همامتا یلع  مهب  ناعتـساف  اصقان  انید  هناحبـس  هللا  لزنا  مأ  : » دیامرفیم دنکیم و  شهوکن 

شهوکن دروم  دـشاب  دروم  ود  نیا  هلوقم  زا  هک  فـالتخا  عون  ره  تفگ  دـیاب  نیارق  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ]. هتـساوخ  ار  نآ  لـیمکت  اـهنآ 
هب تنـس  باـتک و  هب  هـعجارم  ياـج  هـب  2 ـ  میقتـسم .» ياهطارـص   » هب میقتـسم » طارـص   » لیدـبت تاـضقانتم و  همه  بیوـصت  1 ـ  دشابیم .

یلو تسا . هدـش  دراو  تنـس  باتک و  دوخ  رد  هعقاو  مکح  هک  یلاح  رد  دـنربب ، هانپ  تسین  اـهنآ  تیجح  رب  یلیلد  هک  يرگید  ياهـسایقم 
تـسا هدش  روآدای  فالتخا  يارب  ماما  هک  یللع  و  دریگ ، رارق  شهوکن  دروم  دناوتیمن  تسا و  یعیبط  رما  کی  دروم  نیا  ریغ  رد  فالتخا 

. دوشیمن لماش  ار  دروم  ود  نیا  زاریغ 

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » ۀیرظن « 
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شسرپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تالاکشا  زین  نوتم و  ریسفت  دروم  رد  رماداگ »  » و رگدیاه » ۀیرظن « 

خساپ

يهیام هک  هچنآ  هکلب  تسین  فلؤم  تینهذ  یگنهرف و  یخیرات و  هلـصاف  دوجو  لکـشم ، رماداگ »  » وا بتکم  وریپ  و  رگیدـیاه »  » هیرظن رد 
یفرط زا  دشابیم و  نتم  بحاص  دصاقم  مهف  زا  عنام  هک  تسا  اهضرف  شیپ  هتشر  کی  هب  رسفم  نهذ  ندوب  قوبـسم  دوش ، یم  مهف  ءوس 
هجیتن رد  و  دریگیم ، رارق  ریسفت  دروم  رـسفم  صاخ  هاگدید  اب  ینتم  ره  تهج  نیا  زا  هدوهیب ؛ تسا  یـششوک  ضرف ، شیپ  نودب  مهف  زین 

اب نتم  هب  يو  اریز  درادن ؛ یهار  نآ  هب  هتشادن و  يراکو  رس  هدنروآدیدپ  دصاقم  اب  رسفم  نخس : رگید  هب  و  دزاسیم . نتم  زا  یصاخ  قفا 
فلؤم هب  ار  نآ  ناوتیمن  هدـش و  يریگبلاـق  اهـضرف  شیپ  نآ  اـب  باـتک  زا  وا  ياـههتفای  تهج  نیا  زا  درگنیم و  ییاـهضرف  شیپ  کـی 

ًاعبط تسا  رامش  یب  دارفا ، ياههاگدید  نوچ  دریگیم و  رارق  ریـسفت  دروم  رـسفم ، صاخ  رظنم  هاگدید و  زا  نتم  ره  نیاربانب  داد ، تبـسن 
هاوخ رسفم  ینهذ  تاضورفم  نیـشیپ و  ياهیهاگآ  هک  اجنآ  زا  دیوگیم : دهنیم و  رتارف  ماگ  هکلب  درادن ، دوجو  ینایاپ  ییاهن و  ریـسفت 
زانک ار  فلؤم  دصاقم  دیاب  نیاربانب  درادن . دوجو  تسردان  زا  تسرد  ریـسفت  كرد  يارب  ياهطباض  چـیه  تسا  رثؤم  نتم  مهف  رد  هاوخان 
ینهذ ياهبلاق  هتـشر  کی  رد  ار  قیاقح  دیاب  تسین ، مهف  لباق  ییاهنت  هب  زین  نتم  دوخ  هنافـسأتم  تفرگ و  رظن  رد  ار  نتم  دوخ  دراذگ و 
شیپ هکلب  تسین  عون  کی  ام  بلاق  ًاعبط  و  تسیرگن ، اهنآ  هب  صاخ  هاگدـید  رظنم و  زا  تخیر و  هدـمآ ، دـیدپ  اـم  دوجو  رد  شیپ  زا  هک 

وا رکفت  زرط  لوصحم  حیحـص ، ریـسفت  دسریم و  عقاو  هب  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  اج  نیا  زا  و  تسا ، عونتم  ياهضرف 
دناوتیمن تهج  نیا  زا  درگنب  ءایـشا  رب  یگنر  کنیع  اب  هک  تسا  یناسنا  ناـسب  نوتم ، هب  رـسفم  رظن  رگدـیاه » رظن « زا  تقیقح  رد  تسا .

ناقری يرامیب  هب  التبم  ناسنا  ناسب  ای  و  دـنیبب ، کنیع  گـنر  هب  ار  اـهگنر  همه  تسا  راـچان  هکلب  دـنیبب  تسه ، هک  ناـنچنآ  ار  تاـیعقاو 
ياهشناد اهفشک و  مامت  تسین و  ریذـپ  ناکما  عقاو  فشک  نیاربانب  دـنیبیم ، درز  ار  ناتخرد  زبس  ياـهگرب  یتح  ار  ناـهج  هک  تسا 

دناوتیم ءیش  کی  رعش و  کی  یتح  نیاربانب  تسا ، حیحص  رسفم  نهذ  رب  مکاح  طیارش  هب  تبسن  ریـسفت  ره  دراد و  یبسن  تلاح  يرـشب 
؛  کیتونمره ملع  هرامـش 2و3، گنهرف ، همان  کیتونمره ؛ جلتور ، فراعملا  هرئاد  . ) دنک ادـیپ  ریـسفت  عون  دـص  اهبلاق  ددـعت  هب  هجوت  اب 
هب هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  هکلب  دزادرپب  ریسفت  يارب  دعاوق  اهرایعم و  نیودت  هب  هک  تسین  نیا  رـسفم  هفیظو  و  .( 240 - 215/ رملاپ دراچیر 

ياهتـسب نب  هتـشر  کی  اب  داد و  رارق  دـقن  دروم  یتاـهج  زا  ناوتیم  ار  هیرظن  نیا  هیرظن  دـقن  دزادرپب . مهف ، دوخ  یتاذ  ياـهبلاق  لـیلحت 
ریز نیوانع  اب  ار  اهدقن  نیا  دیناوتیم  امـش  تخاس و  دهاوخ  راداو  لصا  نیا  زا  لودع  هب  ار  نآ  راذگ  هیاپ  دوب و  دهاوخ  ور  هبور  یبیجع 

، وطسرا نوطالفا و  طارقس و  دننام  ییارگ  عقاو  هفـسالف  عولط  زا  لبق  ناتـساب  نانوی  رد  تیبسن  تیکاکـش و  جیورت  فلا : دینک : صخـشم 
يرگید عون  هب  تیکاکـش  فوسلیف ، هس  نیا  زا  سپ  یتح  درک ، ادـیپ  يرتشیب  عورف  اههخاش و  دوخ  يارب  تفاـی و  جاور  مسیفوس »  » هلأـسم
هفـسالف زا  یخرب  یمالـسا و  هفـسالف  ًاصوصخ  دـندمآ  ود  نآ  زا  سپ  هک  رگید  نامیکح  گرزب و  میکح  هس  راـختفا  داد ، ناـشن  ار  دوخ 

هدش هدنز  تیبسن  سابل  رد  تیکاکـش  هدومن و  خر  رگید  یعون  هب  بتکم  نامه  اهنرق  زا  سپ  نونکا  یلو  دوب  تیکاکـش  اب  هزرابم  برغ ،
هجوت اب  سک  ره  ریسفت  درادن و  عقاو  هب  یهار  سک  چیه  درک و  ریـسفت  تخاون  کی  ناوتیمن  ار  ینتم  چیه   » هک هدش  نیا  هجیتن  و  تسا .

نیا نآ  هجیتن  تسین و  يزیچ  یناسنا  ینادان  رب  يراذگ  هحصو  يرورپ  لهج  زج  هیرظن  نیا  لصاح  تسا .» حیحص  وا  رب  مکاح  طیارـش  هب 
زا ًالوصا  تسا . قباطم  عقاو  اب  تفگ  یعطق  تروص  هب  ناوتیمن  هک  كوکشم  تسا  ییاهیهاگآ  هتـشر  کی  ناسنا  ياهیهاگآ  همه  هک 

ب: تسا . هدرک  ادیپ  شزرا  گنر  یـشزرا ، یب  تقیقح  رد  هدرک و  ادـیپ  جاور  برغ  رد  تیکاکـش  تناک »  » يو زا  سپ  و  مویه »  » نارود
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دوخ هیرظن  ینابرق  نیتسخن  دزاسیم و  مهارف  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یـشکدوخ  اـههیرظن  زا  یخرب  شیوخ  تسد  هب  هیرظن  نیا  راـحتنا 
لطاب ار  شدوخ  هیرظن  نیا  دوخ  و  تسا ، رادروخرب  لصا  نیا  زا  کیتونمره »  » هراـبرد فوسلیف  ود  نیا  هیرظن  ًاـقافتا  دـشابیم ، هیرظن  نآ 
هکلب دسرب  عقاو  هب  دناوتیمن  اهضرف  شیپ  ینهذ و  ياهبلاق  هب  هجوت  اب  دناوخیم  ناسنا  هک  ار  ینتم  ره  تسا  یعدـم  وا  اریز  دزاسیم ؛
لـصا نیا  دوخ  زا  تسا  نتم  اههد  ًالثم  تئارق  هراـصع  هک  هیرظن  نیا  دوخ  میوش  یم  روآداـی  دـنکیم . هولج  وا  ینهذ  ياـهبلاق  رد  عقاو 

دوخ ینهذ  ياهبلاق  رد  نوتم  تئارق  باب  رد  ار  دوخ  یلک  مهف  ینید  ریغ  ینید و  نوتم  ندناوخ  اب  فوسلیف  ود  نیا  ینعی  تسین ، ینثتسم 
کی رکف  نیا  دوخ  مییوگیم  ام  دهدیمن ، شرازگ  عقاو  زا  زگره  تسا و  رسفم  دوخ  رکف  عبات  ینتم  ره  تئارق  هک  دناهتفرگ  هجیتن  هتخیر و 

تسا و یبسن  ًالماک  هیرظن  نیا  قدص  نیاربانب ، تسا . ناسنا  نهذ  دوجو  مزال  هک  تسا  ییاه  بلاق  نامه  لوصحم  هکلب  تسین  قلطم  رکف 
همه تفریذپ و  قلطم  لصا  کی  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  رفن  ود  نیا  صوصخم  ینهذ  طیارـش  هب  دودحم 

تئارق یلو  دـننکیم  یقلت  یبسن  ار  اهتئارق  مامت  فوسلیف  ود  ره  اتفگـش  درک . ریـسفت  نآ  اب  قلطم  وحن  هب  یلک و  تروص  هب  ار  اهتئارق 
. تسین انثتسا  نیا  يارب  یهجو  هک  یلاح  رد  دنشیدنایم ، قلطم  تئارق  کی  نوتم ، عومجم  زا  ار  دوخ 

؟ دراد یقرف  هچ  لئاسم  زا  یضعب  رد  عجارم  ياوتف  فالتخا  ابو  هچ ؟ ینعی  نیدزا  فلتخم  ياه  تئارق 

شسرپ

؟ دراد یقرف  هچ  لئاسم  زا  یضعب  رد  عجارم  ياوتف  فالتخا  ابو  هچ ؟ ینعی  نیدزا  فلتخم  ياه  تئارق 

خساپ

نایدا فالتخا  هک  درادـنپیم  نینچ  روکذـم  شیارگ  دوشیم . یـشان  يرظن  دـُعب  رد  ینید  مزیلارولپ  رکفت  زا  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق 
یهار نادب  ار  ناربمایپ  یّتحو  یناسنا  چیهو  تسادخ  صتخم  تباث  دحاو و  تقیقح  ناونع  هب  نید  تسا . نید  زا  اهمهف  فالتخا  زا  یشان 

كرادم زا  تشادرب  رد  اهقف  یئزج  فالتخا  تسوا . يرـشب  مهفو  ینهذ  تشادرب  اهنت  دریگیم  رارق  ناسنا  یتفرعم  هزوح  رد  هچنآو  تسین 
میهد رارق  کسمتـسم  ار  ییانبورو  یئزج  تارییغت  نیا  هک  تسا  نیا  تفریذـپ  ناوتیمن  ًاقطنمو  ًالقع  هچنآ  نکل  نکمم , تسا  يرما  یهقف 

دناوتیمن ینیقیو  تباث  تفرعم  هنوگ  چـیه  رـشب  سپ  تسا , هدـش  ادـیپ  اوتف  رد  فالتخا  يأر و  لّدـبت  یئزج  دراوم  نیا  رد  نوچ  مییوگبو 
. تسا لوحتو  رییغت  شوختسد  شمولع  مامت  دشاب و  هتشاد 

؟ دنتسه یکی  فلخم  ياهتئارق  اب  ینید  یئارگترثک  ثحبایآ 

شسرپ

؟ دنتسه یکی  فلخم  ياهتئارق  اب  ینید  یئارگترثک  ثحبایآ 

خساپ

 . تـسا نـید  زا  اـه  تـئارق  اـه و  تـشادرب  فـالتخا  هلئــسم  زا  ریغ   ( Religious Pluralism ینید (  ییارگترثـک  هلئــسم  فـلا ) 
ار نید  کـی  زا  اـه  تئارق  فـالتخا  یـسک  تسا  نکمم  هطبار  نیا  رد  تسا .  ناـیدا  همه  اـی  دـنچ  تیناـقح  ياـنعم  هب  ینید  ییارگدـنچ 

دنچ ای  کی  یلخاد  هزوح  رد  تفرعم  هب  طوبرم  اه  تشادرب  رثکت  هلئـسم   . درادنپ قح  رب  ار  فلتخم  نایدا  همه  لاح  نیع  رد  یلو  دریذپن ؛
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دای هلئـسم  ود  نیاربانب ،  دریذپب .  ار  نید  زا  تئارق  رثکت  لاح  نیع  رد  اما  ؛ دشابن دقتعم  ینید  مزیلارولپ  هب  یـسک  تسا  نکمم  تسا و  نید 
دیاب کی  ره  ور  نیمه  زا  تسین .  یموزل  طبر  یلو  تسا ،  نکمم  طابترا  ود  نآ  نیب  دنچ  ره  دنریذپ و  کیکفت  رگیدکی  زا  ًالماک  هدـش 
روط هب  هک  دیامن  یم  مزال  نونکا  دنـشاب .  هتـشاد  دـنناوت  یم  زین  یکرتشم  تالاکـشا  دـنچ  ره  دریگرارق ، یـسررب  دـقن و  دروم  هناگادـج 

فراعم ًاساسا  هکلب  دنتـسین ؛ رادرب  فالتخا  ینید  فراـعم  همه  - 1 میوش :  روآدای  نید  زا  فلتخم  تائارق  باـب  رد  ار  هتکن  دـنچ  هدرـشف 
رثکت هنوگچیه  ياج  نید  یعطق  يرورض و  لیاسم  نید :  تایعطق  تایرورض و  فلا )  درک :  میسقت  هدمع  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  ینید 

، ادـخ تاذ  ییاتکی  دـنوادخ ، دوجو  هب  داقتعا  ینعی ،  دـیحوت ؛ لصا  اهنآ :  هلمج  زا  ؛ تسا دایز  رایـسب  روما  نیا   . درادـن تئارق  فـالتخا  و 
، داعم لصا  توبن ،  لصا  شتسرپ ،  تدابع و  رد  دیحوت  یعیرـشت و  تیبوبر  رد  دیحوت  ینیوکت ،  تیبوبر  رد  دیحوت  تیقلاخ ،  رد  دیحوت 

ًالثم دیآ ؛ یم  دیدپ  تاییزج  رد  ًابلاغ  روما  نیا  يرورضریغ :  یعطقریغ و  لیاسم  ب ) رگید .  لیاسم  زا  يرایسب  جح و  هزور ،  ، زامن دوجو 
اما دوش ؛ تئارق  ًارهجدیاب  نآ  رد  هروس  دمح و  دروآ و  اج  هب  نیعولطلا  نیب  دـیاب  ار  نآ  تسا و  تعکرود  حبـص  زامن  هک  دـنناد  یم  همه 

فشک ربتعم  لیالد  تسا  نکمم  تسین و  يرورض  یعطق و  هلئـسم  نیا  هن ؟  ای  دناوخ  یبرع  نابز  ریغ  هب  ار  اعد  نآ  تونق  رد  ناوت  یم  ایآ 
یفالتخا رگا  نیاربانب  دوش .  توافتم  طابنتـسا  ود  بجوم  مرجال  دروآ و  دیدپ  طابنتـسا  رد  صـصختم  يارب  ار  یتاماهبا  مکح  طابنتـساو 

حضاو و ًاتبسن  ربتعم  ینظ  هلدا  یخرب  دنراد و  یفلتخم  تاجرد  زین  روما  نیا  هتبلا  تسا .  تایعطق  ریغ  تایرورـض و  ریغ  هزوح  رد  تسه ، 
تاماهبا دـنکادیپ و  تایعطق  اب  يرتشیب  هلـصاف  عوضوم  کی  هزادـنا  ره  یلو  دوش ؛ یم  طابنتـساو  مهف  فـالتخا  عناـم  هک  دـنراد  ینـشور 

مه تروص  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  دریگ .  یم  رارق  يرتشیب  تشادرب  فالتخا  ماد  رد  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتشاد  يرت  نوزفا 
دوجو - 2 داد .  رظن  نآ  باب  رد  هناسانشراک  هناصـصختمو و  درک  یـسررب  ینید  مهف  شور  قطنم و  قیرط  زا  ار  یعرـش  هلدا  عومجم  دیاب 

Truth قدـص (  شزرا  يانعم  هبرگید  ریبعت  هب  اهنآ و  همه  نالطب  ای  تیناقح  يانعم  هب  ًاموزل  اه  تئارق  اه و  مهفزا  يا  هراپ  رد  فـالتخا 
همالع نوچ  يا  هتـسجرب  ناسانـش  مالـسا  نافوسلیف و  ياه  هشیدـنا  زا  یخرب  هک  تسا  هابتـشاردقچ  تسین .  ناسکی  يواـسم و   ( Value

تئارق و کی  نیا  دنیوگ  یم  هداهن و  ربارب   ... چیورگ و رگدیاه ، رپوپ و  بتکم  نادرگاش  ياهرادـنپ  اب  ار   ... يرهطم و دیهـش  ییابطابط ، 
تشاد ناوت  قداص  ار  ود  ره  هن  تسا .  بذاک  يرگیدو  قداص  یکی  ضقانتم  مهف  ود  نایم  رد  عطق  روط  هب  تسا !!  رگید  تئارق  کی  نآ 

 . تسا شیوخ  صاخ   ( Methodology یسانش (  شورو  قطنم  ياراد  اه  شناد  فراعم و  زا  يا  هتشر  ره  -3 بذاک .  ار  ود  ره  هن  و 
رارق  ( Evalvation يروادو (  دقن  دروم  ساسا  نامه  رب  دیآ و  گنچارف  نآ  طوبـضم  ینابم  ربتعم و  رذگهرزا  دـیاب  زین  ینید  تفرعم 

 ) یتــفرعم مزیـــشرانآ   ( 1 تــسا :  ینید  تــفرعم  باـــب  رد  گرزب  رطخود  هدـــنروآ  یپ  رد  بــلطم  نـــیا  هـــب  ندرک  تـــشپ   . دریگ
همئا و  ص )  ربماـیپ (  تنـس  باـتک و  رد  هک  نید -  مـهف  قـطنم  زا  شزیرگ  ینکـشراجنه و   ( : Epistemclogical Anarchism

هدنیاشگ دنا -  هتـشامگ  تمه  نآ  عورف  عیرفت و  حـیقنت و  نیودـت و  هب  خـیرات  لوط  رد  نید  ناملاع  تسا و  هدـش  نییبت  ع )  نیموصعم ( 
مهف هزوح  رد  یگرزب  جرم  جره و  یگتفـشآ و  تروص  نیا  رد  تسا .  تنـسو  باتک  رب  شیوخ  تاـیونم  لـیمحت  يار و  هب  ریـسفت  باـب 
دوخ ریز  رد  ار  نآ  يابیز  تقیقح  دنیـشن و  یم  نید  هرهچ  رب  تسردان  ياه  هشیدنا  هنایـشان و  يادها  ارآ و  رابغ  دومن و  دهاوخ  خر  نید 

Relativism تیبسن (   ( 2 داد . دهاوخ  مدرم  دوخ  هب  نآ  زا  یتئارق  نید و  مان  هب  دهاوخب ، ار  هچ  ره  سکره  تخاس و  دهاوخ  نوفدـم 
هنوگره یفن  زاس  هنیمز  نید ،  زا  یتئارق  ریـسفت و  ره  يارب  زیرگراـجنهو  طوبـضمان  ییاـشگ  لاـجم   ( : Scepticism تیکاکـش (  و  ( 

 : ) ) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يدزی  حابـصم  داتـسا  تسا .  نید  یقیقح  میلاعت  اه و  هزومآ  تابثا  ناکما  بلـس  مرجال  ریذپدامتعا و  تفرعم 
يا یعطق  لیلد  کی  هب  يا ،  یعرش  لیلد  کی  هب  یتیاور ،  کی  هب  يا ،  هیآ  کی  هب  هک  دیتساوخ  امـش  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شلـصاح  ... 

یثنخ نید  دروم  رد  امش  تالالدتـسا  مامت  سپ  رگید .  تئارق  کی  نآ  تسا ،  تئارق  کی  نیا  دنیوگ  یم  دوش و  یم  یثنخ  دینک  دانتـسا 
هبنشراهچ ص 8 ،  هرامـش 23 ، وترپ ، همان  هتفه  درادندوجو ( ، ) )...  نید  بلاطم  زا  یبلطم  چـیه  تیناقح  رب  یلیلد  چـیه  راگنا  دوش ، یم 

زین يروما  رد  ًایناث ، تاروما .  زا  یخربرد  اهنت  تسین و  یمالـسا  لیاسم  همه  رد  تئارق  فالتخا  ًالوا ، هک :  نآ  هصـالخ  يد 1378 .)   29
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یخرب دنتـسین ، حطـس  مه  همه  فلتخم  یلامتحا  ياه  تئارق  ًاثلاث ،  . دبات یمنرب  ار  یتیارق  هنوگره  لامتحا  نید  تسه  تیارق  فالتخا  هک 
باوصانزا باوص  تئارق  زییمت  يارب  ًاسماخ ، تسا .  نیلقث  تئارق  نید  زا  ام  لوبقدروم  ییاـهن و  تیارق  ًاـعبار ،  . دنمیقـس یخرب  حـیحص و 

و ص )  ربمایپ (  نآرق ،  ياهدومنهر  هب  یکتم  هک  نید -  زا  هناملاع  كرد  ینید و  صوصن  طابنتـسا  ریـسفت و  مهف و  صاخ  قطنم  هب  دیاب 
(. مهدزناپ هسلج  يدزی ،  حابصم  یقت  دمحم  مالسا (،  یسایس  هیرظن  هب :  دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  درک .  عوجر  تسا -  ع )  همئا ( 

;

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  ینید  مزیلارولپ  اواتف و  فالتخا  نیب  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  ینید  مزیلارولپ  اواتف و  فالتخا  نیب  ایآ 

خساپ

يانعم هب  ینید  مزیلارولپ  اب  یطابترا  چـیه  یهقف  تاطابنتـسا  تافالتخازا  یخرب  دوجو  تسا .  لوبق  لباقریغ  لطاب و  ًاساسا  ینید  مزیلارولپ 
یمرارق دحاو  یتفرعم  يژولدتم  دحاو و  نییآ  بوچراچ  رد  تسا و  ینید  تفرعم  مهف و  هیحان  رد  تافالتخا  نیا  هکلب  درادن ؛ هملک  قیقد 

رگید زا  یخرب  ای  هقف و  رد  طابنتـسا  مهف و  رثکت  رگید  فرط  زا  . دراد یم  اور  نید  لصا  رد  ار  رثکت  ینید ،  مزیلارولپ  هک  یلاح  رد   . دریگ
دوش یم  نید  زا  فلتخم  ياه  تیارق  هلاسم  هب  طوبرم  نآ  ثحب  هک  تسین  مه  ینید  تفرعم  ندوب  کیتسیلاروپ  يانعم  هب  ینید ،  فراـعم 

فالتخا ینید  فراعم  همه  - 1 میوش :  روآدای  نید  زا  فلتخم  تایارق  باب  رد  ار  هتکن  دـنچ  هدرـشف  روط  هب  هک  دـیامن  یم  مزال  نونکا  .
يرورض لیاسم  نید :  تایعطق  تایرورض و  فلا )  درک :  میسقت  هدمع  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  ینید  فراعم  ًاساسا  هکلب  دنتـسین ؛ رادرب 

هب داقتعا  ینعی ،  دـیحوت ؛ لصا  اهنآ :  هلمجزا  تسا ؛  دایز  رایـسب  روما  نیا   . درادـن تیارق  فـالتخا  رثکت و  هنوگچیه  ياـج  نید  یعطق  و 
تدابع و رد  دیحوت  یعیرـشت و  تیبوبررد  دیحوت  ینیوکت ،  تیبوبر  رد  دیحوت  تیقلاخ ،  رد  دیحوت  ادخ ، تاذ  ییاتکی  دـنوادخ ، دوجو 

روما نیا  يرورضریغ :  یعطقریغ و  لیاسم  ب )  رگید .  لیاسم  زا  يرایسب  جح و  هزور ،  زامن ، دوجو  داعم ، لصا  توبن ،  لصا  شتـسرپ ، 
دمح و دروآ و  اج  هب  نیعولطلا  نیب  دـیاب  ار  نآ  تسا و  تعکر  ود  حبـص  زامن  هک  دـنناد  یم  همهًالثم  دـیآ ؛ یم  دـیدپ  تاییزج  رد  ًابلاغ 

يرورض یعطق و  هلاسم  نیا  هن ؟  ای  دناوخ  یبرع  نابز  ریغ  هب  ار  اعد  نآ  تونق  رد  ناوت  یم  ایآ  اما  دوش ؛ تیارق  ارهج " دیاب  نآ  رد  هروس 
ود بجوم  مرجـال  دروآ و  دـیدپ  طابنتـسا  رد  صـصختم  يارب  ار  یتاـماهبا  مکح  طابنتـسا  فـشک و  ربـتعم  لـیالد  تسا  نکمم  تسین و 

یفلتخم تاجرد  زین  روما  نیا  هتبلا  تسا .  تایعطق  ریغ  تایرورـضریغ و  هزوحرد  تسه ،  یفالتخا  رگا  نیارباـنب   . دوش تواـفتم  طابنتـسا 
کی هزادـنا  ره  یلو  دوـش ؛ یم  طابنتــسا  مـهف و  فـالتخا  عناـم  هـک  دـنراد  ینــشور  حــضاو و  ًاتبــسن  ربـتعم  ینظ  هـلدا  یخرب  دــنراد و 

یم رارق  يرتشیب  تشادرب  فالتخا  ماد  رد  یعیبط  روط  هب  ، دشاب هتـشاد  يرت  نوزفا  تاماهبا  دنک و  ادیپ  تایعطق  اب  يرتشیب  هلـصافعوضوم 
درک و یـسررب  ینید  مهف  شور  قـطنم و  قـیرطزا  ار  یعرـش  هلدا  عوـمجم  دـیاب  مه  تروـص  نیا  رد  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  نکیل   . دریگ

نالطب ای  تیناقح  يانعم  هب  ًاموزلاه  تیارق  اه و  مهف  زا  يا  هراـپ  رد  فـالتخا  دوجو  - 2 داد .  رظن  نآ  باب  رد  هناسانشراک  هناصـصختم و 
زا یخرب  هک  تسا  هابتـشا  ردـقچ  تسین .  ناـسکی  يواـسم و   ( Truth Value قدـص (  شزرا  ياـنعم  هب  رگید  ریبـعت  هب  اـهنآ و  همه 

رپوپ و بتکم  نادرگاش  ياهرادنپ  اب  ار   ... يرهطم و دیهـش  ییابطابط ،  همالع  نوچ  يا  هتـسجرب  ناسانـش  مالـسا  نافوسلیف و  ياه  هشیدنا 
ضقانتم مهف  ود  نایم  رد  عطق  روط  هب  تسا !!  رگید  تیارق  کی  نآ  تیارق و  کـی  نیا  دـنیوگ  یم  هداـهن و  ربارب   ... چـیورگ و رگدـیاه ،
اهشناد فراعم و  زا  يا  هتـشر  ره  - 3 بذاـک .  ار  ود  ره  هن  تسناد و  ناوـت  قداـص  ار  ود  ره  هن  تسا .  بذاـک  يرگید  قداـص و  یکی 
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نآ طوبـضم  ربتعم  ینابم و  رذگهر  زا  دـیاب  زین  ینید  تفرعم  تسا . شیوخ  صاخ   ( Methodology یسانش (  شور  قطنم و  ياراد 
رطخ ود  هدـنروآ  یپ  رد  بلطم  نیا  هب  ندرک  تـشپ   . دریگ رارق   ( Evaluation يرواد (  دـقن و  دروم  ساسا  نامه  رب  ودـیآ  گنچارف 
قطنم زا  شزیرگ  ینکشراجنه و   ( : Epistemclogic Anarchism یتفرعم (  مزیشرانآ   ( 1 تسا :  ینید  تفرعم  باب  رد  گرزب 
حیقنت نیودت و  هب  خیرات  لوطرد  نید  ناملاع  تسا و  هدش  نییبت  ع )  نیموصعم (  همیا  و  ص )  ربمایپ (  تنـس  باتک و  رد  هک  نید -  مهف 
تروص نیا  رد  تسا .  تنس  باتک و  رب  شیوخ  تایونم  لیمحت  يار و  هب  ریسفت  باب  هدنیاشگ   - دنا هتـشامگ  تمه  نآ  عورف  عیرفت و  و 

نید هرهچرب  تسردان  ياه  هشیدنا  هنایـشان و  ياوها  ارآ و  رابغ  دومن و  دـهاوخ  خر  نید  مهف  هزوح  رد  یگرزب  جرم  جره و  یگتفـشآ و 
هب نآ  زا  یتـیارق  نید و  ماـن  هب  دـهاوخب ، ار  هـچ  ره  سک  ره  تخاسدـهاوخ و  نوفدـم  دوـخ  ریز  رد  ار  نآ  ياـبیز  تـقیقح  دنیـشن و  یم 

يارب زیرگراجنه  طوبـضمان و  ییاشگ  لاجم   ( : Scepticism تیکاکشو (   ( Relativism تیبسن (   ( 2  . داد دهاوخ  مدرمدروخ 
تسا نید  یقیقح  میلاعت  اه و  هزومآ  تابثا  ناکما  بلس  مرجالو  ریذپدامتعا  تفرعم  هنوگره  یفن  زاس  هنیمز  نید ،  زا  یتیارق  ریسفت و  ره 

 ، یتیاور کی  هب  يا ،  هیآ  کی  هب  هک  دیتساوخ  امش  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شلصاح  دیوگ ... ( ( :  یم  هراب  نیا  رد  يدزی  حابـصم  داتـسا  . 
رگید تیارق  کی  نآ  تسا ،  تیارق  کی  نیا  دنیوگ  یمو  دوش  یم  یثنخ  دینک  دانتـسا  يا  یعطق  لیلد  کی  هب  يا ،  یعرـش  لیلد  کی  هب 

 ...( ( ، ) درادن دوجو  نید  بلاطم  زا  یبلطم  چیه  تیناقحرب  یلیلد  چیه  راگنا  دوش ، یم  یثنخ  نید  دروم  رد  امش  تالالدتـسا  مامت  سپ  .
تسین و یمالـسا  لیاسم  همه  رد  تیارق  فالتخا  ، ًالوا هک :  نآ  هصـالخ  يد 1378 . )  هبنشراهچ 29  ص 8 ،  هرامش 23 ، ، وترپ همان  هتفه 

تیارق ًاثلاث ، دـبات .  یمنرب  ار  یتیارق  هنوگره  لامتحا  نید  تسه ؛  تیارق  فـالتخا  هک  زین  يروما  رد  ًاـیناث ، تساروما .  زا  یخرب  رد  اـهنت 
نیلقث تیارق  نید  زا  ام  لوبق  درومو  ییاهن  تیارق  ًاعبار ، دنمیقس .  یخرب  حیحـص و  یخرب  دنتـسین ، ضرع  مه  همه  فلتخم  یلامتحا  ياه 

نید زا  هناملاع  كرد  ینید و  صوصن  طابنتسا  ریـسفت و  مهف و  صاخ  قطنم  هب  دیاب  باوصان  زا  باوص  تیارق  زییمت  يارب  ًاسماخ ، تسا . 
شسرپ همیمـض (  هب : دینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب   . درک عوجر  تسا -  ع )  همیا (  و  ص )  ربمایپ (   ، نآرق ياهدومنهر  هب  یکتم  هک  - 

 : دوش یم  هراشا  اهنآ  دروم  هس  هب  طقف  هک  دراد  يد  دعتم  تالاکـشا  ینید  مزیلارولپ  يدزی .)  حابـصم  یقت  دـمحم  ج 4 ، اه ، خـساپ  اه و 
اب ناـیدا -  هـمه  نتــسناد  قـح  اریز  دــماجنا ؛ یم  تـقیقح  تیبـسنو  یفن  هـب   ( Epistemology یــسانش (  تخانــش  رظن  زا  فـلا ) 

 ، ) ینید ییارگ  دنچ  ب )  درادن .  تقیقح  نتـسناد  یبسنو  اهنآ  همه  قلطم  یفن  زج  يا  هجیتن  اهنآ -  نیب  راگزاسان  داضتم و  دیاقعدوجو 
ياـعدا مزیلاروـلپ ،  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دـهد ؛ یم  یهاوـگ  دوـخ  یفن  هـب  تـسا و   ( Self ( contradictory زیتـس ) )  دوـخ  ) 

یفن هلزنم  هب  نیـشیپ ،  عیارـش  خسن  دنک و  یم  هتـشذگ  عیارـش  خسن  هب  مکح  مالـسا ،  نیمهو  دراد  ار  مالـسا  هلمج  زا  نایدا  همه  تیناقح 
تسا و لطاب  ینید  ییارگدنچ  زین ، ینید  نورد  رظنم  زا  ج )  دروآ .  یمرد  دوخ  یفنزا  رـس  ینید ،  ییارگ  رثکت  نیاربانب  تسا .  مزیلارولپ 

هنم لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  و  دیامرف ( ( :  یم  تحارص  هب  دیجم  نآرق  . دشاب یمن  مالسا  يدیحوت  نییآ  شریذپ  زا  ریغ  قح  هار 
ناراکنایز زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  دـنک ، رایتخا  ینید  مالـسا ،  زا  ریغ  سک  ره  نیرـساخلا ؛  نم  هرخـالا  یف  وه  و 

 ) ) هلاقم - 2 ییارگرثـکت .  ینید و  مزیلارولپ  هرامش 4 ،  ، دقن باتک  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  هیآ 85 )  نارمع ،  لآ  تـسا ( ، ) ) 
ینید ییارگ  ترثک  مالسا و  تشهبیدرا 77 3 - نیدرورف و  هرامش 3 ،  شراو ،  هلجم  ققحم ،  رفعج  يرهطم  دیهـش  هشیدنارد  نایدا  رثکت 
نـسح دـمحم  مزیلارولپ  ياه  هیوس  یناـگیاپلگ 5 - یناـبر  یلع  ینید  مزیلاروـلپ  دـقن  لـیلحت و  لدـناوج 4 - همجرت :   ، نزواهنگل دـمحم 

 ; یکلمارق نادردق 

؟ لیلد هچ  هب  تسه ؟ نکمم  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  ایآ 

شسرپ
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؟ لیلد هچ  هب  تسه ؟ نکمم  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  ایآ 

خساپ

( ینید نوتم  لیوأت  ریسفت و   ) کیتونم ره  هلئـسم  روهظ  اب  هدش و  حرطم  دیدج  حالطـصا  اب  هک  تسا  تشادرب  هملک  نامه  اه  تئارق  هملک 
یم رکف  زا  يا  همجرت  یتعیرـش  رتکد  لوق  هب  هک  دشاب  یم  دّلقم  نارکفنـشور  يارب  برغ  ياه  تاغوس  زا  هک  شور  نیا  درک . ادـیپ  عویش 

هدنناوخ هدهع  هب  ینید  ياه  هرازگ  تالمج و  ریسفت  هک  تسا  نیا  فلتخم  ياه  تئارق  هب  نیقتعم  ياعدا  دنشیدنا . یم  يا  همجرت  دننک و 
نیا فلاخم  یمالسا  نادنمشناد  رظن  هک  یلاح  رد  درب  یپ  فلؤم  دوصقم  هب  ناوت  یمن  تسا و  هدننک  ریـسفت  مهف  روحم ، تسا و  رـسفم  و 

تیاهن رد  دوش ، رایعم  نامه  دمهفب ، يزیچ  ره  سک  ره  دشاب و  نتم  رـسفم  هدنناوخ و  تشادرب ، اه و  مهف  همه  روحم  رگا  اریز  تساعدا .
هب ار  ناسنا  دـهاوخ  یم  نید  اریز  تسا . فلاخم  نید  دـصاقم  اب  هک  دوش  یم  لـصاح  یجرم  جره و  هدـیدرگ و  ناریو  نید  تباـث  لوصا 

فدـه يوس  هب  تکرح  طاشن و  نیع  رد  یمدآ  هداد و  نایاپ  ناسنا  ياه  لزلزت  هب  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـسرب . ینورد  يداـقتعا و  تدـحو 
هرود کی  برغ  هک  دوب  اجنآ  زا  هیرظن  نیا  هاگتساخ  دوش . : هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  سپ  دوش . رادروخرب  يرکف  یحور و  تابث  زا  نید 

دادبتساو مدرم  هشیدنا  رب  پاپ  ناشیـشک و  تموکح  هرود  ساسنر و  زا  لبق  نارود  نآ  درک و  هبرجت  ار  ینید  نوتم  ریـسفت  هنابلط  راصحنا 
ییزج تروص  هب  ار  فلتخم  تشادرب  مالسا  ياملع  درادن . . هقباس  زگره  مالـسا  يایند  رد  عاضوا  نیا  و  دوب . ینید  نوتم  ریـسفت  رد  يار 

دنم هطباض  حیحص و  مهف  هب  هتسباو  نایمدآ  تواقش  تداعس و  دنراگنیب . . هدیدان  ار  نید  رد  تباث  لوصا  همه  نیا  هک  نآ  هن  دنریذپ . یم 
قرف نامر  ناتساد و  رعش و  کی  نوگانوگ  ياهریـسفت  اب  بلطم  نیا  دهد و  خر  مه  هابتـشا  یهاگ  تسا  نکمم  هتبلا  هک  تسا  ینید  نوتم 

هب ار  ناسنا  نارق  نیا  دیامرف : یم  نآرق  تسا . . ناسنا  یگدـنز  رب  مکاح  طباوض  لوصا و  ندـناسر  یپ  رد  ثیدـح  نآرق و  هیآ  دـنک . یم 
يوقت ياراد  یسک  رگا  هتبلا  دزاس . . یمن  تشادرب  رد  جرم  جره و  اب  فده  نیا  و  ( 1) دنک یم  تیاده  دصقم  نیرت  مکحم  هار و  نیرتهب 

قیمع نید  رگید  نوتم  تایا و  زا  وا  هرهب  هجیتن  رد  تشاد و  دهاوخ  يرت  فاص  نهذ  هدش و  نطاب  يافـص  ياراد  دـشاب  يرتشیب  بقارم  و 
ثیدـح زا  هک  نانچ  دوب . دـنهاوخ  رگیدـکی  لوط  رد  تشادرب  ود  هکلب  تسین  لبق  تشادرب  اب  فلاخم  ياـنعم  هب  نیا  اـما  دوب . دـهاوخ  رت 

دهد و یم  تیارس  نمؤم  هب  ار  هوک  یناج  تخس  يراوتسا و  یکی  لبجلاک  نمؤملا  تسا  هوک  لثم  نمؤم  هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
، تشد سکعرب  دـبای . یمن  هار  نمؤم  نورد  هب  سک  ره  دـید و  ناوت  یمن  ار  نآ  تشپ  ینعی : تسا  هوک  لـثم  نمؤـم  تسا  هتفگ  يرگید 

تردق يربتـس و  زا  یکاح  دنرگیدکی و  لوط  رد  هکلب  تسین  یلبق  فرح  ضرع  رد  مه  فرح  نیا  هک  تسه . سک  همه  سرتسد  رد  هک 
یم يراج  نآ  ریـسفت  رد  یفرع  دـعاوق  لوصا و  تسا و  یفرع  نابز  هکلب  تسین . هیانک  هراعتـسا و  نابز  نید  نابز  تسا . . نمؤم  ای  هوک و 

ره نآرق  ینعی  مالسا  ینید  نتم  تسا . . لاکیسکوداراپ  موهفم  کی  دشاب  هتـشاد  یتشادرب  دناوت  یم  سک  ره  هک  فرح  نیا  دوخ  دوش . .
تباث و هدعاق  تایآ  ریسفت  رد  تایاور  زا  يرایسب  هدش و  ریـسفت  یترتع  هللا و  باتک  تنـس  یهارمه  اب  اما  تسا  تایلک  هدننک  وگزاب  دنچ 

لوصا برع و  تایبدا  دعاوق و  هک  نانچ  تسا  دنم  هطباض  هدش و  نیودت  ینید  نوتم  طابنتسا  دعاوق  لوصا و  دنک . . یم  هئارا  ار  صخشم 
. . دـشاب لوصا  نیا  زا  هاگآ  دـیاب  دزادرپ  یم  نوتم  ریـسفت  هب  هک  یـصخش  دـنا و  هتـشاد  هضرع  ار  لوصا  نیا  ظاـفلا  باـب  رد  هژیو  هب  هقف 
رد هک  نید  يوس  زا  هدش  حرطم  لئاسم  دـعاوق و  لوصا و  زا  ییادز  سدـقت  روظنم  هب  نوتم  ریـسفت  رد  يدازآ  اه و  تئارق  ثحب  شریذـپ 

. دهد یم  نارسفم  تشادرب  هب  يراد  هدنخ  زیمآزنط و  تروص  دراوم  زا  یخرب  رد  نیا  زا  هتشذگ  هدش و  یحارط  تسا ، ناناملسم  همه  دزن 
هیآ 9. ِءارسا ، هروس   - 1

؟  هن ای  دنسانش  یم  تیمسر  هب  ار  يار  هب  ریسفت  هیرظن  نید  زا  فلتخم  ياهتئارق  ایآ 
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؟  هن ای  دنسانش  یم  تیمسر  هب  ار  يار  هب  ریسفت  هیرظن  نید  زا  فلتخم  ياهتئارق  ایآ 

خساپ

هیرظن روظنم  هدراذگ (، زاب  نید  ریسفت  رد  ار  یناسنا  ره  تسد  هیرظن  نیا   : )) دنیامرف یم  یناحبـس  رفعج  داتـسا   . تسا تبثم  خساپ  ًالامجا 
رگاو درادـن  شیب  تئارق  کـی  نید  هکیلاـح  رد  درادـن ،  يرترب  يرگید  رب  سک  چـیه  تئارق  هک  دوش  یم  روآداـیو  تسا )  کـیتنوم  ره 

 . مینک یم  هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  دراد  يرگید  للع  هکلب  تسین  تئارق  فالتخا  نآ ،  ءاشنم  دراد  دوجو  دـیاقعو  ماـکحا  رد  مه  یفـالتخا 
ياه هیرظن  زا  یتمـسق  ًایناث  دـنراد  رظن  تدـحو  ماـکحاو  دـیاقع  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  يرایـسب  ریـسفت  رد  یمالـسا  نادنمـشنادواملع  ًـالوا 

نآ فصو  هب  کی  رهو  دـنهد  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  ملکتمو  ناد  یمیـشو  نادـکیزیف  هک  لگ  ناسب  دـنرگیدکی ، لـمکم  فلتخم ،
لک رب  دحاو  ماظن  دوجو  زا  ملکتمو  نآ  ینورد  راثآ  هاگدید  زا  نادیمیـشو  هدـیدپ  رهاظ  رب  مکاح  نیناوق  قیرط  زا  نادـکیزیفدنزادرپ  یم 
یم ساسحا  فالتخا  تیاورو  هیآ  زا  اهتـشادرب  رد  هک  اجنآ  دـنرگیدکی .  لمکم  فصو  هس  رهو  میراد  فصو  هس  اـجنیا  رد  هکیلاـح  رد 

یتخانـش 2- نابز  نیناوق  تیاعر  مدـع  - 1 دـننام :  تسا  ریـسفت  دـعاوق  ندرکن  تیاـعر  لولعم  هکلب  تسین  تئارق  ددـعت  هب  طوـبرم  مینک 
رد فالتخا  درادـن 5 - نآ  هب  هار  هک  ییاهورملق  رد  لـقع  يریگراـکب  يریــسفت 4 - شور  رد  يرگن  ءزج  خوسنمو 3 - خـسان  زا  تلفغ 

ار یلع (  هیواعم ، هک  اجنآ  ات  تسا  رثؤم  رایسب  تئارق  ددعت  رد  سوهو  يوه  ًاملسم  ثیدحو 7 - هیآ  قادصم  رد  فالتخا  دنس 6 - رابتعا 
همه رد  رظن  راهظا  هکنانچمه  تشاد  هجوت  دیاب  ( 1  .(( ) تسا هداتسرف  دربن  نادیم  هب  ار  يوواو  هدوب  وا  هاپس  رد  نوچ  دناد  یم  رامع  لتاق 

رد صـصختم  ریغو  هربخریغ  دارفا  دوروو  دبلط  یمار  دوخ  نیـصصختم  زین  نید  رد  رظن  راهظا  دراد ،  صـصخت  هب  زاین  یملع  ياه  هتـشر 
زا رتمک  نآ  ندرک  وگزاـبو  ینید  قیاـقح  صیخـشت  تیمها  هتبلاو  دـشاب  یمن  زیاـج  ناـشیا  بناـج  زا  صوصخم  تئارق  هئاراو  نید  هطیح 

یناحبس رفعج  داتسا  ص 17 ، هرامش 37 ، یصصخت ،  مالک  هلجم  ( 1 تسین .  رگید  یصصخت  ياه  هتشر  تیمها 

تسا هدش  نایب  فلتخم  اههلاسر  رد  یعرش  ماکحا  دنراد و  رظن  فالتخا  مه  اب  عجارم  ارچ  سپ  میتسه  نید  کی  يوریپ  ام  ۀمه  تسا و  مالسا  ام  نید 

شسرپ

فلتخم اههلاسر  رد  یعرـش  ماکحا  دـنراد و  رظن  فالتخا  مه  اب  عجارم  ارچ  سپ  میتسه  نید  کی  يوریپ  ام  ۀـمه  تسا و  مالـسا  ام  نید 
تسا هدش  نایب 

خساپ

، دنیوگیم نخس  نید  کی  زا  همه  تفگ  ناوتن  هک  تسین  ياهزادنا  هب  نادهتجم  اهقف و  رظن  فالتخا  هک  درک  هجوت  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
بجاو زامن  يارب  وضو  هک  نیا  لصا  رد  اهقف  ینعی  دیاهدرک ، حرطم  دوخ  شسرپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ةزادنا  هب  اهنآ  فالتخا  هکلب 

یفالتخا يرآ  دنرادن ; یفالتخا  چیه  هتشاد  رظن  قافتا  اهاپ ، حسم  رس و  حسم  سپس  پچ  تسد  تسار  تسد  تروص  نتـسش  رد  تسا و 
رظن فالتخا  رادقم  نیا  ایآ  نآ  دننام  بآ و  نتخیر  رادـقم  دـننام  تسا  نآ  لئاسم  یخرب  رد  دنـشاب  هتـشاد  وضو  ةرابرد  تسا  نکمم  هک 

یعیبط و رایسب  فالتخا  رادقم  نیا  اریز  دوب ، دهاوخ  یفنم  امش  باوج  نیقی  هب  دنـشاب ؟ هدروآ  يدیدج  نید  مادک  ره  هک  دوشیم  ثعاب 
فالتخا مه  اب  نتفرگ  وضو  رد  دینکیم ، دیلقت  دهتجم  کی  زا  ود  ره  هک  یـصخش  اب  تسا  نکمم  امـش  یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسا  جـیار 

هک دـشاب  هتـشاد  یتشادرب  هلئـسم  زا  تسا  نکمم  مادـک  ره  یلو  دـینک ، لمع  هلئـسم  کـی  هب  دـیهاوخیم  ود  ره  دـنچ  ره  دیـشاب ، هتـشاد 
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یبآ هب  امـش  و  دیریگن ، وضو  فاضم  بآ   " اب دیوگیم  رفن ـ  ود  ره  امـش ـ  دهتجم  لاثم  يارب  دشاب ، توافتم  يرگید  تشادرب  اب  يرادقم 
یلو دیریگن ، وضو  هجیتن  رد  دشاب ، هدیسر  فاضم  ّدح  هب  بآ  امش  رظن  هب  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  تسا  دولآ  لگ  يرادقم  هک  دیـسریم 

، دیتشاد فالتخا  مه  اب  لمع  رد  رفن  ود  امـش  اج  نیا  رد  دریگب . وضو  هجیتن  رد  دشاب و  هدیـسرن  فاضم  ّدح  هب  زونه  امـش  تسود  رظن  هب 
بلطم دراد . تیمها  رایـسب  رظن  فالتخا  رادـقم  نتفرگ  رظن  رد  سپ  تسا  هتفریذـپ  لاعتم  دـنوادخ  هاگشیپ  رد  امـش  يود  ره  لمع  یلو 

اـهگنر و دـنک ، دروـخرب  نآ  اـب  هشیدـنا  رّکفت و  اـب  رـشب  هک  یملع  ره  هکلب  تسین  رـصحنم  ینید  موـلع  رد  فـالتخا  نیا  هک  نآ  رگید 
كرد دـمهفیم و  ار  ملع  دراد  هک  یتقد  تسارف و  دادعتـسا ، شوه  ةزادـنا  هب  یـصخش  ره  اریز  دریگیم ، دوخ  هب  ینوگانوگ  ياـههولج 

، دناهدناوخ سرد  داتـسا  کی  رظن  ریز  دناهدش و  لیـصحتلا  غراف  هاگـشناد  کی  زا  همه  هک  یناکـشزپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکیم ;
يرامیب صیخـشت  رد  اهنآ  ۀمه  تردق  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  دننکیم ; زیوجت  ینوگانوگ  ياههخـسن  نارامیب  جالع  ماگنه  رد  یلو 

ای رامیب  کی  هب  تبسن  نانآ  نایم  رظن  فالتخا  ثعاب  هجیتن  رد  دنتسه ; توافتم  مه  اب  زین  یملع  ياههتخودنا  زا  هدافتسا  رد  تسین و  ربارب 
نتـسناد نینچ  مه  دوشیم . هدـید  نوگانوگ  ياههتـشر  ناسانـشراک  ناسدـنهم و  نایم  هک  یتاـفالتخا  تسا  نینچ  مه  دوشیم و  يراـمیب 

یلک و نیناوق  هضرع  يارب  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  أملع  ياوتف  فالتخا  یلـصا  تلع  تسا  يرورـض  امـش  خساپ  لیمکت  رد  ریز  بلاطم 
هتشاذگاو موصعم  ناماما  ومرکاربمایپ  نایب  هب  ار  بلاطم  تایئزج  نییبت  لیصفت و  تسا و  هتفگ  نخس  راصتخا  هب  اذل  تسا  هدش  لزان  هیلوا 

میرک و نآرق  تاـیآ  نید و  مهف  رد  ار  یـصاخ  شور  شیوخ  دودـحم  شناد  روخارف  هب  یفرط  زا  زین  هعیـش  نادـهتجم  لحن 44 ،)  ) تسا
هریغ تایلیئارـسا و  یلعج و  تایاور  دوجو  رابخا  لقن  رد  اههطـساو  ندش  دایز  لثم  يرگید  لماوع  رگید  فرط  زا  دناهدیزگرب و  تایاور 

تاـیآ ریـسفت  هب  دوـجوم  هلدا  زا  طابنتـسا  داـهتجا و  اـب  هـتبلا  هـک  دـنیامن  مـیرک  نآرق  زا  نوگاـنوگ  ياـهتشادرب  نارـسفم  هدـش  ثعاـب 
فلؤم ۀمدقم  ج 1 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك  .) دننکیمن تیعبت  دانع  اوه و  لیم و  زا  هاگ  چیه  لمع  نیا  رد  و  دـنزادرپیم .

طابنتـسا داهتجا و  ینیمخ ).  ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  نشور ص 219ـ240 ، يدیعـس  رقاب  دـمحم  نآرق  مولع  یمالـسا /  رـشن 
ناـمز رد  تسا  طوبرم  نیموصعم  روضح  ناـمز  هب  نآ  سیـسأت  دوـجو و  لـصا  نکیل  تسا  تبیغ  ناـمز  هب  طوـبرم  هچرگ  یعرـشماکحا 

هب ار  دوخ  رکف  لوصحم  دـننک و  تفاـیرد  هدـش  رداـص  یحو  طـبهم  زا  ار  هچنآ  اـت  دندیـشوکیم ، دوخ  داـهتجا  اـب  اـهقف  نیموصعمهمئا 
تباـث هرهچ  هک  نآ  نودـب  وا  طابنتـسا  هیقف و  مکح  دـناهدرک و  قـیوشت  راـک  نیا  رب  ار  اـهنآ  زین  نیموـصعمهمئا  دـنزاس . لـقتنم  نارگید 

هب طوـبرم  ماـکحا  تسا  فـظوم  هیقف  دوـشیم . عـقاو  هیقف  مهف  طابنتـسا و  فرظ  رد  اـهنت  دـنک  نوـگرگد  ار  ینید  تفرعم  اـی  تعیرش و 
نیاربانب دیامن ; تفایرد  عراش  ۀیحان  زا  هدش  اقلا  دعاوق  لوصا و  زا  تناعتـسا  اب  هکلب  دوخ  ۀقیلـس  رادنپ و  ساسا  رب  هن  ار  نیون  ياههدیدپ 

لومـش اب  هکلب  تسا  نید  زا  کی  ره  مهف  فالتخا  ساسا  رب  اـهقف  تشادرب  اریز  دـنزیمن ; نید  هب  يررـض  اـهنت  هن  اـهقف  مکح  فـالتخا 
نیا ددرگیم . نابات  اههدـیدپ  یمامت  رب  هراومه  هام  وترپ  دیـشروخ و  رون  نوچمه  تعیرـش  عاعـش  یهقف  طابنتـسا  ماود  یعرـش و  ماـکحا 

رثا رب  اـی  دروـخیم و  مشچ  هب  فـالتخا  نیا  زین  تغل  ياـهباتک  رد  هک  دـشاب  ظاـفلا  یناـعم  رد  فـالتخا  رثا  رب  تـسا  نـکمم  فـالتخا 
ببـس هب  تسا  نکمم  ای  دـشاب و  اـهنآ  دـییأت  ناـیوار و  ندوب  هقثریغ  اـی  هقث  رد  فـالتخا  اـی  دـشاب و  فلتخم  ياـهتیاور  رد  فـالتخا 

یلوصا یهقف و  دـعاوق  نتفرگن  ای  نتفرگ  راک  هب  تهج  هب  تسا  نکمم  ای  دـنیامنیم و  اهتیاور  زا  اهقف  هک  دـشاب  یفلتخم  ياـهتشادرب 
ر.ك . ) دـشاب نآ  قیداـصم  رب  یلک  موـهفم  کـی  قیبـطت  رد  فـالتخا  رثا  رب  تسا  نکمم  نینچمه  دـشاب  ماـکحا  طابنتـسا  تشادرب و  رد 
رد تعیرش  قداصماما /  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم  رشن  ص 279 ، یناحبس ج 2 ، رفعج  خیـش  هّللاتیآ  مالک  رد  دیدج  لئاسم  لخدم 

هاگشناد ص 14ـ16 ، تفرعم ج 1 ، يداـه  دـمحم  نورـسفملا  ریـسفتلا و  أرـسا /  یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ  يداوج  هّللاتیآ  تفرعم  هنیآ 
.( دهشم يوضر  یمالسا  مولع 

؟  تسا تباث  مالسا  زا  كرد  ایآ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 401 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟  تسا تباث  مالسا  زا  كرد  ایآ 

خساپ

نید مان  هب  یـسک  درادـن  ناکما  ًـالوصا  تسین و  تباـث  صاـخ ، مکح  کـی  زا  كرد  هک  تفگ  ناوتیمن  يرورـض ، ماـکحا  ياتـسار  رد 
فشک ملع ، تفرـشیپ  رطاخ  هب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  فلا ) هک : تسا  ینتفگ  يرورـض  ریغ  ماکحا  هرابرد  اما  دیوگب ؛ ار  نآ  فالخ 
ماکحا زا  یخرب  ناکم ، نامز و  طیارـش  رییغت  یلک  روط  هب  مدرم و  یگدـنز  ماظنرییغت  تافاشتکا ، تاعارتخا و  دایدزا  قیاقح ، زا  يرایـسب 

یلو دـشاب ؛ تاخاب  درب و  راـمق و  تهج  رد  رتشیب  تسا  نکمم  یـصاخ  ناـمز  رد  جنرطـش  هنومنباـب  زا  ددرگیم ؛ رییغت  شوختـسد  یعرف 
رد دـشابن . هارمه  تخاب  درب و  رامق و  ناونع  اب  اموزل  جنرطـش  ناونع  ینعی ، دـیآ ؛ رد  تیعوضوم  نیا  زا  دـنکرییغت و  طیارـش  تسا  نکمم 

جاجحیارب انم »  » رد ینابرق  حبذ  نینچمه  تسا . عورـشم  لالح و  دشابن ، رامق  عوضوم  رگا  جنرطـش  هک  دهدب  رظن  هیقف  درادـناکما  اج  نیا 
لثم  ) نردـم هیلقن  طیاسوطـسوت  هک  مینیبیم  هزورما  اما  تسا ؛ هدیـسریم  زین  حیحـص  فرـصم  هب  ناـکمالایتح  میدـق  رد  تسا و  بجاو 
نیا رد  زاب  تسین . نآ  حیحص  فرصم  ناکماهک  دوشیم  حبذ  انم  رد  ینابرق  يردق  هب  دنوشیم و  لقتنم  هکم  هب  يدایز  تیعمج  امیپاوه )

ار یطیارـش  هکلب  دـننک ؛ حـبذ  انم  رد  ارنآ  درادـن  یموزل  ، دوریم نیب  زا  انم  رد  ینابرق  تشوگ  رگا  هک  دـهدب  اوتف  یهیقف  تسا  نکمم  اج 
هداد ارقف  هب  هدش و  حـبذ  ینابرق  نیا  شدوخ  نطو  رد  دـهدیمماجنا ، هکم  رد  یجاح  هک  جـح  کسانم  ماجنا  اب  نامزمه  هک  دـننک  مهارف 

تاعلاطم و ، یگدنز طیحم  زا  هتساخرب  هک  توافتم -  ياهشرگن  نیا  دراد . دوجو  یتوافتم  ياهتشادرب  زین  فلتخم  دارفا  رد  ب )  دوش .
هتشاد نارگید  اب  یتوافتمرظن  يرورـضریغ  ماکحا  رد  دراذگب و  ریثأت  وا  طابنتـسا  هوحن  رب  تسا  نکمم  زین  دشابیم -  درف  یگدید  ناهج 

دنک و رظندیدجت  شیاواتف  زا  یخرب  رد  رتنوزف ، تاعالطا  رتشیب و  هبرجت  بسک  نامز و  تشذگ  اب  تسا  نکمم  دهتجم  کی  ج )  دشاب .
يدهتجم چیه  - 2 تسا . ریذپانرییغت  تباث و  تمایق  مایق  ات  نید  تایرورـض  - 1 هک : تفگ  دـیاب  لاح  نیع  رد  دوش . ضوع  شیاوتف  انایحا 

تارییغت رظن و  فـالتخا  نیمه  - 3 دش . دهاوخ  طقاس  شتیحالص  هنرگو  دنک  رداص  اوتف  مالـسا  صخـشم  هبوچراچ  فالخرب  درادن  قح 
طابنتـسا يارب  هک  یلوصازرم  دح و  زا  دناوتیمن  هیقف  ًالوصا  دشاب و  هتفرگ  رارق  هقف  لوصا  هیاپ  رب  ینعی ، دشاب ؛ طباوض  ساسارب  دـیاب  زین 

. ددرگ جراخ  تسا  هدش  عضو  یهقف  ماکحا 

هک مییوگب  دوش  یمن  ینعی  میراد  مکح  کی  طقف  دحاو  نآ  رد  يا  هلئسم  کی  دروم  رد  هکنیا  ینعی  تسا  یهلا  دحاو  نید  مالسا  هک  میراد  مالسا  رد 
دیاب هتشک  مدآ  هک  یسک  دیوگ  یم  مالسا  مینک و  ارجا  ار  ... ياو و مکح  دوش  یم  مه  سکیا و  مکح  دوش  یم  مه  تسا  هتـشک  مدآ  الثم  هک  یـسک 

لاح دوش  صاصق 

شسرپ

یمن ینعی  میراد  مکح  کی  طقف  دـحاو  نآ  رد  يا  هلئـسم  کـی  دروم  رد  هکنیا  ینعی  تسا  یهلا  دـحاو  نید  مالـسا  هک  میراد  مالـسا  رد 
یم مالـسا  مینک و  ارجا  ار  ... ياو و مکح  دوـش  یم  مه  سکیا و  مکح  دوـش  یم  مه  تسا  هتـشک  مدآ  ـالثم  هک  یـسک  هک  مییوـگب  دوـش 

هتشاد عجرم  نیدنچ  ماکحا  دیلقت  يارب  دوش  یم  روطچ  هک  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  لاح  دوش  صاصق  دیاب  هتـشک  مدآ  هک  یـسک  دیوگ 
مکح رگید  عجرم  تسا و  لماک  شا  هزور  دشاب  رفاسم  هراومه  هک  دنک  یم  باجیا  شلغـش  هک  یـسک  دیوگ  یم  عجرم  کی  الثم  میـشاب 

. تسا لطاب  شا  هزور  هک  دنک 
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کی دروم  رد  رهاـم  صـصختم و  کـشزپ  دـنچ  ًـالثم  تسا ؛ جـیار  یعیبط و  يرما  ینف ، ره  ناسانـشراک  ناصـصختم و  نیب  رظن  فـالتخا 
هدعاق نیا  زا  زین  یعرـش  ماکحا  رد  طابنتـسا  داهتجا و  دننکیم . زاربا  یفلتخم  ددـعتم و  ياهرظن  نیعم ، راثآ  میالع و  اب  صخـشم  يرامیب 

لوق  ) ّتنس نآرق ، ینعی ، ماکحا ؛ كرادم  هب  عوجر  زا  دعب  طیارشلاعماج ) نادهتجم   ) ینید روما  ناسانشراک  ناگربخ و  تسین و  ینثتـسم 
ياواتف دننکیم و  ادیپ  یفلتخم  ياهتشادرب  اهطابنتسا و  لئاسم  زا  یضعب  رد  لقع ، عامجا و  (ع ،)) نیموصعم همئا  و  (ص ) ربمایپ شور  و 

نآ دـشاب و  تجح  ام  يارب  یعرـش  رظن  زا  وا  ياوتف  هک  دـشاب  يدرف  زا  هشیمه  دـیلقت  هک  تسا  مزال  ببـس  نیدـب  دـنهدیم و  ینوگانوگ 
زا تشاد . دیهاوخ  یعرش  تجح  تمایق  رد  درک و  دیهاوخن  ررض  تروص  نیا  رد  دراد . ار  اوتف  تیحالص  هک  تسا  طیارشلاعماج  دهتجم 

ّهلدا و ساـسا  رب  دـندقتعم  اـهنآ  هکلب  تسا ؛ یهلا  مکح  اـمتح  ماهدیـسر  نآ  هب  نـم  هـچنآ  تـسا  هـتفگن  لاـح  هـب  اـت  یهیقف  زگره  یفرط 
 « دـحاو ٌرجا  أطخملل  نارجا و  بیـصملل  : » دـنیوگیم ور  نیا  زا  تسا  نیا  ارهاظ  یعرـش  مکح  دـنراد ، تایاور  تاـیآ و  زا  هک  یطابنتـسا 
زا هدافتـسا  ساسا  رب  ار  یمکح  رگا  اما  دربیم ؛ باوث  ود  دوب  یهلا  مکح  عقاو  رد  ناـمه  اـقافتا  درک و  ناـیب  ار  یمکح  یـسک  رگا  ینعی ،

تشاد هجوت  دیاب  هتبلا  دربیم . باوث  رجا و  کی  تروص  نیا  رد  دوب ، یهلا  مکح  فلاخم  عقاولا  یف  یلو  دروآ  تسد  هب  تایآ  تایاور و 
اـهتلع و هراـبرد  رتـشیب  حیـضوت  تهج  تسین . یفـالتخا  نید  تایرورـض  مهم و  روما  رد  تسا و  یئزج  روما  رد  تارظن  فـالتخا  عوـن 
، ياهتشر ره  يرظن  لئاسم  رد  یعیبط  روط  هب  ًالومعم و  . 1 تسا : يرورض  هتکن  دنچ  رکذ  رگیدکی ، اب  نادهتجم  ياوتف  فالتخا  ياههشیر 
. تسا نید  ماکحا  رد  داهتجا  هلمج  نآ  زا  دنراد و  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  لئاسم  زا  يرس  کی  رد  هتشر ، نآ  نادنمشناد  ناصـصختم و 
، ناناملسم یمامت  هک  نید  تایرورـض  فلا ) تسا : هتـسد  دنچ  لئاسم  نیا  دنرادن  رگیدکی  اب  یفالتخا  ینید ، لئاسم  تایلک  رد  عجارم  . 2

قافتا هب  بیرق  تیرثکا  هک  یلئاسم  ینعی ، روهـشم ؛ لئاسم  ب ) هزور و .).. زاـمن ، ندوب  بجاو  دـننام   ) دـننادیم مالـسا  نید  ءزج  ار  اـهنآ 
نیا فاضم .) بآ  اب  وضو  ندوبن  حیحص  دننام   ) دنراد فلاخم  رظن  لئاسم ، نآ  رد  یکدنا  دادعت  اهنت  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رب  نادهتجم 

هجوت دـیاب  دوشیمن . فالتخا  بجوم  یخرب ، تفلاخم  هک  تسا  قافتا  دروم  روهـشم و  دـیلقت  عجارم  نایم  رد  ياهزادـنا  هب  لـئاسم  هنوگ 
هیلمع و ياههلاسر  توافت  لیلد ، نیمه  هب  دراد و  رارق  شخب  ود  نیا  زا  یکی  رد  ینید ، لئاسم  مالـسا و  ماکحا  هدمع  تمـسق  هک  تشاد 
هک یلئاسم  ینعی ، یئزج ؛ لئاسم  ج ) دراد . یطایتحا  هبنج  یهاگ  تسا و  زیچان  رایسب  یلک ، یساسا و  لئاسم  رد  نادهتجم  ياوتف  فالتخا 

للع و اواتف و  فالتخا  نیا  دراد و  دوجو  رظن  فـالتخا  نادـهتجم  نیب  یهاـگ  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  دوشیم . طوبرم  ماـکحا  تاـیئزج  هب 
هب کیدزن  نامز  رد  ای  (ع ) نیموصعم روضح  نامز  رد  ماـکحا ؛ ناـیوار  نـالقان و  رد  فـالتخا  مکی . تسا : هنوگ  دـنچ  رب  نآ ، ياـههشیر 

(ع) موصعم دوخ  زا  ای  ار  ماکحا  ثیداحا و  اریز  دوب ، زاین  دروم  رتمک  ثیداحا ، نایوار  تخانـش  تایاور و  كردـم  دنـس و  ناـنآ ، رـصع 
اب ثیداحا  تایاور و  دـعب ، ياهنامز  رد  اـما  دنتخانـشیم . موصعم ، اـب  یناـمز  یکیدزن  تهج  هب  ار  اـهنآ  لـقان  يوار و  اـی  دندیـسرپیم و 

نیا زا  دندرکیم . لعج  ار  یغورد  ثیدح  رازه  راهچ  دودح  ات  یهاگ  زین  اههریرهوبا  دننام  یـصاخشا  و  دشیم . لقن  يدایز  ياههطـساو 
دربب و یپ  تایاور  دنس  ندوب  ربتعم  هب  دسانشب و  ار  نآ  نالقان  نایوار و  دیاب  دهد ، اوتف  یتیاور  ثیدح و  قبط  دهاوخیم  هک  يدهتجم  ور 

دوشیم ثعاب  لاجر ،) ملع   ) اهنآ نایوار  تخانـش  ثیداحا و  دنـس  رد  قیقحت  نیمه  دشاب . هتـشاد  یهاگآ  لاجر »  » و ثیدح »  » ملع هب  زین 
رادروخرب رابتعا  تّحـص و  زا  رگید  دـهتجم  رظن  رد  ثیدـح  نیمه  اما  دـشاب ؛ ربتعم  حیحـص و  يدـهتجم  رظن  هب  ثیدـح  کی  یهاـگ  هک 

زا تایاور  تایآ و  زا  یـضعب  یهاگ  ماکحا ؛ میهافم  یناعم و  رد  فالتخا  مود . ددرگ . نانآ  نیب  اوتف  فـالتخا  بجوم  هجیتن  رد  دـشابن و 
رد تهج  نیدـب  دوشیم . هداد  یفلتخم  تـالامتحا  اـهنآ ، میهاـفم  یناـعم و  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تاـبیکرت ، تـالمج و  تاـملک ، رظن 
ملف مّمیت ...«  هب  طوبرم  هیآ  رد  ًـالثم  دـیآیم ؛ دوجو  هب  اوتف  فـالتخا  هجیتن  رد  رظن و  فـالتخا  نادـهتجم  نیب  ماـکحا ، میهاـفم  یناـعم و 

موهفم انعم و  رد  دینک ؛» ممیت  هزیکاپ  دیعص »  » رب دیتشادن ، یسرتسد  بآ  هب  تراهط  يارب  هک  یتروص  رد  ابیط ؛ ادیعص  اومّمیتف  ًءام  اودجت 
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يرهاظ هتـسوپ  هک  تسا  ییاهزیچ  مامت  نآ  يانعم  ای  تسا  كاخ  طقف  دیعـص »  » يانعم ایآ  هک  هدـمآ  شیپ  رظن  فـالتخا  دیعـص ،»  » هملک
ریغ ای  تسا و  حیحص  ندرک  ممیت  ییاهزیچ  هچ  رب  هک  نیا  رد  ور  نیا  زا  نآ .) زج  گیر و  نش ، گنـس ، دننام   ) دهدیم لیکـشت  ار  نیمز 

مکح دوخ  رد  نادهتجم  یهاگ  ماکحا ؛ تاعوضوم  قیداصم و  رد  فالتخا  موس . دیآیم . دوجو  هب  اوتف  فالتخا  نادهتجم  نیب  حـیحص ،
ینوخ رازگزامن  سابل  ای  ندب  رب  رگا  ًالثم  دننکیم ؛ ادیپ  فالتخا  مکح  عوضوم  قادـصم و  رد  اما  دـنراد ؛ رظن  قافتا  رگیدـکی  اب  یعرش 

رد مهرد  هدش ، رداص  (ع ) موصعم يوس  زا  مکح  نیا  هک  ینامز  رد  دـشابیم . حیحـص  زامن  تسا ، مهرد »  » زا رتمک  نآ  رادـقم  هک  دـشاب 
، زور نآ  مهرد  هزادنا  زا  یهاگآ  مدـع  تهج  هب  دـعب  ياهنامز  رد  اما  دناهتـسنادیم . ار  نآ  هزادـنا  همه  تسا و  هدوب  لومعم  مدرم  نایم 
ای یطـسُو و  و  ماهبا ، ِتشگنارـس  ای  تسا ، تسد  فک  يدوگ  اب  يواسم  مهرد ، هزادـنا  ایآ  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ییاـهرظن  فـالتخا 

دصاقم رد  فالتخا  مراهچ . تسا . هدش  نآ  یعرش  مکح  رد  اوتف  فالتخا  ثعاب  مکح ، عوضوم  قادصم و  رد  رظن  فالتخا  نیمه  هباّبس .
تـسد رد  تردـق  تموکح و  یعرـش ، ماکحا  نالقان  ثیداـحا و  ناـیوار  لوا  هقبط  و  (ع ) راـهطا همئا  ناـمز  رد  نوچ  ماـکحا ، فادـها  و 
تیاعر حالطصا  هب  دننک و  نایب  هدرپ  نودب  ار  یهلا  یعقاو »  » ماکحا اج  همه  رد  دنتسناوتیمن ، نانآ  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  هعیـش  نافلاخم 
یلـصا فدـه  دوصقم و  دنـشاب و  هتـشادن  قفاوت  رگید ، یـضعب  اـب  ثیداـحا  زا  یـضعب  اـت  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دـندرکیم . هیقت 

تافانم و رگیدکی  اب  نیتسخن  رظن  رد  هک  ار  یثیداحا  نینچ  هک  تسا  نیا  نادهتجم ؛ ناهیقف و  ياهراک  زا  یکی  دوشن . هدیمهف  (ع ) موصعم
رارق دوخ  ياوتف  لیلد  ذخأم و  ار  اهنآ  هجیتن ، رد  دوش . هتخانـش  مولعم و  اهنآ  یلـصا  فده  دوصقم و  ات  دننک  عمج  مه  اب  دـنراد ، ضراعت 

بجوم نیمه  دیآیم و  شیپ  رظن  فالتخا  نانآ  نایم  رد  رگید ، ثیدح  اب  ثیدح  کی  نداد  قفو  ثیداحا و  نیب  عمج  رد  یهاگ  دـنهد .
. دـیآیم شیپ  اوتف  فالتخا  دـیلقت ، عجارم  نادـهتجم و  نیب  یهاگ  تلع ، راهچ  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  سپ  ددرگیم . نانآ  ياوتف  تواـفت 

لمع نآ  هب  دیاب  نادلقم  دـشاب و  یهلا  يرهاظ  مکح  تسا  نکمم  هکلب  تسین ؛ یهلا  یعقاو  مکح  رب  لیلد  امتح  دـیلقت ، عجرم  ياوتف  هتبلا 
ماما هب  اـم  یتقو  دـشاب  وا  رب  تجح  هک  هچنآ  ینعی  تسا  هفیظو  ماـجنا  تسا ، فلکم  نادـب  ناـسنا  هک  هچ  نآ  تروص  ره  رد  یلو  دـننک .

ناسانش مالـسا  دوش ، مامت  وا  رب  تجح  هک  يوحن  هب  ادخ  مکح  تفایرد  يارب  نانآ  هب  ناسک  نیرت  کیدزن  میرادن  یـسرتسد  (ع ) موصعم
. دنتسه ناهیقف  ینعی  اوقت  اب  لداع و 

؟ دراد یمزاول  هچ  دناهدرک ، حرطم  نتم  کی  مهف  يارب  يرتسبش  ياقآ  هک  ياهناگجنپ  تامدقم  لوبق 

شسرپ

؟ دراد یمزاول  هچ  دناهدرک ، حرطم  نتم  کی  مهف  يارب  يرتسبش  ياقآ  هک  ياهناگجنپ  تامدقم  لوبق 

خساپ

رایـسب اجنیا ، رد  اهنآ  نییبت  لیلحت و  هک  دراد  یمزاول  تسا ، هدرک  حرطم  نتم  کی  مهف  يارب  يرتسبـش  ياقآ  هک  ار  ياهناگجنپ  تامدقم 
نیا دنتـسین و  یناعم  يواح  ظاـفلا  ینعی ، اـهنآ ؛ نتـسبآ  هن  دـنایناعم  هنـسرگ  ظاـفلا  - 1 زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرتمهم  تـسا . تـخس 

، دوخ تاراظتنا  قیالع و  اهشـسرپ ، اهمهفشیپ ، اب  بطاخم  رگید ، نایب  هب  دـناشوپیم . ظافلا  تماق  رب  ار  یناعم  هماج  هک  تسا  بطاخم 
، اهمهفشیپ تسا و  هدش  عضو  نآ  يارب  هک  تسا  طابترا  رد  ییانعم  نامه  اب  نتم  ظفل و  ام  رظن  هب  دزاسیم . انعم  ياراد  ار  نوتم  ظافلا و 
-2 ام . ياههتخودـنا  عبات  هن  تسا ، اهنآ  عضو  عبات  ظافلا ، یناعم  هک  ارچ  درادـن ؛ ظفل  نآ  يانعم  هب  یطبر  چـیه  ام  ياهشـسرپ  قیـالع و 

ظافلا  ) هدش دای  بلطم  هب  مینادـب و  يرتسبـش  ياقآ  ياعدا  دروم  هناگجـنپ  تامدـقم  لولعم  ار  نتم  کی  مهف  ام  رگا  ظافلا . یناعم  تیبسن 
تامدـقم یتساک  ینوزف و  بسح  رب  هک  ارچ  داتفا ؛ میهاوخ  ظافلا  یناعم  تیبسن  ماد  هب  میوش ، لـئاق  اـهنآ ) نتـسبآ  هن  دـنایناعم ، هنـسرگ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 404 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تـسرد ار  نتم  ياـنعم  دوـخ ، ياـهمهفشیپ  قیـالع و  اهشـسرپ ، تاراـظتنا ، بسح  هب  سک  ره  دوـشیم و  ریغتم  نتم  ياـنعم  هناگجـنپ ،
انعم طـلغ  اـی  تسرد  مهف  رگید  و  دوب ؛ دـهاوخن  ظاـفلا  ياـنعم  رد  تیبسن  زج  يزیچ  نتم ، کـی  تواـفتم  ياـنعم  رّثـکت  نیا  درادـنپیم و 

یناـعم هنـسرگ  ار  ظاـفلا  میوش و  رکنم  صاـخ  یناـعم  يارب  ار  ظاـفلا  عضو  هدـیدپ  رگا  ینید . نوتم  مهف  رد  تیبسن  - 3 تشاد . دهاوخن 
ینوریب و لماوع  زا  هتـساخرب  هتـسباو و  اپارـس  هرـسکی و  ار  ینید  فراعم  ياوتحم  نیماضم و  یعیبط ، روط  هب  اـهنآ -  نتـسبآ  هن  مینادـب - 

ياهدنیاز هدننک و  دیلوت  یپ  رد  ینید ، فراعم  یناعم و  يارب  ًامازلا  تشادنپ و  میهاوخ  يرـشب  فراعم  رگید ، نایب  هب  هناگجـنپ ؛ تامدـقم 
یـصاخ تشادرب  ینید ، نوتم  زا  دوخ  ریغتم  تواـفتم و  مهف  رب  اـنب  سک  ره  تروص ، نیا  رد  دوب . میهاوخ  ینید  نوتم  هعومجم  زا  جراـخ 

ره و  دومن ؛ رکذ  هناگی  صاخ و  يرایعم  نآ ، ندوب  طلغ  ای  تسردو  ندوب  لطاب  ای  قح  مقـس ، تحـص و  يارب  ناوتیمن  تشاد و  دـهاوخ 
دهاوخ نتم  نآ  تماق  رب  ار  مهف  نیا  تخیر و  دـهاوخ  یپ  ار  یمهف  ینید ، نوتم  زا  دوخ  ياهمهفشیپ  تالاؤس و  تاراـظتنا ، رب  اـنب  سک 

، دیآیم رامش  هب  ینید  تفرعم  شیاز  رد  یلـصا  لماع  هچنآ  دسریم  رظن  هب  دوب . دهاوخن  ینید  نوتم  مهف  رد  تیبسن  زج  نیا ، و  دناشوپ ؛
تسا یمیهافم  نیماضم و  روآمایپ  اهنآ ، صاخ  شنیچ  هک  دنتسه  یصاخ  یناعم  نتسبآ  ینید  نوتم  ظافلا  تسا . ینید  نوتم  ظافلا  یناعم 

فرـصم يانعم  هب  نیا  اما  تسین ؛ رـسیم  ینوریب  فراعم  يرای  نودب  نیماضم ، نیا  جارختـسا  هتبلا  تسا . هدـش  هدارا  هدـنیوگ  يوس  زا  هک 
رد زین  (ص ) مالـسا ربمایپ  ناشیا ، هاگدید  قباطم  یحو . غالبا  یقلت و  ماقم  رد  ناربمایپ  تمـصع  مدـع  - 4 دشابیمن . رایع  مامت  یگدـننک 
ره دننام  تسا و  ناسنا  وا  هک  نیا  هچ  دناهرب ؛ هناگجنپ  تامدـقم  يانگنت  زا  ار  دوخ  دـناوتیمن  ترـضح ، نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  مایپ  مهف 
زا دشابیم . ریزگان  تسا -  دوخ  صاخ  ینابز  راتخاس  ياراد  هک  دنوادخ -  مایپ  مهف  رد  تامدقم  نیا  رد  ندش  دودحم  زا  يرگید  ناسنا 

نودب ار  لاعتم ) دنوادخ   ) هدنهد مایپ  یلصا  دوصقم  تسا  هتـسناوتن  دوب و  دهاوخن  موصعم  نآ ، غالبا  رد  مه  یحو و  یقلت  رد  مه  ور  نیا 
لوحت رییغت  شوختسد  دوخ  یحو )  ) ناسنا تیاده  تداعـس و  هار  اهنت  رگا  تسا  ینتفگ  دنامهفب . نارگید  هب  دمهفب و  یتساک  مک و  چیه 

رب ياهدیاف  هچ  دشاب ؛ يو  ياهشسرپ  تاراظتنا و  رـصع ، تشیعم  شناد و  حطـس  یگنهرف ، یعامتجا و  طیحم  زا  یباتزاب  ددرگ و  اطخ  و 
اقلا (ص ) ربمایپ هب  وا  يوس  زا  هک  تسا  دنوادخ  یحو  نیع  شظافلا  يددـعتم  لیالد  هب  میرک  نآرق  ام  داقتعا  هب  دوب ؟ دـهاوخ  بترتم  نآ 

هلأسم لیالد ، نآ  زا  یکی  دـشاب . ناشیا  دوخ  زا  نآ  ریبعت  هدـش و  یحو  (ص ) ربماـیپ هب  نآ  میهاـفم  یناـعم و  اـهنت  هک  نآ  هن  تسا ؛ هدـش 
زا یباـتزاب  هن  دنـشاب ؛ یحو  نیع  ینآرق ، تاریبـعت  هک  تسا  نیا  یظفل  زاـجعا  ياـضتقم  اریز  تسا ؛ نآرق  تغـالب  تحاـصف و  رد  زاـجعا 

ناشیا و هاگدـید  هک  تسا  مزاول  نیا  هب  هجوت  اب  نآ . لاثما  یعامتجا و  یخیرات ، ياهتیدودـحم  تاریثأت و  اب  هارمه  (ص ) ربمایپ ناـنخس 
. تسا در  دقن و  لباق  تقد  هب  باب ، نیا  رد  ناشنارکفمه 

؟ دنمادک همهافم  رصانع  تسا و  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم ، کی  مهف  ایآ 

شسرپ

؟ دنمادک همهافم  رصانع  تسا و  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم ، کی  مهف  ایآ 

خساپ

هک تسا  نآ  مالک ، کی  اـی  نتم  کـی  مهف  دـناهدرک ، ذاـختا  ناـبز  راـتخاس  رد  هک  ییاـهانبم  هب  هجوت  اـب  ناملـسم ، نادنمـشناد  هاـگن  رد 
رظن رد  دوـب . دـهاوخ  مهفاـن  عـقاو  رد  تسرداـن و  وا  مهف  دـشابن ، نینچ  رگا  و  دـسرب ؛ هدـنیوگ  اـی  هدنـسیون  دوـصقم  دارم و  هـب  بطاـخم 

عـضو و زا  شیپ  بطاـخم ، مـلکتم و  نـهذ  رد  میهاـفم  میهاـفم : - 1 دراد : دوجو  رـصنع  جـنپ  همهافم  دـنیآرف  رد  ناملـسم ، نادنمـشیدنا 
داجیا يارب  ینایب  رازبا  دنوشیم و  داجیا  یصاخ  لکـش  هب  هک  دنتـسه  ییاهادص  ًافرـص  ظافلا  ظافلا : - 2 دراد . دوجو  تلالد  لامعتـسا و 
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تلالد لامعتـسا و  راک  دنکیم و  طبترم  رگیدـکی  هب  ار  انعم  ظفل و  هک  تسا  یلماع  عضو ، عضو : - 3 دنشابیم . بطاخم  نهذ  رد  یناعم 
سپـس دـنکیم و  روصت  شیوخ  نهذ  رد  ار  انعم  ادـتبا  انعم ، ظفل و  طابترا  عضو و  هب  هجوت  اـب  ملکتم  لامعتـسا : - 4 دشخبیم . ناماس  ار 

« لامعتـسا  - » دراد انعم  نآ  رب  تلالد  تیلباق  هک  تهج  نآ  زا  ار -  انعم  کی  رد  ظفل  دربراـک  نیا  دریگیم . راـک  هب  اـنعم  نآ  رد  ار  ظـفل 
روصت شیوخ  نهذ  رد  ار  انعم  سپـس  دونـشیم و  ار  ظفل  ادـتبا  انعم ، و  ظفل »  » طابترا عضو و  هب  هجوت  اب  بطاخم  تلالد : - 5 دنیوگیم .

، بطاخم ملکتم و  نایم  حیحص  طابترا  لوصا ، ملع  رد  ناملسم  نادنمـشناد  رظن  هب  دنیوگ . تلالد »  » ار انعم  هب  ظفل  زا  لاقتنا  نیا  دنکیم .
بطاخم هیحان  زا  تسرد  مهف  ملکتم و  هیحان  زا  حیحـص  لامعتـسا  ورگ  رد  همهافم ، ققحت  مالک  کی  رد  نتم و  هدـنناوخ  نتم و  بحاـص 

نتم بحاص  اـی  هدـنیوگ  دوصقم  هب  بطاـخم  رگا  دوشیم . هدیجنـس  ملکتم » دارم   » اـب تسرداـن  اـی  تسرد  مهف  ساـسا ، نیا  رب  دـشابیم .
وا مهف  دـشاب ، هدیـسرن  نتم  بحاص  هدـنیوگ و  دارم  هب  بطاـخم  رگا  تسا و  هدـش  لـصاح  عقاو  اـب  قباـطم  تسرد و  مهف  دـشاب ، هدیـسر 

نامه دیاب  دوشیم ، میـسرت  بطاخم  نهذ  رد  هک  ییانعم  تسرد ، همهافم  کی  رد  رگید ، نایب  هب  دوب . دـهاوخن  عقاو  اب  قباطم  تسردان و 
دروم کیـسالکوئن  کیـسالک و  کیتونمره »  » رد لـصا  کـی  ناونع  اـب  یـساسا  مکح  نیا  تسا . هدوب  ملکتم  دوصقم  هک  دـشاب  ییاـنعم 

ار هدـنیوگ  دـصق  تین و  میناوتب  رگا  تسا . نآ  هدـنیوگ  اـی  فلؤم و  تین  نتم ، کـی  ییاـهن  ياـنعم  لـصا ، نیا  ياـنبم  رب  تسا . شریذـپ 
ییانشآ يارب  میاهدنام . ماکان  نخس  نتم و  نآ  مهف  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  میاهدیمهف . ار  نتم  نخـس و  نآ  تقیقح  رد  میهد ، صیخـشت 
دوصقم نیع  نتم  نآ  مهف  میـشاب ، هدیـسر  نتم  بحاص  دوصقم  هب  اـم  رگا  نیارباـنب  . 105 ص 95 -  داهتجا ، یمـالک  یناـبم  رتشیب ر.ك :

ام يارب  ار  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  نتم ، نآ  مهف  فرـص  میـشاب ، هدیـسرن  نتم  بحاص  دارم  هب  ام  رگا  اما  دوب ؛ دـهاوخ  نتم  نآ  بحاـص 
. دوب دهاوخن  مهف  عقاو  رد  تسا و  تسردان  یمهف  نینچ  ًاساسا  هک  نیا  رب  هوالع  درک . دهاوخن  فشک 

تسا حیحص  لوبق و  دروم  دوشیم ، نید  زا  هک  ییاهتشادرب  مامت  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ 

شسرپ

تسا حیحص  لوبق و  دروم  دوشیم ، نید  زا  هک  ییاهتشادرب  مامت  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ 

خساپ

رد تئارق  ترثک  مان  هب  يزیچ  مالـسا  رد  تسا و  یتادراو  یحالطـصا  عقاو  رد  نید  زا  فلتخم  ياهتشادرب  اهتئارق و  رثکت   " حالطـصا
همجرت برغ  گنهرف  زا  یحالطـصا  نینچ  هتـشادن و  دوجو  یمالـسا  ینید و  گنهرف  تایبدا و  رد  ینید  یملع و  تایرظن  میهافم و  باب 

کی هک  هدوب  میرک  نآرق  تایآ  تئارق  رثکت  هدوب  حرطم  رثکت  ناونع  هب  هچ  نآ  ینید  نوتم  رد  تسا  هدـش  ام  ینید  تاـیبدا  دراو  هدـش و 
ار یعونتم  ددعتم و  ياهمهف  ینتم  ره  هک  تسا  دقتعم  نید  زا  فلتخم  ياهتئارق  یطارفا  هاگدید  تسا  هدش  تئارق  تروص  دـنچ  هب  ظفل 

بولطم نکمم و  اهنآ  هب  ندیـشخب  تدـحو  اـی  اـهنآ و  ندز  راـنک  و  دنعورـشم ! بولطم و  همه  اـهمهف  نیا  دـباتیمرب و  مه  ضرع  رد 
زا یخرب  فرـصم  خیرات  هک  هدمآ  دوجوب  برغ  رد  يدامتم  نورق  یط  هک  تسا  يرکف  نایرج  نامه  همادا  يریذپ  رثکت  ثحب  سپ  تسین 

ۀعماج نارکفنـشور  نارکفتم و  زا  یخرب  يریذـپریثأت  دـننام : یفلتخم  لماوع  هک  هدیـسر  ام  روشک  هب  نآ  جوم  هزاـت  هدـش و  ماـمت  اـهنآ 
اب دوخ  صاخ  يانعم  هب  نید  تئارق  رثکت  هیرظن  نیب  اطخ  طلخ و  ياهدع  يوس  زا  ینید  تموکح  شریذپ  مدع  یبرغ  نارکفتم  زا  یمالسا 

درگزیم تفرعم  هلجم  ر.ك  تسا (  هدـش  ام  هعماج  رد  نآ  حرط  زاسهنیمز  دوشیم و ... فلتخم  نوتم  زا  هک  يداع  ياهتشادرب  داهتجا و 
یشهوژپ یشزومآ و  هسسؤم  ، 16 ص 6 ـ  هامرذآ 1380 ، مهد  لاس  ةرامـش 48 ، يدزی و ،... حابـصم  هللا  ۀیآ  نید  تئارق  رثکت  هیرظن  دقن 

بهاذم دوجو  نونکات  مالـسا  ردص  زا  ریـسفت  یهقف  یمالک  فلتخم  ياههخاش  دوجو  دنیوگیم : هیرظن  نیا  نارادفرط  مق )  ینیمخماما ، 
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رد هچرگ  اریز  تسین  تسرد  یلالدتـسا  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا !  نید  زا  فلتخم  ياهتئارق  تحـص  رب  لیلد  یگمه  ینـس و ... هعیش و 
ياهیآ ای  یتیاور  زا  هیقف  ای  رّـسفم  کی  تسا  نکمم  هدـش و  فالتخا  یمالـسا  نادنمـشیدنا  نیب  يدراوم  رد  تایاور  تایآ و  زا  تشادرب 

باب ندوب  زاب  هب  هعیـش  ًاساسا  تسین و  يزیچ  نینچ  رکنم  یـسک  يرگید و  تشادرب  رگید  هیقف  رـسفم و  دشاب و  هتـشاد  یتشادرب  ریـسفت و 
ریـسفت و رد  فالتخا  داهتجا و  هک  تسا  نیا  تسین  شریذـپ  لباق  هچ  نآ  یلو  تسین  أـطخ  زا  موصعم  زین  دـهتجم  دراد و  داـقتعا  داـهتجا 
هک تسا  دقتعم  ینید  نوتم  يریذـپ  تئارق  هاگدـید  تسا  نتم  زا  یـشخب  ره  ینتم و  ره  رد  نید  يریذـپ  تئارق  زا  ریغ  تایاورزا  تشادرب 

يرایسب رد  ناهیقف  نارسفم و  ریسفت ، داهتجا و  بابرد  هک  یلاح  رد  تسا  حیحـص  تسرد و  زین  اهتئارق  ۀمه  دنریذپ و  تئارق  نوتم  مامت 
اهنت دـنراد و  رظن  تدـحو  همه  تسین و  یفالتخا  هدـش  هماقا  اهنآ  رب  صن  یعطق و  لیالد  هک  یلئاسم  رد  دـنراد و  رظن  تدـحو  دراوم  زا 

تسین و حیحص  ود  ره  درادن و  لوبق  لباق  يانعم  ود  نتم  کی  دنرادن ;و  یفالتخا  تایرورـض  رد  تسا و  ینظ  لئاسم  رد  اهنآ  فالتخا 
ْمُِکب َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  ْاوُِعبَّتَت  َالَو  ُهوُِعبَّتاَف  اًمیِقَتْـسُم  یِط   َ َرِـص اَذ  َـ َّنَأَو َه  " تسین رتشیب  زیچ  کی  قح  دـناهتفر و  اطخ  هب  ود  ره  ای  یکی  تیاهن  رد 

فلتخم ياههار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا  نم  میقتسم  هار  نیا  هک  نیا  و  ماعنا 153 )  ) نوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِيِهب  مُکغَّصَو  ْمُِکل   َ َذ ِيِهلِیبَس  نَع 
راگزیهرپ ات  دنکیم  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاسیم ، رود  قح  هار  زا  ار  امـش  هک  دینکن  يوریپ  یفارحنا  ]و 

دوجو یهارمگ  زج  يزیچ  قح  زا  دـعب  سنوی 32 ...)  ) َـل َلَّضلا آلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  : " ... دـیامرفیم میرک  نآرق  رگید  ییاج  رد  دـیوش ".و 
، دنـشاب هتـشاد  فالتخا  مه  اب  هک  ییاعدا  ود  چـیه  ۀلالـض  امهادـحا  تناک  ّالإ  ناتوعد  تفلتخا  ام  : " دـیامرفیمیلع ترـضح  ... درادـن "
رد فلتخم و  ياـهتشادرب  اـهتئارق و  دادـعت  ینید  نورد  رظنم  زا  نیارباـنب  تسا "  یهارمگ  اـهنآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  درادـن ، دوجو 

اهنآ و نداد  رارق  مه  ضرع  رد  نید و  زا  فلتخم  ياهتشادرب  لوبق  تسین  شریذـپ  لباق  دراد و  تافانم  تایاور  تایآ و  اـب  مه  ضرع 
دوخ دامتعا  دندید ، ار  فلتخم  تایرظن  یتقو  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  یناور  راثآ  زا  یکی  هک  دراد  يراوگان  بقاوع  اهنآ ، نتـسناد  ربارب 
لمع رد  هدـش و  رّیحت  یمگردرـس و  راچد  تسا  تسرد  رظن  مادـک  هک  دـنرادن  نانیمطا  نوچ  دـنهدیم و  تسد  زا  تقیقح  هب  تبـسن  ار 

تاــعلاطم و زکرم  ، 205 هاـنپ ص 150 ـ  ورـسخ  نیــسحلادبع  دـیدج ، مـالک  ك  ر . دـنهدیمن (. جرخ  هـب  یتیدـج  دـنوشیم و  تـسس 
فلتخم و ياهتشادرب  نتـسناد  حیحـص  نید و  زا  فلتخم  ياهتئارق  هاگدید  شریذپ  یفرط  زا  مق )  هیملع  هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ 

ياهشزرا اهراجنه و  هب  تبسن  مدرم  هک  دوشیم  بجوم  دربیم و  نیب  زا  یلک  هب  ار  نید  ناربمایپ و  فده  اهنآ ، نتـسناد  مه  ضرع  رد 
هیرظن ناوـتیمن  نیارباـنب  ناـمه )  تفرعم  هلجم  ك  ر . دـشاپیم (. مـه  زا  هعماـج  ماجـسنا  تدـحو و  هجیتـن  رد  هدـش و  تواـفتیب  ینید 

يارب تفریذـپ (  ار  دوش ، قالطا  اـهنآ ، همه  رب  قح  ددـعت  نیع  رد  دنـشاب و  مه  ضرع  رد  هک  نید  زا  فلتخم  ياـهتشادرب  اـهتئارق و 
ریـسفت نامه  دیدج ، مالک  باتک  رـشن  همجرت و  زکرم  تاراشتنا  ; 160 یناجیرال ص 139 ـ  قداـص  ینید  تفرعم  ك  رتشیب ر . یهاـگآ 

روطنامه میریذپب ـ  ار  بیوصت  یفارحنا  ۀیرظن  هچنانچ  هلب  أرسا ) . رـشن  زکرم  ، 224 ص 56 و 196 ، یلمآ ج 1 ، يداوج  هللا  ۀیآ  مینـست 
اب قباطم  عقاو و  قح و  نیع  ینید  نوتم  زا  ام  تشادرب  مهف و  دنلئاق  هک  دراد ـ  هتـشاد و  دوجو  ناناملـسم  نیب  ناونع  نیا  تحت  ياهلحن  هک 

روآداـی دـشاب . هتفرگ  هشیر  هیرظن  نیا  زا  دـناهدرک  حرطم  اـهیبرغ  هک  فلتخم  ياـهتئارق  ًـالامتحا ، تفگ  ناوتیم  تسا  ظوفحم  حوـل 
لوصا و اـب  هنادـهتجم و  هک  ینید  نوتم  زا  اـم  تشادرب  تایرورـض  تاـینیقی و  ریغ  رد  دـیوگیم : تسا  هئطخت   " هب لـئاق  هعیـش  میوـشیم 

تسا روآفیلکت  اّما  دوریم ، نآ  رد  اطخ  لامتحا  دنچ  ره  تسا و  طابنتسا  دریگیم ، تروص  نیزاوم 

. دیهد حیضوت  دراد ؟ دوجو  فالتخا  اوتف  رظن  زا  عجارم  نیب  رد  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ دوجو  فالتخا  اوتف  رظن  زا  عجارم  نیب  رد  ارچ 
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خساپ

رظن اب  یـساسا  ماـکحا  زا  یکی  رد  هک  دراد  دوجو  یهیقف  رتمک  تسا و  تاـیئزج  رد  ًاـبلاغ  ینید  ماـکحا  رد  عجارم  فـالتخا   ً ـالّوا : خـساپ
عوضوم کی  رد  فالتخا  هلئسم  ًایناث  نآ . طئارش  ازجا و  زامن و  بوجو  لصا  دننام  دشاب ، هتشاد  یتوافتم  رظن  هدوب و  فلاخم  رگی  عجارم 

نارظنبحاص دراد ، لالدتـسا  داـهتجا و  هب  زاـین  هک  یمولع  ماـمت  رد  ًـالومعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . یعیبط  يرما  یملع ، يداـهتجا و 
رد هلئسم  نیا   . دننکیم رداص  توافتم  ياهاوتف  دنراد و  رظن  فالتخا  ماکحا  طابنتسا  رد  زین  اهدهتجم  اهقف و  دننکیم ، ادیپ  رظن  فالتخا 

. تسا توافتم  دارفا  یملع  ۀـبتر  هجرد و  1 ـ تسا : یـساسا  دروم  دنچ  عجارم  ياوتف  فالتخا  للع  دراد . دوجو  زین  رگید  یـصصخت  مولع 
لوصا و رد  ییانبم  تافالتخا  3 ـ دوشیم . تشادرب  رظن و  فالتخا  ثعاب  یـصصخت  یملع و  ياه  ثحب  هب  نانآ  جورخ  دورو و  ةوحن  2 ـ

نیموصعم تایاور  زا  ار  یعرش  مکح  دیاب  هیقف  ددرگ . یم  رب  اه  نآ  طابنتـسا  ةوحن  هب  اهقف  رظن  فالتخا  دوشیم . اوتف  فالتخا  ثعاب  هقف 
لیدـعت حرج و  هب  دوخ  یلوصا  ینابم  زا  هدافتـسا  اب  اتـسار  نیا  رد  دـیامن . تمرح  اـی  تیلح  هب  مکح  اـه  نآ  ساـسا  رب  دـنک و  جارختـسا 

ای دنـس  رظن  زا  یهیقف  رظن  هب  تسا  تیلح  ای  تمرح  لیلد  هک  یتیاور  اسب  هچ  دـسر . یم  ییاهن  يدـنب  عمج  کی  هب  دزادرپ و  یم  تاـیاور 
رظن فالخ  رب  یمکح  (ع ) راهطا همئا  زا  یهاگ  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  دناد ، یم  شودخم  ار  نآ  رگید  هیقف  یلو  دـشاب ، مامت  تلالد 

یثیداحا یهلا ، ماکحا  نید و  فیرحت  نید و  بیرخت  ناهذا و  شیوشت  يارب  ثیدـح  نالعاج  زین  دـشیم ، رداص  هیقت  ناونع  هب  ناشدوخ 
ياه شناد  اج  نیا  رد  تسا . دوجوم  ام  ثیداحا  رابخا و  يال  هبال  رد  یلعج  ياهیقت و  ثیداحا  نونک  ات  هکدـندرکیم  لعج  ناماما  مان  هب 

هلئسم نیمه  تسا . هدمآ  دوجو  هب  حیحص  ریغ  زا  حیحـص  تایاور  ثیداحا و  مهف  يارب  ثیدحلا و ... هیارد  ثیدحلا و  ملع  دننام  فلتخم 
ناسانـشراک نیب  زین  یملع  رگید  ياـه  هتـشر  رد  هک  يروط  ناـمه  تسا  یعیبـط  هلئـسم  نیا  دوش و  داـجیا  رظن  فـالتخا  هک  تسا  یفاـک 

هیرظن نیا  هب  رگید  حارج  یلو  درب ، نیب  زا  یحارج  لـمع  اـب  دـیاب  ار  يا  هدـغ  دـهد  یم  رظن  حارج  کـی  ًـالثم  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا 
هب دنک و  یم  رییغت  ینامز  تالوحت  اب  مکح  عوضوم  يدراوم  ردرگید  فرط  زا  تسا  هجلاعم  لباق  وراد  اب  تسا  دـقتعم  درادـن و  يداقتعا 
زاب جنرطش  هب  هک  هدش  دراو  یتایاور  رد  یتح  هدش و  عنم  جنرطـش  اب  يزاب  زا  تایاور  رد  ًالثم  دوش ، یم  ضوع  مکح  عوضوم ، رییغت  وریپ 

رد ندش  لخاد  رامق و  زا  جورخ  ضرف  رد  جنرطـش  اب  يزاب  ةرابرد  ییاتفتـسا  هب  خساپ  رد  هر )   ) ینیمخ ماما  ترـضح  یلو  دـینکن ، مالس 
ِدوخ يارب  اـهقف  زا  یـضعب  یلو  ( 1) درادـن لاکـشا  دـشابن  نیب  رد  تخاـب  درب و  رگا  روکذـم  ضرف  رب  دـنا : هدوـمرف  ینهذ  شزرو  هلوـقم 

تسا ظوفحم  عوضوم  تسا ، جنرطـش  جنرطـش  ات  نوچ  دنک ، یمن  رییغت  مکح  نیا  نامز  رتسب  رد  دندقتعم  دنا و  لئاق  تیعوضوم  جنرطش 
رامق تلآ  ای  دراد  تیعوضوم  جنرطش  ایآ  هک  نیا  تسا و  عوضوم  زا  تشادرب  توافت  ساسا  رب  فالتخا  نیا  دوش . یم  راب  نآ  رب  مکح  و 

یم دـیجم  نآرق  ًـالثم  تسا ، ثیدـح  نآرق و  مهف  رد  یگناـگود  ساـسا  رب  اـهقف  رظن  فـالتخا  يدراوم  رد  تسا . مکح  رد  لـیخد  ندوب 
هیآ نیا  رد  هک  ءرق  ۀملک  ( 2" .) دننامب راظتنا  هب  ءرق  هس  یتسیاب  هقلطم  ياه  نز  ینعی  ءورق ؛ ۀثالث  ّنهـسفنأب  نّصبرتی  تاقلطملاو  دیامرف " :

تداع يانعم  هب  يرگید  یکاپ و  يانعم  هب  یکی  هدـمآ : داضتم  يانعم  ود  يارب  یظفل  كارتشا  روط  هب  برع  نابز  رد  هدـش ، هدرب  راـک  هب 
تداع هبترم  ود  قالط  زا  دعب  دیاب  هقلطم  نز  دـندقتعم : یخرب  دـنراد . فالتخا  مه  اب  هیآ  نیا  موهفم  رد  اهقف  تهج  نیا  زا  نانز . ۀـنایهام 

یم دشاب  هدشن  كاپ  هدماین و  نوریب  تداع  نآ  زا  هچرگ   ، دـید هنایهام  تداع  هک  نیا  ضحم  هب  موس  ۀـبترم  دوش و  كاپ  دـنیبب و  هنایهام 
نوریب دنک . رهوش  دناوت  یم  موس  موس  ۀبترم  هنایهام  تداع  زا  هقلطم  نز  ات  دنراد  هدیقع  رگید  یهورگ  دـنک . جاودزا  رگید  درم  اب  دـناوت 

دیاب هک  يا  هقلطم  ناـنز  ةراـبرد  ادـخ  یعقاو  هک  مکح  نیا  اـب  ماـمتا  زا  سپ  ینعی  درادـن ، ندرک  رهوش  قح  دوشن  كاـپ  یلک  هب  دـیاین و 
مامت هنایهام  تداع  هس  هدع  تدـم  دـیوگ : یم  یکی  لاح  نیع  رد  تسا ، یکی  دـننک  يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  هدـع  ناونع  هب  ار  یتدـم 

یپ ( 3) دریگ یم  همـشچرس  هیآ  دوخ  مهف  زا  مه  فالتخا  نیا  تسا و  طرـش  تداـع  زا  ندوب  كاـپ  هبترم  هس  دـیوگ  یم  يرگید  تسا و 
202 ـ  ص 201 ملق ، ۀیاسرد  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  ۀیآ 288 3 - ( 2  ) هرقب ص 15 2  ج 21 ، رون ، ۀفیحص  - 1 اه :  تشون 
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؟ دنمادک همهافم  رصانع  و  تسا ؟  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم  کی  مهف  ایآ 

شسرپ

؟ دنمادک همهافم  رصانع  و  تسا ؟  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  ندیمهف  نیع  نتم  کی  مهف  ایآ 

خساپ

هک تسا  نآ  مالک ،  کی  اـی  نتم  کـی  مهف  دـنا ، هدرکذاـختا  ناـبز  راـتخاس  رد  هک  ییاـهانبم  هب  هجوت  اـب  ناملـسم  نادنمـشناد  هاـگن  رد 
رظن رد   . دوـب دـهاوخ  مهفاـن  عـقاو  ردو  تسرداـن  وا  مـهف  دـشابن ، نـینچ  رگا  دـسرب و  هدـنیوگ  اـی  هدنــسیون  دوـصقمو  دارم  هـب  بطاـخم 

لامعتسا عضو و  زا  شیپ  بطاخمو  ملکتم  نهذ  رد  میهافم  میهافم :  - 1 دراد :  دوجو  رصنع  جنپ  همهافمدنیآرف  رد  ناملسم  نادنمشیدنا 
رد یناعم  داجیا  يارب  ینایب  رازباو  دنوش  یم  داجیا  یصاخ  لکش  هب  هک  دنتـسه  ییاهادص  ًافرـص  ظافلا  ظافلا :  - 2  . دراد دوجو  تلالد  و 

ناماس ار  تلالد  لامعتـساراک و  دنک و  یم  طبترم  رگیدـکی  هب  ار  انعم  ظفل و  هک  تسا  یلماع  عضو  عضو :  - 3  . دنشاب یم  بطاخم  نهذ 
رد ار  ظفل  سپسو  دنک  یم  روصت  شیوخ  نهذ  رد  ار  انعم  ادتبا  انعم ، ظفل و  طابترا  عضو و  هب  هجوت  اب  ملکتم  لامعتـسا :  - 4  . دشخب یم 
یم لامعتـسا ) )  دراد ( ( -  انعم  نآ  رب  تلالد  تیلباـق  هک  تهج  نآ  زا   - ار اـنعم  کـی  رد  ظـفل  دربراـک  نیا   . دریگ یم  راـک  هب  اـنعم  نآ 

روصت شیوخ  نهذ  رد  ار  انعم  سپـس  دونـش و  یم  ارظفل  ادتبا  انعم ، و  ظفل ) )  طابترا ( (  عضو و  هب  هجوت  اب  بطاخم  تلالد :  - 5. دنیوگ
ملکتم و نایم  حیحـص  طابترا  لوصا  ملع  رد  ناملـسم ،  نادنمـشناد  رظن  هب   . دـنیوگ تلالد ) )  ار ( (  انعم  هب  ظفلزا  لاـقتنا  نیا   . دـنک یم 

هیحان زا  تسرد  مهف  ملکتم و  هیحان  زا  حیحص  لامعتسا  ورگ  رد  همهافم ،  ققحت  مالک  کی  رد  نتم و  هدنناوخ  نتم و  بحاص  بطاخم ، 
بحاص ای  هدنیوگ  دوصقم  هب  بطاخم  رگا   . دوش یم  هدیجنـس  ملکتم  دارم  اب  تسردان  ای  تسرد  مهف  ساسا ،  نیا  رب   . دـشاب یم  بطاخم 

وا مهف  دشاب ، هدیـسرن  نتم  بحاص  هدـنیوگ و  دارم  هب  بطاخم  رگا  تسا و  هدـش  لصاح  عقاواب  قباطم  تسرد و  مهف  دـشاب ، هدیـسر  نتم 
نامه دیاب  دوش ، یم  میسرت  بطاخم  نهذ  رد  هک  ییانعم  تسرد ،  همهافم  کی  رد  رگید ، نایب  هب   . دوب دهاوخن  عقاو  اب  قباطم  تسردان و 
دروم کیسالکوینو  کیسالک  کیتونمره ) )  رد ( (  لصا  کی  ناونع  اب  یـساسا  مکح  نیا  تسا .  هدوب  ملکتم  دوصقم  هک  دشاب  ییانعم 

ار هدـنیوگ  دـصق  تین و  میناوتب  رگا  تسا .  نآ  هدـنیوگ  ای  فلوم و  تین  نتم ،  کی  ییاهن  يانعم  لـصا ،  نیا  ياـنبم  رب  تسا .  شریذـپ 
يارب میا .  هدـنام  ماـکان  نخـس  نتم و  نآ  مهف  رد  تروـص  نیاریغ  رد  میا .  هدـیمهف  ار  نـتم  نخـس و  نآ  تـقیقح  رد  مـیهد ،  صیخـشت 

 - ص 95 لوا 1377 ، پاچ  درخ ، هناخ  یگنهرف  هسـسوم  ینارهت ،  يوداه  يدهم  داهتجا ، یمالک  ینابم  هب :  دـینک  عوجر  رتشیب  ییانـشآ 
دارم هب  ام  رگا  اما  دوب ؛ دهاوخ  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  نیع  نتم  نآ  مهف  میـشاب ،  هدیـسر  نتم  بحاص  دوصقم  هب  ام  رگا  نیاربانب   . 105
نینچ ًاساسا  هک  نیا  رب  هوالع   . درک دهاوخن  فشک  ام  يارب  ار  نتم  نآ  بحاص  دوصقم  نتم  نآ  مهف  فرص   ، میشاب هدیـسرن  نتم  بحاص 

.; دوب دهاوخن  مهف  عقاو  رد  تسردان و  یمهف 

هنوگچودشاب یم  فالتخا  ردق  نیا  ارچ  تسا  مالسارظنرگاو  تسا ,  مالسا  رظن  نامه  يا  هنیمزره  رد  نآ  بوتکم  ای  يوزوح  تیصخشره  تبحص  ایآ 
؟  میهد صیخشتار  حیحصرظن 

شسرپ

یم فالتخا  ردق  نیا  ارچ  تسا  مالسارظنرگاو  تسا ,  مالسا  رظن  نامه  يا  هنیمزره  رد  نآ  بوتکم  ای  يوزوح  تیصخشره  تبحـص  ایآ 
؟  میهد صیخشتار  حیحصرظن  هنوگچودشاب 
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خساپ

دننکیم هدیقع  راهظاو  رظن  زاربا  دنراد  تسد  رد  هک  ياهلدا  عبانم و  ساسا  رب  ناملکتم  نافوسلیف و  ناهیقف و  زا  معا  یمالسا  نادنمشیدنا 
زین یمالسا  نیرکفتم  نیب  رد  دراد -  دوجویملع  رگید  ياههتشر  نادنمـشناد  نیب  رد  هک  روط  نامه  یئزج -  تافالتخا  هک  تسا  یعیبط  و 

رتالاب یهار  نوچ  تسا و  قح  هب  رتکیدزن  ای  قح  هیرظنباختنا  ناوت  دـح  رد  ناـنآ  هلدا  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  اـم  هفیظو  تسا . دوجوم 
نآ دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  دوب -  باوصاـن  اـطخ و  اـنایحا  رگا  نیارباـنب  . میرادـن يرتشیب  فیلکت  تسین  يریگ  هجیتن  قیقحت و  رد  اـم  يارب 
هک نیا  اما  میاهدرک . لمع  هدومن  ربتعم  سدـقم  عراش  هک  ییاهرایعم  طباوض و  ساسا  رب  اریز  میروذـعم . زین  ام  تسا -  روذـعم  دنمـشناد 

دیاب هنرگ  دیـشاب و  دهتجم  امتح  دیاب  هک  تسا  یعرـش  لامعا  روظنم  رگا  منکیم » لمع  مهدیمـصیخشت  مدوخ  هک  ار  هچنآ  : » دیاهدومرف
یـسررب قیقحت و  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  تساهنیا  لاثما  یعامتجا و  یقالخا و  شور  هار و  روظنم  رگا  اماو  دـییامنب  طاـیتحا  اـی  دـیلقت و 

ملاع نالف  هک  نیا  اما  دشابیم و  عنام  الب  تسا  قح  هدش  باختنا  هار  هک  هجیتن  نیا  هب  ندیسر  ینید و  ناققحم  راکفا  وارآ  دروم  رد  قیقد 
نینچ تسا و  عقاو  فالخ  یصخش و  رظن  راهظا  کی  زین  نیا  تسا  لطاب  ممیت  ای  وضو  رطاخ  هب  ناشلامعا  مدرم  دصرد  تسا 90 هتفگینید 

. دراد تافانم  تعیرش  حور  اب  ییاهيریگتخس 

نید هب  رشب  ياهزاین 

؟  تسیچ ناسنا  یگدنز  رد  نید  هب  داقتعا  راثآ 

شسرپ

؟  تسیچ ناسنا  یگدنز  رد  نید  هب  داقتعا  راثآ 

خساپ

یقالخا بتکم  رد  لمع ;  هدـیقع و  رد  صالخا   1 زا : تسا  ترابع  هک  دراد  يرایـسب  یعامتجا  يدرف و  راثآ  يراد  نید  ادـخ و  هب  نامیا 
هب ار  شراک  نمؤم  نآرق  یقالخا  بتکم  رد  یلو  درادن , تین  دصق و  هزیگنا و  هب  يراک  تسا و  درف  یبوخ   , صخـش یبوخ  كالم  يدام 
ره فده ;  هار  رد  يزاب  ناج   2 تسین .  لمع  هدیقع و  ینوگرگد  ناسون و  ضرعم  رد  ور  نیا  زا  دهد ; یم  ماجنا  ادـخ  يدونـشخ  رطاخ 

ار شنادنزرفو  دوخ  ناج  دوش  یم  رضاح  صخـش  دنک و  یم  یقطنم  ار  فطاوع  هچنآ  اما   , تسا هدش  هدیرفآ  یـصاخ  فطاوع  اب  یناسنا 
رفنت بجوـم  هـک  غورد  متـس و  مـلظ و  تناـیخ و  زا  راد  نـید  دارفا  مدرم ;  لد  رد  تیبوـبحم   3 تسا .  بهذـم  نید و  دزادـنیب , رطخ  هـب 

هب ار  مدرم  فطاوع  هدیدنـسپ  تافـص  نیا  دـننک . یم  يوریپ  يراک  تسرد  لدـع و  زا  نآ  ياـج  هب  دـننک و  یم  باـنتجا  تسا ,  یمومع 
زا رگا  اما  تسا ,  رثؤم  هعماـج  یگتـسب  مه  رد  هریغ  ناـبز و  داژن و  لـماوع  دـنچ  ره  قاـفتا ;  داـحتا و   4 دناوخ . یم  ارف  نارادـنید  يوس 

لوئـسم مدرم  ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  راد  نید  دارفا  تیلوئـسم ;  ساسحا   5 دوب . دهاوخ  رادیاپان  دشابن , رادروخرب  يرکف  دحو  ءهناوتـشپ 
یم یحور  تینما  لماع  ار  ادخ  دای  دیجم  نآرق  یحور ;  شمارآ   6 دنشاب . انتعا  یب  اهدادیور  ثداوح و  ربارب  رد  دنناوت  یمن  دنناد و  یم 
نیا هب  دهد ; یم  لکـش  ناهج  هب  تبـسن  ار  ناسنا  یقلت  هک  تهج  نآ  زا  یبهذم  نامیا  دـیوگ : یم  يرهطم  داتـسا  ییاز ;  تجهب   7 دناد .

یتسه و یلک  ماظن  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دـید  ًاـعبط  دـنک , یم  یفرعم  تداعـس  لـماکت و  ریخ و  ار  فدـهو  راد  فدـه  ار  شنیرفآ  هک  وحن 
لماوع راشف  عنام  دـشخب و  یم  تعـسو  ام  ناج  نورد  رد  ار  یگدـنز  هک  تسا  نامیا  يرآ  دزاـس . یم  هناـنیب  شوخ  نآ  رب  مکاـح  نیناوق 
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ج 2 ص 44 راثآ , ءهعومجم  يرهطم ,  داتسا  یقروا 1. پـ ( ) 1 .) دوش یم  یحور 

؟ دنک یم  یکمک  هچ  شزاین  ندروآ  رب  يارب  ناسنا  هب  نید  لاؤس : 

شسرپ

؟ دنک یم  یکمک  هچ  شزاین  ندروآ  رب  يارب  ناسنا  هب  نید  لاؤس : 

خساپ

طـسوت مه  دـنرادن ، هدـیقع  داـعم  أدـبم و  هب  هکدوشیم  حرطم  يدارفا  يوس  زا  مه  یگدـنز " هصرع  رد  نید  هاـگیاج   " شـسرپ باوج : 
هرابرد اههاگدید  دنراد . نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  ینانآ  شسرپ  باوج  نییبت  ددص  رد  راتشون  نیا  دنراد . نامیا  داعم  ادخ و  هب  هک  یناسک 

هتسد نیا  هتبلا  ( 1 .) دناهتسناد يرورض  ترخآ  ایند و  تداعس  نیمأت  تیاده و  یگدنز ، ریسفت  رد  ار  نید  دوجو  ناسانش  نید  نید . هب  زاین 
لئالد زا  یخرب  تسا  يرورـض  یگدنز  رد  نید  شقن  نایب  يارب  ( 2 .) دنراد رظن  فالتخا  نید  يرثکادح  یلقادـح و  هرتسگ  صوصخ  رد 

هب ناسنا  زاین  مه  دنکیم و  تابثا  ار  نید  ترورض  نافلاخم  يانبم  نالطب  مه  نید  موزل  دیاوف و  نایب  ( 3 .) دوش نایب  نآ  دیاوف  نید و  موزل 
تخانـش دشر و  تهج  لقع  هکلب  تسین ، یفاک  ناسنا  تداعـس  نیمأت  تیادـه و  يارب  لقع  یلقع : دـشر  - 1 دیامنیم . يرورـض  ار  نید 
لکـشم راـچد  لـطاب  قح و  صیخـشت  رد  تسا و  زجاـع  لـیاسم  زا  یخرب  تخانـش  رد  لـقع  اریز  دراد ، نید  هب  زاـین  تاـیعقاو ، زا  یخرب 
تخانـش ناهج و  تخانـش  یگدنز ، ریـسفت  رد  ار  نآ  دیامنیم و  مهارف  ار  لقع  مکح  ياههنیمز  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا  نید  دوشیم .

. تسا هدش  نایب  ینالقع " دشر   " ناربمایپ تثعب  ياههفـسلف  زا  یکی  هک  تسا  نید  هب  لقع  زاین  ساسا  رب  ( 4 .) دنکیم کمک  داعم  أدبم و 
یلمآ يداوـج  هَّللا  تیآ  داتـسا  ( 5 ... " .) دـنزاس راکـشآ  ار  لقع  ياههنیجنگ  اـت  داتـسرف ... ار  شنـالوسر  دـنوادخ  : " دومرف (ع ) یلع ماـما 

یگنوگچ داعم و  تقیقح  نینچمه  یهلا و  مالک  رصب و  عمس و  دننام  دنوادخ ، هیئزج  تافص  زا  یـضعب  ناسنا ، لقع  ًالثم  : " دسیونیم ...
رواب نادنمشیدنا  نوناق : عیرـشت  - 2 ( 6 ... " .) دنک هدافتـسا  ثیدـح )  ) لقن زا  ار  اهنآ  دـیاب  دـنکیمن و  كرد  ًالماک  ار  یهلا  ماکحا  نآ و 

یگدـنز هفلؤم  نیلوا  دـننک . نیمأت  لماعت  اب  ار  شیوخ  ياهزاین  ات  دـنراد  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هب  زاین  هدوب و  یندـم  اهناسنا  هک  دـنراد 
. دومن عافد  مدرم  قوقح  زا  درک و  رارقرب  ار  تلادـع  تینما و  ناوتیمن  نوناق  نودـب  اریز  تسا ؛ نآ  يارجا  نوناق و  دوجو  یعمج ، هتـسد 

نوناق نآ  ساسا  رب  وهدرک  كرد  ار  اهناسنا  دسافم  حلاصم و  همه  هک  دنتـسین  رداق  ییاهنت  هب  ملع  لقع و  هک  دنراد  رواب  نید  نارادفرط 
میظع سونایقا  کی  لـباقم  رد  ياهرطق  مینادیمن ، هک  هچنآ  رب  اـم  یلقع  تاـکاردا  تاـمولعم و  هک  مینک  شومارف  دـیابن  اـم  : " دـنک عضو 

وس و کی  زا  ناسنا  لقع  تیدودـحم  ( 7 ... " .) دـنفرتعم نآ  هب  يدام  ریغ  يداـم و  زا  معا  نادنمـشناد  همه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  تسا ،
ناربمایپ نوناق  يارجا  يارب  مه  دنک و  لعج  نوناق  دیاب  مه  دنوادخ  هک  دیامنیم  يرورـض  ار  رما  نیا  رگید  بناج  زا  نوناق  هب  ناسنا  زاین 

نید نامه  نیناوق  نیا  دننک . نیمأت  ار  نانآ  تداعـس  دنیامن و  رارق  رب  ار  ادـخ  اب  اهناسنا  طابترا  نوناق ، يارجا  اب  اهنآ  ات  دـیامن  لاسرا  ار 
قـالخا و دـیاقع  هعومجم  زا  هک  تسا  یبـتکم  نید  زا  دارم  : " تسا هدـش  هتفگ  نید  فیرعت  رد  دنتـسه . ناربماـیپ  نآ  ناـیرجم  هک  تسا 

هفـسلف صوصخ  رد  (ع ) قداص ماما  ( 8" .) تسا يدنمتداعـس  يارب  ناسنا  ییامنهار  نآ  فده  هدـش و  لیکـشت  ییارجا  تاررقم  نیناوق و 
لباق دوشیمن و  هدـید  مشچ  هب  زگره  راگدـیرفآ  نآ  میراد و  يراگدـیرفآ  قلاخ و  میدرک  تباث  هک  یماگنه  : " دومرف ... ناربمایپ  تثعب 

هب ار  وا  ياهروتسد  هک  دراد  شناگدنب  نایم  یناریفـس  وا  هک  دوشیم  تباث  دنـشاب ، هتـشاد  میقتـسم  سامت  وا  اب  شناگدنب  ات  تسین  سمل 
نومنهر دوشیم ، نانآ  يانف  هیام  نآ  كرت  و  اهنآ ، ياقب  هیام  تسا و  نآ  رد  ناش  عفانم  حلاصم و  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دـنناسریم و  اهنآ 

لیاضف دـشر  رد  ناسنا  شناد  لقع و  اریز  دـنراد ، زاین  نید  هب  اهناسنا  زین  تیبرت  قالخا و  هزوح  رد  تیبرت : قالخا و  - 3 ( 9" .) دنوشیم
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تمارک یقالخا و  ياهشزرا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  شزغل  نیا  هزورما  ور  نیا  زا  تسا ؛ زجاع  نآ  میهافم  تخانـش  ریـسفت و  یقالخا و 
ار ناسنا  یتخبـشوخ  مادک  ره  هدمآ ، دوجو  هب  یقالخا  بتاکم  رد  ( 10 .) دنکیم روهظ  تورث  ییارگ و  تردق  يویند ، تذـل  رد  یناسنا ،
" هچین  " هک یبلطتردـق ، رد  يرگید  یهاوخ و  دوس  رد  یکی  تّذـل ، كرت  رد  يرگید  ییارگتّذـل ، رد  یکی  دناهتـسناد : زیچ  کـی  رد 
زا ناـشن  نیا  و  اـهناسنا . ندرب  نیب  زا  اـب  یتـح  دـنادیم ، رتـشیب  هـچ  ره  تردـق  هـب  ندیـسر  رد  ار  ناـسنا  یتخبـشوخ  یناـملآ ، فوـسلیف 

، تفرگ کمک  نید  زا  دیاب  تداعس  هار  ندومیپ  تیرشب و  تاجن  يارب  و  تسا . يرشب  تاجن  تداعس و  هار  تخانش  رد  لقع  یمگردرس 
مراـکم مّمتـأل  تثعب  ّینا  : " دوـمرف (ص ) ربماـیپ تهج  نیمه  هب  و  تسا . هدـش  هدروآ  اـهناسنا  اـم  يارب  یهلا  نـالوسر  طـسوت  هـک  ینید 

بـسک يارب  ییاـهنت  هب  لـقع  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ثیدـح  نیا  " قـالخا . ندرک  لـماک  يارب  مدـش  ثوعبم  هک  یتسردـب  ( 11 (؛ قالخالا
رب دـیاش  تسا . یقالخا  ياههزومآ  هک  دراد  لّمکم  هب  زاین  ینامرآ  هعماـج  لیکـشت  يارب  هکلب  تسین ، یفاـک  یقـالخا  میهاـفم  لـیاضف و 

میهافم هئارا  فیرعت و  رد  اـهنت  هن  نید  ( 12 .) تسا هدش  نایب  تیبرت  میلعت و  (ص ) ربمایپ تثعب  ياههفـسلف  زا  یکی  هک  دـشاب  ساسا  نیمه 
، دنک بولغم  ار  یناسفن  ياهاوه  دناوتیمن  اهناسنا  لقع  تسا . یقالخا  ياهدیابن  اهدیاب و  يارجا  مهم  هناوتشپ  هکلب  دراد ، شقن  یقالخا 

هریگنا اما  دنسانشب ، ار  یتخبشوخ  هار  دب و  بوخ و  اهناسنا  دیاش  تسا . هراما  سفن  نادیم  زوریپ  توهش ) لقع و   ) ود نیا  داضت  رد  هکلب 
زیخاتـسر و دـنوادخ و  هب  رواب  نامیا و  داجیا  اـب  نید  نیارباـنب ، تسا . فیعـض  اـی  هدوبن  دـناسرب ، ماـجنا  هب  ار  اـهنآ  دـناوتب  هک  یلماـع  و 

یقالخا میهافم  يارجا  يارب  هک  تسا  یناسنا  قالخا  يارب  یمکحم  رایـسب  هناوتـشپ  ناسنا ، یهلا و  ياهشزرا  ناـیب  تماـیق و  یـسرباسح 
ود زا  يریگهرهب  اب  ناربمایپ  هک  ینازومآ  شناد  مدرم ، دـنا و  هدـش  هدـناوخ  هعماج  ناملعم  یهلا  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا ؛ قیوشت  هب  زاـین 
زا یخرب  هـک  تـسا  قـالخا  شرورپ  یگدــنز و  رد  نـید  شقن  ساــسا  رب  ( 13 .) دـنزادرپیم نانآ  تیادـه  هب  راذـنا " تراشب و   " رـصنع

یگدنز نآ  اب  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نامیا  دیوگیم : يوتـسلوت " . " دناهدرک دـیکأت  نید  ترورـض  رب  زین  ناملـسم  ریغ  نادنمـشیدنا 
هک تسا  نیا  ناـمیا  رثا  نیلوا  : " دـسیونیم نید  شقن  صوصخ  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  تسا . نادـنز  نید  نودـب  اـیند  و  ( 14 .) دنکیم

نید و هب  دنمتداعس  هعماج  هلضاف و  هنیدم  داجیا  يارب  هک  دنراد  هدیقع  زین  انیس  یلعوب  یسوط و  ریصن  هجاوخ  ( 15 .) تسا قالخا  هناوتشپ 
ره تیاده  شرورپ و  هک  تسا  يونعم  يدام و  دُعب  ود  ياراد  ناسنا  شمارآ : اب  یگدـنز  هب  ییامنهار  - 4 ( 16 .) تسا زاین  نآ  ياههزومآ 
هب زاین  يونعم ، دـُعب  شرورپ  تیوقت و  یلو  دـناهدوب ، قفوم  ياهزادـنا  ات  يدام  دـُعب  شرورپ  رد  ملع  لقع و  دـنراد . ییاـمنهار  هب  زاـین  ود 
اب نید  اریز  دراد ، يداـینب  شقن  تسا ) ناـسنا  یحور  ياـهزاین  زا  یکی  هک   ) شمارآ داـجیا  رد  نید  تسا . نید  هک  دراد  رگید  ياـمنهار 

أدبم هب  داقتعا  دنک . ادیپ  داقتعا  داعم  أدبم و  هب  ناسنا  هک  دنکیم  مهارف  ار  ییاه  هنیمز  هدومن و  دنمفده  ار  ناسنا  یگدنز  دوخ  ییامنهار 
: دسیونیم صوصخ  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دهدیم . شمارآ  ناسنا  هب  هدومن و  راد  انعم  ار  یگدـنز  تالکـشم  اهیتخـس و  داعم  و 
یمدآ و نیب  رگید : ریبعت  هب  دوش . عوبطم  رّـسیم و  یتسه ، هعومجم  رد  وا  يارب  یگدـنز  ات  دـهنیم  ناسنا  راـیتخا  رد  ار  یتاـعالطا  نید ، "

هب ار  نانآ  نایناهج ، هب  یماـیپ  رد  لـیب "  " رتکد درگنب . تبثم  دـید  هب  ار  زیچ  همه  ددرگ و  رارق  رب  یتشآ  وا  نتـشیوخ  یگدـنز و  ناـهج و 
یناوتیم راگدرورپ  کمک  تبثم و  شرگن  ترارح ، روش و  سفن ، هب  نانیمطا  اب  تسا : هتفگ  هدناوخارف و  نتسیرگن  تبثم  تردق  نتـشاد 

ّنئمطت هَّللارکذب  الأ  : " دنادیم یناور  شمارآ  ار  نید  ياهمایپ  زا  یکی  زین  میرک  نآرق  ( 17 ... "  .) ینک لح  ار  شیوخ  یصخش  تالکشم 
ياهشـسرپ اهشـسرپ ، نیا  دنکیم . روهظ  یگدنز  هب  ندیـشخب  انعم  رد  نید  دیاوف  زا  یکی  یگدنز : هب  یـشخب  انعم  - 5 ( 18" .) بولقلا

باوج اهشـسرپ  نیا  هب  لقع  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تفر ؟ مهاوخ  اجک  هب  ماهدمآ ، هچ  يارب  ماهدـمآ ، اجک  زا  دنتـسه : اهناسنا  همه  مهم 
نیا نید  دیاوف  زا  یکی  تسا . زجاع  یگدنز  يانعم  تخانش  زا  رشب  هتشاد و  دوجو  اهشـسرپ  نیا  زونه  ور  نیا  زا  هدرکن ، هئارا  لوبق  لباق 
نید لـیلحت  رد  ناسانـش  هعماـج  زا  یخرب  ور  نیا  زا  دیـشخب ؛ اـنعم  یگدـنز  هب  ناـسنا  شنیرفآ  هفـسلف  داـعم و  أدـبم و  حرط  اـب  هک  تسا 

، يرشب یگدنز  رد  ییانعم  یب  هب  دیدهت  ربارب  رد  یشنکاو  عقاو ، رد  نید  هک  درک  وجتسج  تیعقاو  نیا  رد  دیاب  ار  نید  رهوج  : " دنیوگیم
نید هدیاف  نیا  دیاش  : " دسیونیم ناگدنـسیون  زا  یکی  ( 19" .) تسا راد  انعم  تیعقاو  کی  تروص  هب  ناهج ، هب  نتسیرگن  يارب  یـششوک 
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تـسیچ نآ  يانعم  فده و  دنادب  هک  دراد  انعم  ناسنا  يارب  یگدنز  ینامز  اریز  دشاب ، نید  دیاوف  نیرتمهم  زا  یگدنز ، هب  ندیـشخب  انعم 
زا یکی  هب  مینک ، نییبـت  ناـسنا  تیدـبا  یگنادواـج و  نیمأـت  تهج  رد  ار  یگدـنز  ياـنعم  رگا  عـقاو  رد  تسا . هدـش  هدـیرفآ  هـچ  يارب  و 

يورُخا یگدـنز  ندوب و  هنادواج  نید ، هب  ناسنا  تجاح  ّرـس  : " دـناهتفگ ور  نیا  زا  میاهتفاـی ، تسد  نید  دـیاوف  نیرتیلـصا  نیرتمیظع و 
شلاچ و اهناسنا  خـیرات  لدـع : طسق و  يرارقرب  - 6 (. 20" .) دوب دـهاوخ  هدوهیب ) و   ) وغل یگدـنز  دـشابن ، حرطم  یگنادواج  رگا  تسا و 
ییادز و شلاچ  رد  لقع  و  دـشابیم . رادروخرب  شناد  لـقع و  زا  رـشب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  هدوب ، دـهاش  ار  ییاـهملظ  تاـفالتخا و 

هدش لکشم  راچد  زین  تلادع  يرارقرب  لماوع  طیارش و  نییبت  حلص و  فیرعت  رد  لقع  نینچمه  هدوبن ؛ قفوم  زیما  تملاسم  یگدنز  داجیا 
يزیتس و ملظ  هب  ار  مدرم  هدومن ، فیرعت  ار  حلص  لدع و  ملظ ، تسخن  نید  دیآیمن . باسح  هب  ناملاظ  ربارب  رد  هدنرادزاب  لماع  تسا و 

قح يریگرد  دهاش  خیرات  هدومن و  هزرابم  نازیتس  تلادع  اب  خیرات  لوط  رد  یهلا  ناربمایپ  ور  نیا  زا  هدرک ؛ شرافس  نامولظم  زا  تیامح 
مالسا هک  نیا  رب  نوزفا  تسا ، هدرک  نایب  ار  حلـص  طیارـش  هدومن و  شرافـس  حلـص  هب  ار  ناگمه  نید  رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  لطاب  و 

ایبنا تثعب  هفـسلف  زا  یکی  ( 21 .) تسا هدـناوخارف  وگتفگ  ییارگمه و  هب  ار  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  هتـسناد و  مزال  ار  لدـع  هار  رد  داـهج 
باتکلا و مهعم  انلزنأ  تانّیبلاب و  انَلُسُر  انلسرأ  دقل  : " تسا هدش  نایب  لدع  طسق و  ییاپرب  و  ( 22) يریذپ ملظ  تراسا و  زا  اهناسنا  يدازآ 

میرک لزان  لدع  نازیم  باتک و  ناشیارب  میداتـسرف و  قلخ ) هب   ) تازجعم هلدا و  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  انامه  طسقلاب ؛ ساّنلا  موقیل  نازیملا 
؛ نید زا  رشب  راظتنا  یلمآ ، يداوج  . 1 اهتشون : یپ  تسا . یگدنز  رد  نید  شقن  نامه  نیا  و  ( 23" .) دنیارگ تلادع  یتسار و  هب  مدرم  ات 
.4 دعب . هب  ص 18  ج 7 ، نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم  رصان  .3 ص 6 . نید ، ورملق  . 2 دعب . هب  ص 313  نید ، ورملق  هانپ ، ورسخ  نیسحلادبع 
ج 7، نآرق ، مایپ  . 7 نامه . یلمآ ، يداوج  . 6 ص 16 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 5 ص 33 . ج 7 ، نآرق ، مایپ  ص 40 ؛ نامه ، یلمآ ، يداوج 

هفسلف يرفعج ، یقت  دمحم  نید ؛ هژاو  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  نید ؛ هژاو  ادخهد ، همان  تغل  ص 24 ؛ نیشیپ ، یلمآ ، يداوج  . 8 ص 51 .
ص 420. ج 11 ، لامعلازنک ، . 11 دعب . هب  ص 34  میلعت ، قالخا و  ینابرق ، نیدـباعلا  نیز  . 10 ص 168 . ج 1 ، یفاک ، . 9 ص 16 . نید ،
زا رشب  راظتنا  یلمآ ، يداوج  . 16 نامه . . 15 ص 189 . راتفگ ، تسیب  . 14 . 29 ص 28 -  ج 7 ، نآرق ، مایپ  . 13 هیآ 2 . ( 62  ) هعمج . 12

.46 ص 45 -  ناـمه ، یلمآ ، يداوج  . 19 ص 179 . نید ، یسانشهعماج  . 18 هیآ 28 . ( 13  ) دعر . 2 ص 42 . نامه ، . 17 ص 37 . نید ،
هیآ 25. ( 57  ) دیدح 22 هیآ 25 . ( 3  ) مور . 21 هیآ 64 . ( 3) نارمع لآ  . 20

؟ تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  ارچ 

خساپ

یـسیوس سانـشناور  گـنوی  تسا . يرطف  يرما  نـید  هـب  زاـین  . 1 درک : رکذ  ناوـتیم  نـید  هـب  رــشب  درکیور  يارب  ار  يددـعتم  لـماوع 
یناتـساب ياهنخـس  هعلاطم  قیرط  زا  تسا . یناسنا  حور  تارهاـظت  نیرتیمیدـق  زا  یکی  نید  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  ار  نیا  : » دـیوگیم

زیارغ هک  تسا  رثؤم  يو  رد  يدـنمورین  نامه  اب  شنُک  نیا  تسا و  یبهذـم  شنک  کی  ياراد  ناـسنا  هک  میباـییم  رد  یموق  هاـگآدوخان 
چیه تسا و  رشب  هیلوا  ياهزاین  زا  یکی  نید  ادخ و  هب  زاین  دنادقتعم  ناسانشناور  ناهوژپ و  نید  زا  يرایسب  { 1 .«} يرگشاخرپ تیسنج و 

تیاده دناوتیمن  نید  نودـب  ناسنا  . 2 { 2 .} دـشاب هدرک  يرپس  ار  دوخ  تایح  نید ، هب  شیارگ  نودـب  هک  تفاـی  ناوتیمن  ار  ياهعماـج 
ارف لقعت  هب  ار  ناسنا  هدرک و  وگزاب  ار  لقع  شزرا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـنچ  ره  میرک  نآرق  : » دـیوگیم یلمآ  يداوج  هَّللا  تیآ  دـبای .
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رگید ترابع  هب  تسا . هدرک  دیکأت  یحو  دوجو  ترورـض  ییاهنت و  هب  لقع  تیافک  مدـع  رب  رگید  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نکل  دـناوخیم 
.3 { 3 .«} درامـشیم يرورـض  زین  ار  یحو  دوجو  هتـسنادن ، یفاک  رـشب  تیاده  يارب  ار  نآ  نکل  دنادیم  مزال  ار  لقع  هچرگ  میرک  نآرق 
رد ینیبشوخ  دـنکیم ؛ نوزفا  یگدـنز  همادا  يارب  ار  وا  ناـنیمطا  دوشیم و  ناـسنا  ینورد  یحور  ياـهییاناوت  شیازفا  بجوم  يرادـنید 

ادـخ و هب  داقتعا  نامیا و  تاعبت  زا  یناور  تبثم  ياههبنج  زا  رگید  يرایـسب  يونعم  ذـیاذل  زا  يرادروخرب  رطاخ و  شمارآ  ثداوح ، ربارب 
ار اهلد  سدـقم ، ار  تلادـع  مرتحم ، ار  قح  زیچ  ره  زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  نوچ  دوشیم . یعامتجا  دوبهب  بجوم  نید  . 4 تسا . يرادنید 
، دهدیم ذوفن  یمدآ  نادـجو  قمع  ات  ار  فافع  نید و  اوقت  تسا . نید  دزاسیم  رارقرب  دارفا  نایم  ار  لباقتم  دامتعا  نابرهم و  رگیدـکی  هب 

دهدیم دنویپ  مه  هب  رکیپ  کی  ياضعا  دننام  ار  دارفا  همه  دنکیم و  داجیا  متس  اب  هلباقم  تعاجش  دشخبیم ، رابتعا  یقالخا  ياهشزرا  هب 
ینورد تالیامت  زیارغ و  هلـسلس  کی  زا  ناـسنا ؟؟؟ دوجو  دـنکیم . تیادـه  يربهر و  ار  شکرـس  زیارغ  نید ، . 5 { 4 .} دنکیم دحتم  و 

ددرگیم و بلـس  وا  زا  تایح  هشیدـنا  دوش  هتفرگ  ناـسنا  زا  تـالیامت  نیا  يزور  رگا  تسا و  راوتـسا  اـهنآ  رب  ناـسنا  یگدـنز  هک  تسا 
هب رد  هک  تسا  یناسنا  هعماج  یتخبـشوخ  بجوم  تداعـس و  هلیـسو  یتروص  رد  زیارغ  نیا  یلو  دـیارگیم  يدوبان  هب  يو  لسن  ماـجنارس 

تیلوؤسم سح  زیارغ ، لیدـعت  يارب  هار  نیرتهب  ددرگ . لیدـعت  حالطـصا  هب  دوش و  يراددوخ  طیرفت  طارفا و  عون  ره  زا  اهنآ  ندرب  راـک 
اهنآ لامعا  رظان  ناهنپ ، راکـشآ و  رد  اههظحل ، مامت  رد  هک  يرترب  قلطم و  تردـق  کی  ربارب  رد  ار  دوخ  هعماج  دارفا  هک  يروط  هب  تسا 

نورد و زا  هاگآ  اونـش ، انیب و  رظانو ، رـضاح  اناوت ، اناد و  يادـخ  هب  نامیا  وترپ  رد  زج  یتیلوؤسم  سح  نینچ  کی  دـنادب و  لوؤسم  تسا 
تسا رشب  تشرس  وزج  یناسنا  يایاجـس  یقالخا و  لیاضف  دهدیم . شرورپ  ار  یقالخا  لیاضف  نید ، . 6 { 5 .} ددرگیمن نیمأت  رشب  نورب 
روراب هدرک و  ادـیپ  شرورپ  یطیارـش  تحت  لیاضف  نیا  دراد . يرطف  هشیر  ناسنا  رد  اهیدـب  زا  يرود  اهیبوخ و  هب  لیم  رگید  تراـبع  هب  و 

افیا دـناوتیم  ار  يرثؤـم  شقن  یناـسنا  یلاـع  تاـیحور  عوـن  نیا  شرورپ  رد  دوـخ ، ياـهرفیک  اهـشاداپ و  اـب  بهذـم  نید و  دـنوشیم و 
شیوخ یگدـنز  هب  دـناوتیمن  نارگید  يراکمه  نودـب  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  رـشب  تسا . نیناوق  يارجا  نماض  نید ، . 7 { 6 .} دنک

تالکشم زا  يرایسب  رب  يراکمه  نواعت و  هیاس  رد  درب و  هرهب  نارگید  یمـسج  يرکف و  هیامرـس  زا  دیاب  تایح  همادا  يارب  وا  دهد . همادا 
هقبط هراومه  تسین و  محازت  زا  یلاخ  مه  اب  اهنآ  طابترا  دـنهدیم و  لیکـشت  فیعـض  يوق و  ياهناسنا  ار  هعماـج  ًـالوا  نکل  دوش ، زوریپ 
اـشگ لکـشم  یماگنه  نوناق  یلو  تسا  نوناق  هب  زاین  لکـشم  نیا  لح  يارب  دنکیم . متـس  فیعـض  هقبط  هب  دوخ  زیارغ  عابـشا  يارب  يوق 

شالت كرحت و  بجوم  نید  . 8 { 7 .} دشاب نوناق  يارجا  نماض  دناوتیمن  نید  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  دوش و  ارجا  نسحا  وحن  هب  هک  تسا 
بجوم نید  . 9 { 8 .} درادیم رب  ماگ  تقلخ  فدـه  ياتـسار  رد  دـنکیم و  شـالت  رتشیبدـشاب  دـقتعم  نید  ادـخ و  هب  رـشب  رگا  دوشیم .

يریگارف هب  ار  شناوریپ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدش  رایسب  دیکأت  شناد  يریگارفرب  ینید  نوتم  رد  نوچ  دوشیم  یملع  ياهتفرشیپ 
رـشب يرطف  ياهزاین  زا  يراد  نید  { 9 .«} تسا بجاو  ناملـسم  نز  درم و  ره  رب  ملع  بلط  دیامرفیم : ناشیا  تسا . هدرک  شرافـس  شناد 

. دهدیم تداعـس  دیون  ناسنا  هب  هکنیا  هب  تبـسن  دنکیم و  رادـفدهار  یگدـنز  نید  تسا . هتـشاد  دوجو  رـشب  نیب  رد  زین  هراومه  تسا و 
هدوب نیجع  رـشب ، یگدنز  اب  يرادنید  هراومه  اذل  دشخبیم . توالح  یگدـنز  هب  دـنکیم و  ناسآ  ار  یگدـنز  ياهیتخـس  تالکـشم و 

ج 1، هعماج ، مالسا و  [. 3 . ] ص 36 نامه ، [. 2 . ] ص 7 گنریو ، اتسوگ  لراک  نید  یسانشناور و  زا  لقن  هب  ص 6  تسیچ ؟ نید  [. 1 . ] تسا
يدـمحم همکحلا ، نازیم  [. 9 . ] ص 60 ناـمه ، [. 8 . ] ص 57 ناـمه ، [. 7 . ] ص 56 ناـمه ، [. 6 . ] نامه [. 5 . ] ص 55 ناـمه ، [. 4 . ] ص 43

.1362 لوا ، پاچ  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق : ص 463 ، ج 6 ، يرهشير ،

؟ تسا نید  هب  يزاین  هچ  رگید  ناسنا ، یملع  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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؟ تسا نید  هب  يزاین  هچ  رگید  ناسنا ، یملع  ياه  تفرشیپ  هب  هجوت  اب 

خساپ

تعیبط اب  هک  تسا  رـشب  یفطاع  يرطف و  ياه  هتـساوخ  ءزج  نید  نوچ  دراد  زاین  نید  هب  ناـسنا  ناـنچمه  یملع  ياـه  تفرـشیپ  دوجو  اـب 
قیبطت رشب  ياه  هتساوخ  اب  دیاب  ًامتح  دنتسه  یقاب  هک  یتدم  رد  یعامتجا  ياه  هدیدپ  : " دیوگ یم  يرهطم  داتسا  تسا . هدش  نیجع  ناسنا 

اه نآ  دوخ  رشب  دیاب  ای  ینعی  دنشاب ، رشب  ياه  هتساوخ  ةدننک  نیمأت  ای  دنشاب و  رـشب  ۀتـساوخ  اه  هدیدپ  نآ  دوخ  ای  هک  ینعم  نیا  هب  دننک ،
ناـشدوخ دـهاوخ و  یمن  ار  اـه  نآ  هزیرغ  قمع  زا  ناـسنا  رگا  یتـح  هک  دنـشاب  يروما  زا  دـیاب  اـی  دـهاوخب ، شترطف  هزیرغ و  قمع  زا  ار 

ار وا  ياه  تجاح  دنشاب و  رشب  ۀیلوا  ياه  هتـساوخ  نیمأتۀلیـسو  ینعی  دنـشاب ، هلیـسو  اما  دنتـسین ، رـشب  تالیامت  فده  تعیبط و  بولطم 
یماقم يرشب ، ياه  هتساوخ  جئاوح و  نیمأت  ظاحل  زا  مه  تسا و  رشب  داهن  ءزج  مه  ینعی  دراد ، ار  تیـصاخ  ود  ره  نید  ًاقافتا  دنروآرب ...

نیا نک ، رادـیاپ  ارگ  قح  نید  يوس  هب  ار  شیوخ  هجوت  : " دـیامرف یم  میرک  نآرق  لّوا  تمـسق  دروـم  رد   4". درادن نیـشناج  هک  دراد  ار 
ینید سح  ندوب  یعیبط  يرطف و  هب  ناهج  فورعم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  " دنا . هدش  هدـیرفآ  نآ  رب  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یهلا  ترطف 
تباث ۀیلوا  رـصانع  زا  یکی  ینید  سح  : " دیوگ یم  دناد و  یم  ناسنا  مراهچ  دُعب  ار  یبهذم  سح  میاتنووک "  " هک ییاج  ات  دـنا  هداد  رظن 
ةوحن هکلب  تسین  قیبطت  لباق  رگید  ياهداد  يور  زا  کی  چـیه  اـب  نآ  تمـسق  نیرت  يوهاـم  نیرت و  یلـصا  تسا . یناـسنا  حور  یعیبط  و 
ةدننک نیمأت  نید  یفرط  زا   5". دنک یم  ناروف  هاگآ  دوخان  ناور  يافرژ  زا  نآ  ياه  همـشچ  زا  یکی  هک  تسا  یلقع  هار  يرطف و  كاردا 
ییاج رگید  درک ، تفرشیپ  ندمت  رگا  دندرک  یم  لایخ  ینامز  دیوگ : یم  يرهطم  داتـسا  درادن ، مه  نیـشناج  تسا و  رـشب  ياه  هتـساوخ 
یمن عفر  دراد  بوخ  یگدنز  کی  يارب  نید  هب  رـشب  هکب  ار  يزاین  ندمت  ملع و  تفرـشیپ  هک  هدـش  مولعم  رگید  زورما  تسین . نید  يارب 

یسور فورعم  میکح  يوتـسلوت ، زا  تسا ... نید  دنمزاین  یعامتجا  ظاحل  زا  مه  دراد و  نید  هب  جایتحا  یـصخش  ظاحل  زا  مه  رـشب  دنک .
، يرهطم داتسا   6". تسا یگدنز  ۀیامرس  دنک . یم  یگدنز  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  امه  نامیا  دیوگ : یم  تسیچ ؟ نامیا  دنسرپ : یم 
نوناق و ۀناوتـشپ  نوناق و  تسا و  قالخا  يرـشب ، تاعامتجا  رد  یـساسا  نکر  : " دـیوگ یم  دـناد و  یم  نوناـق  قـالخا و  ۀناوتـشپ  ار  نید 

طقف ار  لد  تسا . فیعـض  زونه  اه  لد  هک  سوسفا  اما  هتفر  شیپ  یلیخ  اـهزغم  دـیوگ : یم  لراـک  تسا ... نید  طـقف  طـقف و  مه  قـالخا 
یم هچ  ندمت  دنا . هدنام  یقاب  ناوتان  فیعـض و  اه  لد  هدش و  دنمورین  اهزغم  هک  تسا  نیا  زا  تیرـشب  دـسافم  مامت  دـنک . یم  يوق  نامیا 

دناوت یم  زیچ  هچ  روطچ ؟ اه  مدآ  اما  دنک  یم  عارتخا  بوخ  ياهرازبا  ًافاصنا  بوخ . ياهرازبا  دزاس ؛ یم  رازبا  ناسنا  يارب  ندـمت  دـنک ؟
يرـشب ياه  شزرا  دناوت  یم  هک  تسا  زیچ  هچ  دهدب ؟ یلاع  سدقم و  ياه  فده  اه  مدآ  هب  دـناوت  یم  زیچ  هچ  دـنک ؟ ضوع  ار  اه  مدآ 

 - ص 388 ج 3 ، راثآ ، ۀعومجم   4 7". تسین یتیناسنا  دـشابن  نامیا  نید و  رگا  نامیا و  نید و  اب  تسا  يواسم  تیناسنا  دـنک ؟ ضوع  ار 
ۀعومجم  7 صیخلت . اب  ، 398 ج 3 ص 399 -  راثآ ، ۀعومجم   6 ص 274 . بهاذم ، شیادیپ  ةزیگنا  يزاریش ، مراکم   5 صیخلت . اب  ، 384

ص 401. ج 3 ، راثآ ،

، دهد خساپ  دناوت  یمن  ملع  رگا  مور ، یم  اجک  هب  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  متسیک ؟ نم  دهد : خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دناوت  یم  ملع  ایآ 
؟ دروآ یم  تسد  هب  یعبنم  هچ  زا  ناسنا  ار  اه  لاؤس  نیا  باوج 

شسرپ

دناوت یمن  ملع  رگا  مور ، یم  اجک  هب  ما ؟ هدمآ  هچ  يارب  ما ؟ هدمآ  اجک  زا  متـسیک ؟ نم  دـهد : خـساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دـناوت  یم  ملع  ایآ 
؟ دروآ یم  تسد  هب  یعبنم  هچ  زا  ناسنا  ار  اه  لاؤس  نیا  باوج  دهد ، خساپ 
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خساپ

وا حور  ناسنا  تقیقح  هک  یلاح  رد  دشاب ، وگ  خساپ  مسج  دروم  رد  دناوت  یم  طقف  ملع  اریز  دهد ، خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دناوت  یمن  ملع 
هب ناهج  گرزب  نادنمـشیدنا  ناسنا ، ةرابرد  دـیدج  تایفـشک  همه  نیا  زا  سپ  ور  نیا  زا  درادـن . حور  تخانـش  يارب  یهار  ملع  تسا و 
رد هتخانـشان . دوجوم  ناسنا  تسا  هتـشاذگ  ار  شباتک  مسا  لراک " سکلآ   " گرزب دنمـشناد  دـنا . هداد  هتخانـشان " دوجوم   " بقل یمدآ 

رگید نایدا  مالـسا  ندمآ  زا  دعب  دنا . هداد  یهلا  نایدا  ار  یعقاو  خساپ  دشاب و  وگ  خساپ  دناوت  یم  هفـسلف  يدودح  ات  الاب  لاؤس  هس  دروم 
لیصا عبانم  ناسنا  ییاسانـش  هار  اهنت  نیاربانب  دنا . هدش  فیرحت  مالـسا  زا  ریغ  نایدا  ًالعف  نیا  رب  نوزفا  دنرادن . رابتعا  دندیدرگ و  خوسنم 
هدومن قیوشت  یـسانشدوخ  هب  ار  مدرم  دومن ، یفرعم  ار  ناـسنا  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسا  نید  ربتعم . تنـس  نآرق و  زا  معا  تسا ، یمالـسا 
شسرپ هب  خساپ  رد  مالسا  [ 1" .] دشاب یم  دوخ  راگدرورپ  هب  امش  نیرتاناد  شیوخ ، رب  امـش  نیرت  هاگآ  : " دومرف (ص ) ادخ لوسر  تسا .

هب ار  وا  هاـگ  نآ  تـسا ...  هدرک  زاـغآ  لِـگ  زا  ار  ناـسنا  شنیرفآ  هداد و  رارق  اـبیز  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هـک  ییادـخ  : " دــیوگ یم  لّوا 
یم مود  شسرپ  خساپ  رد  تسا . ادخ  وا  قلاخ  هدمآ و  ادخ  فرط  زا  ناسنا  سپ  [ 2" .] دیمد دوخ  حور  زا  نآ  رد  و  دیرفآ ، ناسنا  تروص 
سک نآ  [ "3]1". دنوش کیدزن  نم  هب  دـنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  دـننک و  متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  : " دـیوگ

، میدیرفآ یطلتخم  ۀفطن  زا  ار  ناسنا  ام  [ "4" .] دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک 
ای ددرگ ) اریذـپو   ) دـشاب رکاـش  هاوـخ  میداد ، ناـشن  وا  هـب  ار  هار  اـم  مـیداد . رارق  اـنیب  اونـش و  ار  وا  تـهج ) نیدـب  . ) مییاـمزآ یم  ار  وا  و 

، تسا هدش  غالبا  رشب  هب  ناربمایپ  ۀطـساو  هب  هک  ار  وا  ياهروتـسد  دنک و  تدابع  ار  ادخ  هک  هدش  قلخ  نیا  يارب  ناسنا  سپ  [ 5" .] ساپسان
یم زاب  ادخ  يوس  هب  میتسه و  ادخ  ِنآ  زا  ام  : " دیوگ یم  موس  لاؤس  هب  خساپ  رد  دیآ . لیان  يدـبا  تداعـس  هب  هدراذـگ و  ارجا  ۀـلحرم  هب 

یمن زاب  ام  يوس  هب  میدـیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  دـیدرک  نامگ  ایآ  " . " تسا تراگدرورپ  يوس  هب  همه  تشگزاـب  نیقی  هب  [ "6" .] میدرگ
ددرگ یم  رب  ادخ  يوس  هب  ناسنا  سپ  [ 8]3". تسا قح  دنوادخ  ةدعو  نیا  تسا . ادخ )  ) وا يوس  هب  امش  ۀمه  تشگزاب  ."؟2[7" ] دیدرگ

هب مدرم  تمایق )  ) زور نآ  رد  : " دـیامرف یم  نآرق  دـنیب . یم  شاداـپ  ازج و  تسا ، هدرک  لـمع  اـیند  رد  هچ  نآ  قباـطم  تماـیق  َملاـع  رد  و 
ریخ راک  يا  هرذ  نزومه  سک  ره  سپ  دوش . هداد  ناشن  اه  نآ  هب  ناشلامعا  ات  دـنوش  یم  جراخ  اهربق ) زا   ) هدـنکارپ ياـه  هورگ  تروص 
رثا رب  ایند  رد  ات  هدیرفآ  ادـخ  ار  ناسنا  هجیتن : [ 9" .] دنیب یم  ار  نآ  هدرک ، دب  راک  يا  هرذ  نزومه  سک  ره  دـنیب و  یم  ار  نآ  دـهد ، ماجنا 
ياه تمعن  زا  هدافتسا  راگدرورپ و  برق  هب  لین  هک  ار  یگـشیمه  یتخبـشوخ  يدبا و  تداعـس  هب  یهلا ، تاررقم  نیناوق  زا  ندرک  تعاطا 

(51  ) تایراذ [3 . ] ۀیآ 7 و 9 ( 32  ) هدجس [2 . ] ص 185 ج 4 ، دیواج ، روشنم  یناحبـس ، رفعج  [1 . ] دروآ تسد  هب  تسا ، یتـشهب  ریظن  یب 
ۀـیآ 4. ( 10  ) سنوی [8 . ] ۀـیآ 115 ( 23  ) نونمؤم [7 . ] ۀـیآ 8 ( 96  ) قلع [6 . ] و 3 ۀـیآ 2  ( 76  ) ناسنا [5 . ] 2 ۀیآ ( 67  ) کلم [4 . ] ۀیآ 56

ۀیآ 6 _ 8. ( 99  ) هلزلز [9]

دندرکیم روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  هک  نامز  نآ  لهاج  بارعا  يارب  ای  تسا  مزال  میهاگآ  زیچ  همه  دـب  بوخ و  زا  نالا  هک  ام  يارب  نید  ایآ 
؟ دوب مزال 

شسرپ

روگ هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  هک  نامز  نآ  لهاج  بارعا  يارب  ای  تسا  مزال  میهاگآ  زیچ  همه  دـب  بوخ و  زا  نالا  هک  ام  يارب  نید  اـیآ 
؟ دوب مزال  دندرکیم 

خساپ
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ناسنا يارب  دناوتیم  يزیچ  هچ  نید  دراد ؟ ییاهدرکراک  راثآ و  هچ  نید  تسا ، رضاح " رصع  رد  ناسنا  يارب  نید  ترورض   " زا شـسرپ 
ییاه هتساوخ  هچ  تسیچ و  نید  زا  رشب  راظتنا  تسیچ ؟ يارب  نید  هب  رـشب  زاین  دروآ ؟ تسد  هب  دناوتیمن  رگید  ياههار  زا  هک  دنک  نیمأت 

هک یلصا  ياهزاین  نید و  یساسا  ياهدرکراک  ادتبا  رد  دهدیم ؟ خساپ  ییاه  هتساوخ  هچ  هب  نید  ماجنا  رد  دنکیم و  وجتسج  نید  رد  ار 
قالخا نید و  هطبار  یقـالخا و  ياـهشزرا  لاؤس  یلـصا  دروم  هب  سپـس  هدومن و  رکذ  دـنکیم ، وجتـسج  نید  رد  ار  اـهنآ  خـساپ  ناـسنا 

اب نید  تسا . یگدنز  ندومن  راد  انعم  نید ، یلـصا  دیاوف  زا  یکی  یگدنز : هب  ندیـشخب  انعم   - 1 نید : یساسا  ياهدرکراک  میزادرپیم .
یم انعم  ار  ناسنا  ياهراتفر  نآ و  ثداوح  یگدنز و  تقلخ ، فده  هب  ندیـسر  هار  ناسنا و  ناهج و  تقلخ  فده  شنیرفآ و  أدبم  نییبت 

رضاح و نامز  رد  هچ  تیلهاج و  رصع  هتشذگ و  رد  هچ  دهدیم ، خساپ  هدوبحرطم ، هشیمه  هک  رشب  یـساسا  ياهشـسرپ  هب  نید  دشخب .
لد هتسخ  نم  نوردنا  زا  متسیک ؟ اب  ماهدمآ و  هچ  يارب  موریم ؟ اجک  هب  ماهدمآ و  اجک  زا  متـسیک ؟ هک  نیا  دننام  یتالاؤس  نردم ؛ رـصع 

اب دوخ  یگدنز  رد  یناسنا  ره  ًامّلسم  اهناسنا : درد  جنر و  شهاک   - 2 تسا . اغوغ  رد  ناغف و  رد  وا  مشومخ و  نم  هک  تسیک  هک  منادـن 
شنیرفآ تقلخ و  " دبک . یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  و  : " تسا ریذـپانبانتجا  ناسنا  يارب  هلئـسم  نیا  تسا و  ورردور  یتالکـشم  اهیتخس و 

؛ تسا يژولونکت  دیدج و  رصع  هدییاز  زورما  تالکشم  زا  يرایسب  تسا . ناسنا  اب  هشیمه  تالکشم  اهیتخس و  تسا و  یتخـس  اب  ناسنا 
شقن اهنآ  شهاک  ای  تالکـشم و  نیا  لح  رد  دناوتیم  نید  ینیـشام و ... یگدنز  اوه ، یگدولآ  یعیبط ، عبانم  بیرخت  دـننام  یتالکـشم 

يریگولج زین  اهناسنا ، ریذپانيریس  سح  یناسفن و  تالیامت  اههتـساوخ و  ندومن  دودحم  هب  توعد  اب  فرط  کی  زا  دنک . افیا  يرایـسب 
توعد اب  رگید  فرط  زا  و  نانیا ، قوقح  ندومن  لامیاپ  نارگید و  هب  متـس  زا  يریگولج  عبانم و  رتشیب  هچ  ره  يروهرهب  رد  يورهداـیز  زا 
نتشاد اهناسنا و  لامعا  هبـساحم  رترب و  ناهج  دوجو  یتسه و  ناهج  ثداوح  نتـسناد  دنمفده  تالکـشم و  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  هب 

يرتشیب يرابدرب  لمحت و  ربص و  تالکـشم ، اهیتخـس و  لباقم  رد  نید ، هب  دـقتعم  نمؤم و  ناـسنا  ًاـنئمطم  ییابیکـش . لـباقم  رد  شاداـپ 
، تاذ بح  هب  ناسنا  تسا . يرـشب  هعماج  رد  تلادع  ققحت  نید ، ناربمایپ و  یـساسا  فادها  زا  یکی  تلادع : يارجا   - 3 تشاد . دهاوخ 
تسا و تاذ  ّبُح  ياراد  نافوسلیف  ناسانـشناور و  ریبعت  هب  دراد و  يداـم  ياهتذـل  عفاـنم و  زا  يرادروخرب  يارب  ریذپانيریـس  ياهتـشا 

غیرد اهنآ  هب  ملظ  نارگید و  قوقح  ندومن  لامیاپ  زا  شیاههتـساوخ ، هب  ندیـسر  يارب  يو  تسا . دوخ  يارب  رتشیب  هچ  ره  عفانم  ناـهاوخ 
نوناق لاح  ره  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًالوا  اما  دریگب ، ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يولج  دناوتیم  هچ  رگا  يرـشب  نیناوق  درک . دهاوخن 

ای دشاب  درف  کی  هاوخ  دبای ، تسد  تردق  هب  نوچ  ًایناث : دنتسه . دوخ  رتشیب  هچ  ره  عفانم  ظفح  رد  یعس  اهناسنا  تسا و  رـشب  نآ ، راذگ 
یلیلد عفانم ، رتشیب  هچ  ره  نتـساوخ  تاذ و  ّبُح  هب  هجوت  اب  دـنیبنار ، یـسک  دوخ  ییاناوت  تردـق و  لباقم  رد  و  تلود ، اـی  بزح و  کـی 
ماجنا رگید  ياهروشک  هب  ای  روشک  کـی  رد  هاوخ  نادـنمتردق ، فرط  زا  هک  تایدـعت  اـهملظ و  دـنک . دودـحم  ار  دوخ  هک  درادـن  دوجو 

هک میوشیم  هجوـتم  میـشاب ، هتـشاد  يرـشب  فـلتخم  بتاـکم  هب  یهاـگن  مین  رگا  زورما  تسا . هلئـسم  نیا  يارب  زراـب  ياهنوـمن  دوـشیم ،
داهنـشیپ یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  یهار  مادک  ره  دنتـسه ) نارکفتم  ناگتخیهرف و  زا  ًاعبط  هک   ) قالخا هزوح  رد  گرزب  نادنمـشیدنا 

يزیچ ره  دراد  رواب  دنادیم و  رتشیب  هچ  ره  تردق  بسک  رد  ار  تداعس  هب  ندیـسر  یناملآ ) رـصاعم  گرزب و  فوسلیف   ) هجیتن دننکیم .
، تسا هدرک  حرطم  یفالخا  ياهشزرا  ناونع  هب  نایدا  رد  هک  ار  ییاههزومآ  يو  تسا . هتـسیاش  بوخ و  دناسرب ، تردـق  هب  ار  ناسنا  هک 
زا يرایـسب  رد  هزورما  هشیدـنا  نیا  هنافـسأتم  دریگیم . اـیند  رد  ار  ناـسنا  تداعـس  تفرـشیپ و  يولج  تسا  دـقتعم  نوـچ  هتـسناد ، دودرم 

تداعـس و نآ  دنتـسناوتن ، هک  یـضعب  اما  دـننک  ارجا  ار  ياهچین  قالخا  دـنبای و  تسد  تردـق  هب  دنتـسناوت  یـضعب  دراد . دوجو  اـهناسنا 
زا یضعب  رظن  هب  تداعس  فیرعت  ایند ، رد  رتلماک  هچ  ره  يرادرب  هرهب  رتشیب و  هچ  ره  تذل  هب  ندیسر  دننارورپیم . لد  رد  ار  یتخبشوخ 

تذل هب  ار  ناسنا  هک  هچ  ره  هدش و  هتـسناد  رتشیب  هچ  ره  تذل  اب  يواسم  یتخبـشوخ ، تداعـس و  هاگدید  نیا  رد  تسا ، قالخا  نارکفتم 
نارازه هک  نانچ  تسا ، قالخا  هفسلف  رد  يزورما  ینابم  زا  رگید  یکی  رتشیب ، هچ  ره  عفن  دوس و  تلاصا  تسا . هتـسیاش  بوخ و  دناسرب ،

هنالداع و نیناوق  نایب  رد  نید  شقن  دراد ! دوجو  اهناسنا  يارب  دب  بوخ و  فیرعت  یتخبـشوخ و  تداعـس و  يارب  رگید  راکهار  هیرظن و 
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نید يارب  هک  يرایـسب  ياهدرکراک  دراوم و  زا  رظن  فرـص  اب  تسا . تباث  يدیدرت  چیهیب  اهناسنا و ... ینورد  لرتنک  تلادـع و  يارجا 
یـساسا فادها  اهشقن و  زا  یکی  يدـیدرت  چـیه  نودـب  قالخا : زا  نید  ینابیتشپ   - 4 میزادرپیم . لاؤس  یلـصا  عوضوم  هب  هدـش ، رکذ 

اهروتـسد و ناـیب  هار و  نآ  رد  نداـهن  ماـگ  هب  اـهناسنا  قـیوشت  رـشب و  هـب  تداعـس  هار  نداد  ناـشن  يرـشب و  قـالخا  حالـصا  ناربماـیپ ،
ظاحل لاؤس  رد  نآ  تهج  کی  اهنت  هک  دـشابیم  تهج  هس  رد  قـالخا  زا  نید  یناـبیتشپ  تسا . نآ  هب  ندیـسر  يارب  مزـال  ياـهدرکلمع 
یناسنا لامک  تداعـس و  ناسنا و  يارب  هک  هچنآ  یقالخا و  ياهشزرا  نایب  فلا ) تسا : هدش  روصت  هابتـشا  هب  زین  نامه  هنافـسأتم  هدش و 

یتاهج زا  یکی  دنکیم ، رود  تداعـس  زا  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  یهن  یقالخا و  لیاذر  نایب  تسا و  هتـسیاب  بوخ و  ترخآ ، ایند و  رد 
همه زا  ینید  ياهزومآ  نید و  زا  هدافتسا  نودب  يزورما  رشب  ًاعقاو  ایآ  تسا . هداد  ماجنا  يرشب  لیاضف  قالخا و  ظفح  يارب  نید  هک  تسا 

زا يرایـسب  مهف  تسا . یفنم  باوج  میهد ، خساپ  يرـشب  هعماج  ياهتیعقاو  هب  هاگن  اب  میهاوخب  رگا  تسا ؟ هاگآ  دـب  بوخ و  ياهشزرا 
يرـشب قح  ناونع  هب  رگید  ياـهيدازآ  زا  يرایـسب  یـسنج و  يدازآ  هک  تسا  نآ  دـناهدرک ، روـصت  نادزیچ  همه  ار  وا  هک  يزورما  رـشب 

هک برغ  ناـهج  رد  يزاـب  سنجمه  یتـح  یـسنج و  يدازآ  هزورما  تـسا . ناـسنا  تداعـس  بجوـم  هتـسیاش و  بوـخ و  هدـش و  هتخاـنش 
یملع و تاعالطا  رظن  زا  ناسنا ، هزورما  دوشیم . هتخانش  یقالخا  ًالماک  هدش و  هزیروئت  تسا ، رگید  قطانم  هب  شرتسگ  لاح  رد  هنافسأتم 
یقالخا و ياهشزرا  مهف  تهج  رد  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  اما  تسا ، هدش  رتهاگآ  اههدیدپ  فشک  تعیبط و  ناهج  رد  روما  زا  يرایسب 
قالخا و هب  تبسن  ناسنا  ياهیهاگآ  زا  رظن  فرص  ب ) تسا . هدش  هاگآ  زیچ  همه  رب  مییوگب  ای  هدومن ، تفرشیپ  ًالماک  زین  اهنآ  هب  لمع 

رگا تسا . یقالخا  ياهراتفر  هب  تبـسن  هزیگنا  داجیا  تسا ، رثؤم  رایـسب  نآ  رد  نید  هک  يرگید  تهج  اهدـب ، بوخ و  يرـشب و  تداـعس 
ندرک لمع  يارب  ندوب  هاگآ  ایآ  اما  تسین ) حیحـص  هتبلا  هک   ) دراد یهاگآ  اهيدـب  یبوخ و  هلمج  زا  زیچ و  همه  زا  ناـسنا  هک  میریذـپب 
راگیس یتح  ای  ردخم  داوم  تارـضم  زا  ناکـشزپ  مامت  تسا . نآ  هب  ندرک  لمع  زا  ریغ  زیچ ، کی  زا  ندوب  هاگآ  ًانئمطم  دنکیم ؟ تیافک 

هب اما  دهدیم ، صیخـشت  يدب  زا  ار  یبوخ  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  دنـشکیم . راگیـس  اهنآ  زا  یخرب  لاح  نیع  رد  اما  دنراد ، یهاگآ 
رـس نادزیچ ) همه  رهاظ  هب   ) رـشب زا  اهراک  يرایـسب  هزورما  دـهد . ماجنا  ار  نآ  لمع  رد  دـناوتیمن  ینوریب ، اـی  ینورد  لـیلد  هزیگنا و  ره 

زا هدافتساءوس  نانز و  اههچب و  قاچاق  ندیدزد و  اهناسنا ، تشوگ  ندروخ  دشابن . دیاش  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  رتدب  هک  دنزیم 
ياهناسنا نتشک  هحلسا و  ردخم و  داوم  قاچاق  نوگانوگ ، فراصم  يارب  اهناسنا  نینج  زا  هدافتسا  تشز ، ياهراک  زا  يرایـسب  رد  اهنآ 

همه هک  و ... ناسنا ، نوخ  ندروخ  یتسرپ و  ناطیش  يزاب و  سنجمه  رگید ، ياهروشک  ناتسناغفا و  قارع و  نیطسلف و  مدرم  دننام  رایـسب 
رد قالخا  زا  نید  ینابیتشپ  تیامح و  رد  موس  تهج  ج ) دراد . دوجو  ندمتم  هتفرـشیپ و  رهاظ  هب  ياهروشک  رد  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  ای 

ار تداعس  لامک و  ياههار  هک  ییاه  ناسنا  وگلا و  شقن  تسا . يرشب  هعماج  يارب  نیتسار  كاپ و  ياهناسنا  یقالخا و  ياهوگلا  یفرعم 
دنهاگآ و نیطایش  بیرف  ياههار  يرشب و  تداعس  لامک و  هب  ندیسر  تخس  ياههار  نآ و  تالکشم  یگدنز و  مخ  چیپ و  رد  دناهتفر و 

یقالخا ياهشزرا  ندرک  هدایپ  تداعـس و  لامک و  هب  ناسنا  ندیـسر  رد  تسا ، هتفاـی  مسجت  هدـش و  عمج  اـهنآ  رد  یقـالخا  ياـهشزرا 
رایـسب هزیگنا  ناسنا  رد  دنیامن ، روبع  تخـس  هار  نیا  زا  دننک و  بسک  ار  یقالخا  ياهشزرا  دناهتـسناوت  یناسک  هکنیا  تسا . رثؤم  رایـسب 
دنکیم تیوقت  ناسنا  رد  ار  قالخا  هک  نانچ  دنکیم . داجیا  اهيدب  اهیتشز و  زا  يرود  یقالخا و  ياهشزرا  ماجنا  يارب  يرثؤم  يوق و 

هن تسه ، هدوب و  يو  اب  هشیمه  هک  صقان  مهف  تهج  هب  ناسنا  نیاربانب  تسا . یندش  ریذپققحت و  لامک  بتارم  هب  ندیسر  هک  دمهفیم  و 
هب زاین  اهنآ  هب  لمع  یقالخا و  ياهشزرا  ققحت  راتفر و  دُعب  رد  هکلب  دراد ، نید  ییامنهار  نید و  هب  زاین  يدب  زا  یبوخ  تخانـش  رد  اهنت 

ناهج نیا  رد  ناسنا  هک  یلمع  ره  يارب  هداد و  رارق  یمکحم  رایسب  ییارجا  تنامـض  هناوتـشپ و  یقالخا  ياهشزرا  يارب  نید  دراد . نید 
دوجو رارـسا  مامت  زا  دنوادخ  یهاگآ  هب  هتـشاد و  ترخآ  يازج  هب  نامیا  هک  یناسنا  تسا . هدومن  نیعم  ییازج  شاداپ و  دـهدیم ، ماجنا 
دهاوخ دوخ  لامعا  بقارم  هشیمه  شیوخ ، تولخ  رد  راتفر و  نیرتیئزج  رد  دـشاب ، هتـشاد  داقتعا  دـهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  ناسنا و 

. تشاد دهاوخ  یگتسب  وا  نامیا  هجرد  هب  تبقارم  نیا  هجرد  دوب .

یهوژپ زا 961نید  هحفص 418 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  ایآ 

شسرپ

؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  ایآ 

خساپ

یم شیپ  لماکت  يوس  هب  عومجم  رد  نکیل  تسا ، ور  هب  ور  اـه  بیـشن  اـهزارف و  اـب  شیب ، مک و  هچ  رگا  يرـشب  عماوج  دـسر  یم  رظن  هب 
ناسنا کت  کت  هک  دوب  دـهاوخن  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  یقالخا . يونعم و  لماکت  مه  تسا و  یملع  يداـم و  لـماکت  مه  لـماکت  نیا  دور .
نیـسح دـمحم  دیـس  همالع  دـننامه  یمالـسا  نارکفتم  نارـسفم و  زا  يا  هدـع  دنـشاب . رت  لماکتم  هتـشذگ  ياـه  ناـسنا  زا  يزورما ، ياـه 

زاربا ار  رظن  نیا  نآرق  زا  یتایآ  هب  کسمت  اب  ردص  رقاب  دمحم  دیهش  بطق و  دیس  اضر ، دیشر  دمحم  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  ییابطابط ،
ةرابرد ام  نخس  ( "1" .) دنرب یم  ثاریم  هب  نم  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  باتک ، نآ  زا  سپ  روبز  رد  1" ـ دننامه : دنا ، هتشاد 

زا نیمز  3" ـ ( 2" .) دش دنهاوخ  زوریپ  قح  ياهورین  ام و  نایهاپس  دنوش و  یم  يرای  نانآ  هک  دوب  نینچ  شیپ  زا  ام  ناگداتـسرف  ناگدنب و 
يایوگ تایآ  ( 3" .) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجنارـس  دهد و  یم  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  هک  ره  هب  ار  نآ  تسا و  دـنوادخ  نآ 

هب ینعی  تفرگ ؛ دهاوخ  رارق  ناحلاص  تسد  رد  هدنیآ  رد  يرشب  ۀعماج  يربهر  تسا و  ناراکزیهرپ  اب  ناهج  هدنیآ  هک  تسا  تقیقح  نیا 
هاپـس يزوریپ  زاس  رتسب  لماکت  نیا  تسا و  هتفهن  يدام ) لماکت  رب  نوزفا   ) يونعم لماکت  تیرـشب ، هدـنیآ  رد  لطاب ، یمئاد  نـالوج  مغر 

هب لماکت  هک  ینامز  ات  دراد  یم  رب  مدق  یلاعت  لامک و  يوس  هب  هراومه  يرـشب  عماوج  نیاربانب  دش . دنهاوخ  زوریپ  نانآ  ددرگ و  یم  قح 
ناحلاص تموکح  شریذـپ  یگدامآ  دـنوش ، یم  نیمز  مکاح  ناحلاص ، یتقو  ناـمز  رخآ  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـبای . تسد  دوخ  جوا  هطقن 

نامز دوب . (ع ) یسوم ترضح  نامز  زا  شیب  يرادرک  کین  اه و  یبوخ  ددص  رد  (ع ) یسیع ترـضح  نامز  تسا . هدش  داجیا  مدرم  نورد 
لماکت و يوس  هب  هعماج  (ع ) ناماما ربمایپ و  نامز  زا  شیب  نامز  ماـما  تموکح  ناـمز  هتـشذگ و  ياـه  ناـمز  زا  شیب  (ص ) مالـسا ربماـیپ 

لماکت مدرم  لوقع  جع ) ) يدهم ماما  نامز  رد  هک  دنا  هدومرف  هداد و  ربخ  هدنیآ  زا  مالـسا  نایاوشیپ  تهج  نیدـب  دراد . یم  رب  ماگ  دوعص 
یم دشر  هتـشذگ  ياه  هدس  یمامت  زا  شیب  یقالخا  مراکم  تیمیمـص و  افـص و  دنوش و  یم  دنم  هرهب  یناوارف  تّینما  زا  دـنک و  یم  ادـیپ 
یپ . 136 ص 134 ـ  ج 2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هریاد  2 ـ خیرات . هعماج و  يرهطم ، دیهش  1 ـ هب :  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  دنک .

ۀیآ 128. ( 7  ) فارعا . 3 . 171 173 ـ ( 37  ) تافاص . 2 ۀیآ 105 . ( 21  ) ایبنا . 1 اه : تشون 

نانآ نایم  رد  مهافت  نسح  تلادع و  دننک ,  یمنزواجت  رگیدکی  قوقح  هب  دنراد و  یبوخ  یعامتجا  طباور  اهنآ  مدرم  ـی کـه  یا ـ هرو ـ ـش رد کـ
؟  دریگب هدهع  هب  دناوت  یم  ار  یشقن  هچ  نید  ییاهروشک  نینچ  رد  تسا .  رارقرب 

شسرپ

نایم رد  مهافت  نسح  تلادع و  دننک ,  یمنزواجت  رگیدکی  قوقح  هب  دـنراد و  یبوخ  یعامتجا  طباور  اهنآ  مدرم  ـی کـه  یا ـ هرو ـ ـش رد کـ
؟  دریگب هدهع  هب  دناوت  یم  ار  یشقن  هچ  نید  ییاهروشک  نینچ  رد  تسا .  رارقرب  نانآ 

خساپ
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دوجو هب  عاـمت  ـ جا يا  ـ هرا رد کـ ار  بیترت  مظن و  دریگب و  ار  دـسافم  ولج  دـناوت  یم  ینیعم  عاعـش  اـت  قـالخا  ـت کـه  ـس ـک نـیـ ـش يا  جـ
دسافم هلـسلس  کی  اریز  تسا ;  یفنم  باوج  ملـس  رو مـ بـطـ تسا ؟  یفاک  هعماج  کی  حالـصا  يارب  يرهاظ  مظن  نیمه  ایآ  یلو  دروآ ; 
تـسا یقاب  دـسافم  عقاو  رد  هدـمآ و  دوجو  هب  تاعامتجا  نآ  رد  يرگید  كانرطخ  ـد  ـسا یلو مـفـ هتفر ,  نیب  زا  ندـمتم  ياه  هعماـج  رد 

ـمـی سـر ید يا قـ ـهـ یدزد ياج  هب  مینک  یم  هدهاشم  هچنانچ  تسا ,  هدش  ضوع  اهنآ  عون  حالطصا  هب  سابل و  گنر و  هک هـسـت  يزیچ 
زورما تسا  هدشادیپ  اهزواجت  عاونا  یعوصنم و  ياهیگت  ـکـسـ شرو اهکناب ,  هب  یکیتکات  هناحلـسم  تالمح  يزاب و  رتس  ـگـ نا کـ ـه ,  ندر گـ

مه رازه  تسیب  زا  لاس  کی  فرظ  رد  ینوناق  ریغ  ياه  هچب  رامآ   , تسا مدرم  دزنابز  نانآ  قالخا  نسح  هک  ناهج  ندمتم  ياهروشک  رد 
یـضعب لوق  هب  ؟  تسیچ يارب  رورت  قالط و  راحتنا ,  همه  نیا  سپ  دریگب  هدـهع  هب  ار  نید  شقن  تسناوت  یم  قالخا  هاـگره  درذ  مـی گـ

راک هب  هدنرب  حالس  کی  دننام  هعماج  حالصا  رد  دشا ,  اد بـ نا بـه خـ ـمـ یا هب  یکتم  قالخا  هاگره  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  نادنمشناد  زا 
 , مهبم عوضوم  کی  دـیما  هب  تسیابن  اـم  تسا و  كوکـشم  رظن  ره  زا  اـم  يار  نآ بـ ترد  ـی و قـ گد ـ نر تروص بـ نیا  ریغ  رد  دور و  یم 

راـثآ نآ ,  زا  يرادـقم  دروخ  یم  مشچ  هب  شمارآ  مظن و  يدـح  اـت  اـهروشک  زا  یخرب  رد  هاـگره  میهدـب و  تسد  زا  ار  یعطق  ـیـلـه  ـسو
دارفا نایم  حیحـص  طباور  هک  نیا  رد عـیـن  ـن  ید نآ ,  هوـال بـر  عـ دـنا .  هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناـکاین  زا  مدرم  هک  تسا  ینید  میلاـعت  ناـمه 

يونعم و ياه  هبنج  مامت  رد  ناسنا  لماکت  هیام  دوخ  هک  دزاس  یم  رارقرب  ادخ  ناسنا و  نایم  زین  يرگید  هطبار  دروآ ,  یمدیدپ  ار  عامتجا 
ثحب و هتبلا  دومن .  نیمات  ناوت  یمن  تسا  يدام  عفانم  ظفح  ساسا  رب  هک  يدام  قالخا  اب  ار  تمسق  ـن  یا رو مـسـلـم  ـت و بـطـ ـسا يدا  مـ

هعلاـط ـتـر مـ ـش هرا بـیـ ـن بـ یا رد  ـنـد  هاو ـی کـه مـی خـ نا ـ ـس کـ تسا .  راد  هنماد  قـالخا  تموکح  ناـمیا و  تموکح  فارطا  رد  وـگتفگ 
 . دننک هعجارم  رتگرزب  ياهتیلووسم  گرزب و  ناربهر  باتک  هب  دننک , 

؟ تسا هتفگ  هچ  نید  هب  اهناسنا  همه  يدنمزاین  ةرابرد   ، مورف کیرا 

شسرپ

؟ تسا هتفگ  هچ  نید  هب  اهناسنا  همه  يدنمزاین  ةرابرد   ، مورف کیرا 

خساپ

یگتـسبلد يارب  یعوضوم  یبای و  تهج  يارب  يدودح  دشابن و  دـنمزاین  ینید  هب  تبـسن  هک  تسین  سک  چـیه  : » دـیوگیم مورف » کیرا  »
تـسا نکممو  دـشابن ،  هاگآ  ینید  ریغ  دـیاقع  زا  زاـتمم  نید ،  ناونع  هب  شتادـقتعم  ۀـعومجم  زا  تسا  نکمم  دوخ  وا  دـهاوخن ، شیوخ 

طقف یبایماک ، ای  لوپ  تردـق و  دـننام  ینید  ریغ  ًارهاظ  یتایاغ  هب  ار  دوخ  یگتـسبلد  يانعم  درادـن و  ینید  چـیه  هک  دـنک  رکف  سکعرب ، 
 » مادـک هک  تسا  نیا  هکلب  درادـن ، ای  دراد  نید  ناسنا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  هلآسم  دـنادب . تحلـصم  قفاوم  یلمع و  روما  هب  هقالع  ۀـناشن 

( نید يواکناور و  .« ) دراد ار  نید » 

؟ تسا هتفگ  هچ  یبن  تعیرش و  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  یلعوب ،

شسرپ

؟ تسا هتفگ  هچ  یبن  تعیرش و  هب  ناسنا  زاین  دروم  رد  یلعوب ،
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خساپ

: دیوگیم دهدیم . حیضوت  دشاب ، هدش  نایب  ّیبن )  ) یناسنا ۀلیـسوب  هک  یهلا  تعیرـش  هب  ار  اهناسنا  زاین  هک  اجنآ  تاجن  باتک  رد  یلعوب » »
ِصَمْخَْالا ریعْقَت  َو  ْنیَبِجاْحلا  یَلَع  ِْرعَّشلا  َتاْبنِا  یِلا  ِۀَجاْحلا  َنِم  ُّدَشَا  ُهَدوجُو  َلَّصَحَتَی  َو  ِناْسنِْالا  ُعَْون  یْقبَی  ْنَا  یف  ِناْسنِْالا  اَذـه  یِلا  ُۀَـجاْحلاَف  »

تعیرـش ةدننک  نایبو  ّیبن  هب  زاین   ] ِءاقَْبلا ِیف  ُعَْفنَت  اهَّنِا  اَهلام  ُرَثْکَا  َْلب  ِءاقَْبلا  ِیف  اْهَیِلا  َةَرورَـض  یتَّلا ال  ِِعفانَْملا  َنِم  يرُْخا  َءایْـشَا  َو  ْنیَمَدَْقلا  َنِم 
ندینایور هب  زاین  زا  تسا  رتشیب  یـسب  شا ،  یناسنا  يدوجو  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  رد  ناسنا و  عون  ياقب  رد  یناسنا  يژولوئدـیا  یهلا و 

عون ياقب  ترورض  هکنآ  نودب  دناناسنا ، عون  ياقب  رد  عفان  ًافرص  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  یعفانم  اپ و  ود  فک  نتخاس  رّعقمو  ناوربا  رب  وم 
[ دنک باجیا 

؟ تسا تسرد  دنریگب  ار  نید  ياج  هعماج ـ  روما  هرادا  يارب  دنناوت ـ  یم  يرشب  نیناوق  دنیوگ  یم  هک  يا  هدع  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تسرد  دنریگب  ار  نید  ياج  هعماج ـ  روما  هرادا  يارب  دنناوت ـ  یم  يرشب  نیناوق  دنیوگ  یم  هک  يا  هدع  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

یعامتجا تاجایتحا  دنک و  نییعت  ار  رفن  اه  نویلیم  هدنیآ  تشونرس  ات  درادن  ار  تردق  نیا  يرشب  نیناوق  هک  دراد  لوبق  یفاصنا  اب  مدآ  ره 
صقاون هب  هک  رگید  زور  اما  دـننکیم ، عضو  ینوناق  ایند ، نارازگ  نوناق  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  اهراب  دـهد . رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار 

هدش روبجم  هدرکن و  لح  ار  لکشم  مه  اه  هرـصبت  عقاوم  یخرب  دننک . یم  هلـصو  ار  نآ  اه ، هرـصبت  قاحلا  اب  دندرک ، دروخرب  نآ  ناوارف 
دهاوخن ارجا  نماض  دـشاب ، ارجا  لباق  دـیفم و  يرـشب ، نیناوق  هک  نیا  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دـنراذگب . راـنک  ار  نآ  دـنا 

؟ تسا یتردـق  هچ  نوناق  نیا  يارجا  نماض  دـنکن ، تموکح  ینطاب  تیلوئـسم  ناـمیا و  تلیـضف ، قـالخا ، هک  یعاـمتجا  رد  اریز  تشاد ؛
نیا رگا  اهنآ ، رب  یـسرزاب ) تئیه   ) مان هب  هورگ  کی  تراظن  ضرف  رب  و  درک ؟ لرتنک  تسا  نکمم  ییورین  هچ  اـب  ار  هیرجم  ياـه  تردـق 

تردق مادک  تسیچ ؟ نارگید  فیلکت  دنک ، هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردـق  زا  دریگب و  رظن  رد  ار  یـصخش ) عفانم   ) تساوخ یـسرزاب  تئیه 
رب رظاـن  یتئیه ، ره  روط  نیمه  دـنک و  تراـظن  یـسرزاب  تئیه  رب  هک  درک  روماـم  ار  يرگید  تئیه  دـیاب  دـبال  دریگ ؟ یم  ار  اـهنآ  يولج 

رظن زا  دنشاب ، هدش  عضو  حیحص  بوخ و  هک  ردق  ره  يرشب  نیناوق  هک  تسا  نیا  دوش . یم  یبیجع  لسلـست  رود و  ثعاب  هک  رگید  تئیه 
نیرتهب تسا ، یبهذم  تاررقم  ادخ و  هب  هجوت  نآ  ساسا  هک  نامیا  تردق  اهنت  دـهد . یم  رارق  یتخـس  تسب  نب  رد  ار  ام  ءارجا ، تنامض 

. دریگب هدهع  هب  ار  نیناوق  ءارجا  تنامض  دناوت  یم  هک  تسا  يرظان  سرزاب و 

؟ دینک رکذ  ار  هدش  عضو  ناسنا  ياهیدنمزاین  ترطف و  ساسا  رب  هک  مالسا  نیناوق  زا  ییاههنومن 

شسرپ

؟ دینک رکذ  ار  هدش  عضو  ناسنا  ياهیدنمزاین  ترطف و  ساسا  رب  هک  مالسا  نیناوق  زا  ییاههنومن 

خساپ
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یـصاخ تاروتـسد  دروم  نیا  رد  مالـسا  تسا . یگزیکاپ  یکاپ و  ناهاوخ  اعبط  يدرف  ره  يرطف و  رما  ناسنا  يارب  یگزیکاپ  تفاظن و  - 1
لعجیل هللا  دـیری  اـم  اورهطأـف ...  اـبنج  متنک  نإ  و  : » دـیامرفیم تباـنج  هب  یگدوـلآ  صوـصخ  رد  نآرق  میهاـگآ . نآ  زا  یگمه  هک  دراد 
تمحز هب  ار  امـش  دـهاوخیمن  ادـخ  دـینادرگ  كاـپ  ار  دوخ  دـیدش ، بنج  هاـگره   ] 6/ هدـئام مکرهطیل » دـیری  نکل  جرح و  نـم  مـکیلع 

عون کی  ار  لسغ  وضو و  هک  هدیـشوک  ياهزادـنا  هب  یگزیکاپ  رما  يایحا  رد  مالـسا  - 2 دنادرگ .] كاپ  ار  امـش  دهاوخیم  هکلب  دزادنیب ،
دوب دهاوخ  ادخ  هب  یکیدزن  برق و  بجوم  تروص  نیا  رد  میهد  ماجنا  ادخ  يارب  ار  تفاظن  عون  نیا  رگا  تسا و  هدرک  بوسحم  تدابع 

رد عوضخ  تابع و  - 2 دومن . لسغ  تفرگ و  وضو  وا  نامرف  لاثتما  يارب  دـیاب  نینچمه  درازگ ، زامن  ادـخ  يارب  دـیاب  هک  روط  نامه  الثم 
. دراد دوجو  دارفا  ماـمت  رد  لـیامت  نیا  تسا و  لاـمج  هب  شـشک  لاـمک و  هب  قشع  نآ  هشیر  تسا و  يرطف  رما  کـی  قـلطم  لاـمک  ربارب 

هکلب تسین  نکـش  تیـصخش  ناسنا و  ریقحت  هیام  اهنت  هن  تسوا ، لامک  زا  يوترپ  شنیرفآ  ناـهج  هک  تیاـهن  یب  دوجو  ربارب  رد  عوضخ 
، نیا رب  هتشذگ  دهدیم ، لیکشت  اهشیاین  اهتدابع و  هلئـسم  ار  مالـسا  نیناوق  زا  یـشخب  تهج  نیا  زا  تسا . اهناسنا  لماکت  هلیـسو  تیبرت و 

هوکـش اب  عامتجا  دننام  دنرادرب  رد  ار  یمهم  یتشادـهب  یـسایس و  يداصتقا و  یگنهرف و  یعامتجا و  دـیاوف  هتـشر  کی  تادابع  زا  یخرب 
عفانم نینچ  ياراد  تدابع  ود  نیا  دـشابیم و  شیوخ  يونعم  يدام و  عفاـنم  ناـهاوخ  يرطف  روط  هب  ناـسنا  و  ناـضمر ، هاـم  هزور  جـح و 

دوشیم و رادیب  ناسنا  زا  یـصاخ  نینـس  رد  لیامت  نیا  تسا  يرطف  تساوخرد . کی  ییوشانز  یگدنز  جاودزا و  -3 دنشابیم . يراشرس 
نِم َنیِحلاـصلا  َو  مُکنِم  یماـیَألا  اوُحِکنَأ  َو  : » دـهدیم روتـسد  ترطف  يادـن  تباـجا  روـظنم  هب  دـیجم  نآرق  دـنکیم . تباـجا  تساوـخرد 

درجت هک  تیحیسم  فالخ  رب  مالـسا  دینک » جاودزا  هب  راداو  ار  نازینک  نامالغ و  رـسمه و  یب  نادرم  نانز و   ] 32/ رون مُِکئامِإ » َو  مُکِدابِع 
«. ینم سیلف  یتنـس  نع  بغر  نم  یتنـس و  حاکنلا  : » دیامرفیم درامـشیم و  سدقم  دـنویپ  کی  ار  جاودزا  دـنادیم  بحتـسم  رما  کی  ار 

هدیدپ ره  تسا  یعیبط  ملسم  سیماون  زا  ششوک  داهج و  -4 تسین .] نم  زا  دنز  زابرـس  نا  زا  سک  ره  تسا  نم  هقیرط  شور و  جاودزا  ]
دوخ رادراخ  زیت و  ياههشیر  اب  هداس  لاهن  کی  درادرب . نایم  زا  ار  عنام  لماع و  عون  ره  دنک و  ششوک  دیاب  رگناریو ، لماوع  ربارب  رد  يا 

نودـب يرکف  بالقنا  یعامتجا و  هدـیدپ  چـیه  الوصا  دربب . نایم  زا  ار  دوخ  ياقب  زا  عناـم  عون  ره  دـنک و  خوسر  نیمز  لد  رد  دـشوکیم 
وگتفگ ثحب و  اهنآ  هرابرد  تسا  هنوگچ  ینامز  رـصع و  ره  رد  داهج  عون  هکینا  تسین و  ماود  اقب و  لباق  برخم ، لماوع  اب  ریگیپ  هزرابم 

مامت اب  نآرق  رد  هک  ادـخ ) هار  رد  شـشوک  « ) هللا لیبس  یف  داهج   » ظفل هب  ار  لصا  نیا  مالـسا  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  مینکیمن .
هک دـنا  هدرک  روصت  نانا  هک  تسا  نیا  داـهج  هب  ضارتعا  رد  اـسیلک  هابتـشا  أـشنم  تسا . هدومن  ناـیب  تسا ، هدـمآ  راـب  دوخ 28  تاقتـشم 

یملع لفاحم  راکفا  دیاب  هیرظن  بحاص  هک  تسا  نادنمشناد  ياههیضرف  وطسرا و  طارقس و  ياههیرظن  ناسب  مالسا  ياههدروآرف  عومجم 
راشف تحت  ار  دوخ  فلاخم  مواقم و  ياههورگ  دـنزب و  غیلبت  هب  تسد  تسین  حیحـص  ای  مزـال و  رگید  و  دزاـس ، هجوتم  دوخ  تارظن  هب  ار 

تب داسف و  زا  ار  رشب  هعماج  هک  دراد  تیرومأم  وا  هیحان  زا  تسا و  ادخ  هداتـسرف  وا  دنهابتـشا  رد  تخـس ، هشیدنا  نیا  رد  نانآ  دهد . رارق 
نیا رد  دنکن ، تموکح  مدرم  رب  وا  هیحان  زا  زج  يدحا  هک  دهد  رارق  یهلا  هطلـس  تموکح و  هطقن  ار  نیمز  يور  دـشخب و  تاجن  یتسرپ 

لیکشت هلئسم  زا  رگا  درادرب . هار  رس  زا  ار  عناوم  عون  ره  و  دهد . تلود  لیکشت  یهلا  تموکح  يراوتسا  يارب  هک  درادن  ياهراچ  تروص 
هب دازآ  طیحم  رد  وا  نییآ  ناغلبم  هک  نیا  يارب  اریز  دـسریم  رظن  هب  يرورـض  زین  رگید  تهج  زا  داهج  مینک  رظن  فرـص  یهلا  تموکح 

شرتسگ غیلبت و  زا  عنام  هک  ار  يرـشب  دساف  تاماظن  دیاب  دنزاس  نشور  ار  نانآ  ناهذا  مدرم و  راکفا  دـنزرو و  لاغتـشا  مالـسا  نییآ  غیلبت 
-5 دنیامن . زاب  نئمطم  حیحص و  غیلبت  يارب  ار  هار  دننکش و  مهرد  ار  غیلبت  هار  عناوم  میظع ، یماظن  يورین  اب  دننیچرب و  دشابیم  نییآ  نیا 

نارگید جنرتسد  اب  دوخ  جنرتسد  لدابت  زا  یعامتجا  چیه  دنهدیم و  لیکـشت  ار  ناسنا  یعمج  هتـسد  یگدنز  ساسا  اهالاک ، لدابت  هلماعم 
رارق نیا  ياضما  رد  مالـسا  دـنک . هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  يالاک  دـهدب و  درادـن  زاین  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دـهاوخیم  اعبط  تسین و  زاین  یب 

ياراد هلماعم  دروم  ياهالاک  زا  کی  ره  دـشاب  نیفرط  تیاضر  ساسا  رب  هلدابم  - 1 دراد : لماک  هجوت  یساسا  طرـش  ود  هب  یعامتجا ، داد 
بیرف شغ و  بلقت و  ساسا  رب  ای  دشاب و  طیارـش  نیا  دقاف  هک  ياهلماعم  اما  دـنک  فرطرب  ار  وا  یعقاو  ياهزاین  زا  یکی  هک  دـشاب  يدوس 
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اَُهیَأ ای  : » تسا هدرک  ناـیب  ریز  هلمج  اـب  ار  تقیقح  نیا  دـیجم  نآرق  تسا . لـطاب  مالـسا  عیرـشت  رظن  زا  دریگ  رارق  يراذـگ  هـالک  نداد و 
زا ار  رگیدـکی  لاوما  زگره  نامیا ، اـب  دارفا  يا   ] 29/ ءاسن ٍضاَرت » نَع  ًهَراِجت  َنوکَت  نَأ  الِإ  َلِطابلِاب  مُکَنَیب  مَُکلاومَأ  اُولُکأـَت  ـال  اونَمآ  َنیذـَلا 

دـشاب ساسا  نیا  رب  هک  ار  ياهلماعم  عون  ره  نآرق  -6 دشاب . هنالداع  تراجت  کی  ساسا  رب  هکنیا  رگم  دـیروخن  لصاح ) یب   ) لطاب قیرط 
عون کی  ار  لوپ  قیرط  زا  یـشکهرهب  ابر و  زورما ، يداصتقا  ياهبتکم  زا  یخرب  زور و  نآ  مدرم  هشیدـنا  فـالخرب  تسا و  هدرک  بیوصت 

، یناسنا فطاوع  نتخاس  دوبان  وحم و  نارگید و  جـنرتسد  ندوبر  یتاقبط و  هلـصاف  شرتسگ  مروت و  داـجیا  زج  هک  هتـسناد  هنارئاـج  ماـظن 
دیرخ هک  دننکیم  روصت  نانآ   ] 275/ هرقب اوبِرلا » َمَرَحَو  َعیَبلا  ُهللا  َلَحَأ  َو  اوبِرلا  ُلثِم  ُعیَبلا  امَنِإ  اُولاق  مُهَنَِأب  َِکلذ  : » دیامرفیم و  درادن . يرمث 

ار دارفا  تیکلام  نآرق  7 ـ  تسا .] هدومن  میرحت  ار  يراوخابر  هدرک و  لالح  ار  شورف  دـیرخ و  دـنوادخ  تسا . لوپ  هرهب  دـننام  شورف  و 
يرگید زیچ  ترطف  اب  هزرابم  زج  تیکلام  ياغلا  اریز  تسا  هتخانـش  تیمـسر  هب  دـناهدروآ  تس  هب  عورـشم  قیرط  زا  هک  یلاوما  هب  تبـسن 

شوـگ مشچ و  اـپ ، تسد و  هب  ار  دوـخ  يدرف  ره  هک  روطناـمه  دـنادیم . هتـسیاش  یلوا و  دوـخ  جـنرتسد  هب  تبـسن  ار  يدرف  ره  تسین و 
شیوخ ندب  ياضعا  دوخ و  نایم  یطابترا  عون  کی  و  نم و ...  تسد  دیوگیم : دهدیم و  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  دنادیم و  یلوا  شیوخ 

رد مالسا  - 8 دنادیم . رتهتـسیاش  يرگید  زا  ار  شیوخو  تسا  دقتعم  شیوخ  لاوما  دوخ و  نایم  يدنویپ  عون  کی  نینچمه  تسا  دـقتعم 
یگدنز نامز  فصولا  عم  . 13/ تارجح یثنُا » َو  ٍرَکَذ  نِم  مُکانقلَخ  انِإ  : » دـیامرفیم دـنادیم  یناسنا  هعماـج  مود  نکر  ار  نز  هک  نیا  نیع 

یلَع َنُوماوَق  ُلاـجِرلا  : » دـیوگیم تسا و  هدرپس  درم  تسد  هب  يرواد  تواـضق و  ییاورناـمرف و  تموکح و  لـئاسم  رد  ار  رـشب  یعاـمتجا 
ار يروما  توافت ، نیمه  رثا  رب  تسا و  درم  نز و  نایم  ییاـهتوافت  شنیرفآ  رظن  رد  اریز   34/ ءاسن ٍضَعب » یلَع  مُهَضَعب  ُهللا  َلَضَف  اِمب  ِءاِسنلا 

نتـشاد رد  هک  هتـسناد  هفطاع  ساسحا و  درخ و  لقع و  زا  یبیکرت  ار  ناسنا  عامتجا  نز و  تسد  هب  ار  يرگید  روما  هدرپس و  درم  تسد  هب 
نادرم نآ  زا  دراد  تبالـص  تنوشخ و  ای  ربدت و  لقعت و  هب  زاین  هک  ار  يروما  رایتخا  تسین و  زاین  یب  مادک  چیه  زا  یناسنا ، یگدنز  کی 
ترطف سایقم  رب  نآرق  عیرـشت  زا  یکچوک  ییاههنومن  اهنیا  تسا . هتـسناد  نانز  نآ  زا  ار  تاـساسحا  فطاوع و  هب  طوبرم  روما  هتـسناد و 

. دشاب یفاک  ردق  نیمه  هنومن  هئارا  رظن  زا  دیاش  تسا و  ناسنا 

؟ تسا يرورض  مزال و  يرما  نید ، ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرورض  مزال و  يرما  نید ، ایآ 

خساپ

هب زاین  يراکمه و  نیا  دراد . جایتحا  نارگید  يراکمه  کـمک ، هب  دوخ  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  ینعی  تسا  یعاـمتجا ; يدوجوم  ناـسنا 
هب عامتجا  دارفا  اریز  دروآ ; یم  دوجو  هب  مه  ار  یتالکـشم  لاح  نیع  رد  دـنک ، یم  لح  ار  تالکـشم  زا  يراسب  هک  هنوگ  نامه  عاـمتجا 
اج نـیمه  زا  دـهاوخ  یم  نارگید  بیــصن  زا  يرتـشیب  بیــصن  عاـمتجا  نوؤـش  زا  کـیره  رد  یبـلط  عـفن  یهاوـخدوخ و  هزیرغ  ياـضتقا 

مورحم قوقح  نیرت  ییادـتبا  زا  ار  نارگید  دـنک  یم  یعـس  يدـنمروز  ره  هکیروط  هب  دوش ; یم  عورـش  دارفا  نیب  يریگرد  شکمـشک و 
دهاوخن مکاح  تلادع  یعامتجا  نینچ  رد  تسا  یهیدب  دوش . یم  لیمحت  مدرم  رب  دادبتـسا  روز و  تلادع  قح و  ياج  هب  هجیتن  رد  دزاس .

تلادع هیاپ  رب  هک  ینوناق  هتبلا  تسا . نوناق  دـشخب ، نآ  هب  یناماسورـس  هداد ، همتاخ  عامتجا  رد  جرم  جره و  هب  دـناوت  یم  هک  هچنآ  دوب .
رـشب يوس  زا  دناوت  یمن  نوناق  نیا  تسا  ملـسم  دوش . میظنت  وا  یعقاو  حلاصم  رـشب و  یقیقح  تداعـس  ساسا  رب  هک  ینوناق  دشاب . راوتـسا 
ناهج رارسا  زومر و  هب  ناسنا  دنک . یم  زجع  هب  فارتعا  دنک ، یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  دوخ و  تخانـش  رد  هک  يرـشب  ددرگ  عضو 
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نیا دیامن . نیمأت  ار  اهناسنا  یعقاو  تداعـس  هک  دنک  میظنت  ینوناق  دوخ  صقان  دودـحم و  ملع  اب  ناوت  یمن  نیاربانب  تسین ; هاگآ  شنیرفآ 
تمکح و ملع و  تیاهن  يور  زا  ار  ناهج  نیا  هک  ییادـخ  دوش ; میظنت  ادـخ  فرط  زا  طقف  نوناق  نیا  دـیاب  لقع  مکح  رباـنب  هک  تساـج 
هب دنک و  عضو  ار  نوناق  دیاب  تساهتنا ، یب  وا  شنیب  شناد و  هک  ییادخ  دراد ، لماک  یهاگآ  نآ  زومر  رارـسا و  مامت  هب  هدیرفآ و  تردق 
هک داتـسرف ، اهناسنا  تیاده  يارب  ار  شیوخ  ناربمایپ  یلاعت  دنوادخ  دـناسرب . مدرم  هب  شیوخ  هدـیزگرب ي  ناربمایپ  نالوسر و  هلیـسو ي 

مالسا وا  نید  هک  تسا ، هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) هللادبع نبدمحم  ترضح  ام  ربمایپ  اهنآ  متاخ  و  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ ترـضح  اهنآ  نیلوا 
یتفرعم لوصا  فراعم  نیا  زا  یخرب  تسا . یفلتخم  فراعم  ياراد  مالـسا ، سدـقم  نید  تسا . یقاـب  تماـیق  زور  اـت  ناـیدا و  همه  خـسان 

مهیلع  )) ناماما ناربمایپ و  هب  نامیا  و  وا ، لامک  تافص  ریاس  تردق و  تمح ، لدع ،  تینادحو ، هب  رارقا  دنوادخ و  تخانـش  دننام  تسا ،
داهج سمخ ، تاکز ، جـح ، هزور ، زامن ، لیبق  زا  یمامحا  دـننام  تسا ; نیناوق  مامحا و  فراعم  نیا  زا  یخرب  و  اعم . هب  داقتعا  و  (( مالـسلا

... و

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  ایآ 

شسرپ

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  ایآ 

خساپ

دناوـت یم  هتـشگ و  راوتـسا  ترطف  ساـسا  رب  هک  ینید  اـهنت  هک  دزاـس  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  بهاذـم  ناـیدا و  رد  یـسررب  قـیقحت و 
شناد حطس  ندمآ  الاب  هتشگ ، راوتسا  درخ  شناد و  هیاپ  رب  مالسا  میلاعت  ور  نیا  زا  تسا ; مالسا  نید  دشاب ، رشب  ياهیدنمزاین  يوگخساپ 
دیجم نآرق  دـیازفا . یم  نآ  هوکـش  تیمها و  رب  هکلب  دـهاک ، یمن  مالـسا  غورف  رپ  ماـکحا  نیناوـق و  تمظع  جرا و  زا  اـهنت  هن  گـنهرف  و 

، رگید بتک  اب  تسا ، یمالسا  ماکحا  عبنم  ساسا و  هک  ینامسآ  باتک  نیا  نیب  يا  هسیاقم  هچنانچ  تسا . ناهج  ناناملسم  ینامسآ  باتک 
رـصع هک  رـصع -  نیا  رد  دناوت  یم  نآرق  طقف  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  تقیقح  نیا  ینامـسآب  دـیآ  لمع  هب  ینونک  لیجنا  تاروت و  دـننام 

یتاموهوم تافارخ و  ياراد  تسا ، نآ  ناوریپ  تسد  رد  هک  ینونک  لیجنا  تاروت و  دـشاب . ناسنا  يامنهار  تسا -  ملع  تفرـشیپ  اـضف و 
نماض ار  اهنآ  دهاوخب  هک  دسر  هچ  دریذپب ; ار  اهنآ  دناوت  یمن  دشیدنایب -  اهنآ  هراب  رد  هک  یتروص  رد  يدنمدرخ -  چیه  لقع  هک  تسا 
مالسا غورف  یلجت و  هدش و  رتشیب  مالـسا  هب  شیارگ  ناهج  رگید  طاقن  رد  برغ و  يانید  رد  زور  هب  زور  ور ، نیا  زا  دنادب . رـشب  تداعس 

لقن شدوخ  نابز  زا  تسا  هدش  ناملسم  برغ  رد  هک  ار  یناسک  زا  یکی  ندروآ  مالـسا  تلع  هنومن  يارب  ددرگ . یم  نوزفا  زور  نانچمه 
هک تسا  ینید  تافارخ . رارسا و  زا  یلاخ  تسا  ینید  تسا . یلمع  ینید  مالـسا  هکنیا  . 1 تشاد : لیلد  هس  نم  ندش  ناملـسم  مینک « . یم 

.2 تسا . هدشن  هتـشابنا  تیهولا  هفـسلف  ياهیگدیچیپ  زا  درادن و  لقع  فالخرب  يزیچ  هک  تسا  یتناید  دـیمهف . ار  نآ  ناوت  یم  تلوهـسب 
یمن يا  هلـصاف  ملع  نید و  نیب  تسا . يرطف  یعیبط و  یلـصا  نیناوق  اب  نآ  راکورـس  دزادرپ . یم  لـصا  یـساسا و  روما  هب  هک  تسا  ینید 
رـشب یگدنز  داعبا  همه  هرابرد  . 3 تسا . زیمآ  تیقفوم  یگدـنز  یکین و  ملع  اریز  تساه  ملع  نیرتـالاب  نید  ملع  هک  دراد  هدـیقع  دـنیب و 
یلمع ياهییامنهار  ياراد  يدابع  یـسایس و  یماظن ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  مامت  رد  دهد و  یم  ردـقنارگ  ياهدومنهر  لماک و  تاروتـسد 
هارمه هب  دوخ  اب  زین  ار  یناوارف  دسافم  رشب ، يدام  یگدنز  هب  کمک  دوجو  اب  ملع  ندمت و  تفرـشیپ  فسأت  لامک  اب  تسا .» يدنمـشزرا 

ار یمومع  قالخا  تفع و  دوش و  یم  ریزارـس  نیمز  برغم  زا  اسآ  لیـس  هک  یناسنا  نوؤش  اب  یفانم  قالخا و  دـض  ياه  همانرب  اسب  دروآ .
یم ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  یمالـسا  تاغیلبت  رگا  تسا . ینید  میلاعت  تفرـشیپ  عنام  اهنیا  هک  تسا  یهیدـب  درب . یم  نیب  زا  یلکب  هعماج  رد 
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چیه ملـسم  روط  هب  درک و  یم  هضرع  اـیند  هب  ار  شیوخ  یعقاو  هرهچ  مالـسا  تفرگ ، یمن  ار  ماـکحا  تفرـشیپ  ولج  روکذـم  عناوم  درک و 
يایند دسافم  زا  مدرم  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  ماجنارـس  و  دریگن . رارق  نآ  ریثات  تحت  دـنک و  دروخرب  نآ  اب  هک  دوبن  یفـصنم  ناسنا 

ماما تسد  هب  ار  مالـسا  یناهج  لدع  تموکح  دنوادخ  دنوش و  یمالـسا  لدـع  تموکح  ياریذـپ  ناج  لد و  زا  دـنیآ و  هوتـس  هب  ینونک 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دزاس رقتسم  ناهج  رد  )( نامز

؟ تسیچ ندش  ناملسم  هدیاف 

شسرپ

؟ تسیچ ندش  ناملسم  هدیاف 

خساپ

تاهج مامت  زا  ادخ  هک  تسا  یهیدب  دناسرب . یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  ناشیا  هک  دیرفآ  تهج  نیا  يارب  ار  ناسنا  دارفا  لاعتم  دنوادخ 
اب اهنت  دـناد و  یمن  ار  شیوخ  تداعـس  هار  ییاهنت  هب  رـشب  نوچ  درادـن و  شیوخ  ياه  هدـیرفآ  هب  يزاـین  هجو ، چـیه  هب  تسا و  زاـین  یب 

يارب جیردت  هب  ّتیرـشب  خیرات  لوط  رد  یناربمایپ  لاعتم ، دـنوادخ  دـسرب ، بولطم  تداعـس  هب  دـناوت  یمن  نادـجو  درخ و  يورین  کمک 
زا فده  هک  شیوخ  یعقاو  تداعس  هب  ماجنارس  نانآ ، تاروتسد  شخبتایح و  میلاعت  زا  يوریپ  وترپ  رد  ات  تسا  هداتسرف  اه  ناسنا  يربهر 

کی زا  ناهج  نیا  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  مالـسا ، نید  ینامـسآ  میلاـعت  زا  يوریپ  هدـیاف  نیارباـنب ، دـنیآ . لـیان  تسا ، هدوب  ناـنآ  شنیرفآ 
دهد و ماجنا  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  راگدیرفآ و  هب  تبسن  ار  شیوخ  هفیظو  هدوب و  رادروخرب  دنمـشزرا  ملاس و  یگدنز 

. ددرگ رادروخرب  ینادواج  يدبا و  ياه  تمعن  زا  زین  رگید  ناهج  رد 

؟  میشاب هتشاد  نید  ام  هک  دراد  یترورض  هچ 

شسرپ

؟  میشاب هتشاد  نید  ام  هک  دراد  یترورض  هچ 

خساپ

دوش یم  قالطا  ینیب  ناهج  نآ  هب  هک  دسر  یم  یتفرعم  هب  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ییایند  هب  تبسن  هتساوخان  ایو  هتـساوخ  یناسنا  ره 
حیحـص دناوت  یم  ینیب  ناهج  نیاو  دریگ  یم  هجیتن  ار  دوخ  راتفرو  یگدنز  ياه  دیابنو  اهدـیاب  ناسنا  هک  تسا  ینیب  ناهج  نیا  ساساربو 
تـسا نیئآو  نید  ياراد  یناسنا  ره  نیا  ربانب   . نآ زا  یـشان  ياهدیابنو  اهدـیابو  ینیب  ناهج  نیمه  زج  تسین  يزیچ  نیدو  طلغ .  ای  دـشاب 
يدیدن ایآ  () 1  (() هاوه ههلا  ذختا  نم  تیأرا  :)) تسا هتـشاد  نایب  رافک  ةرابرد  نآرق  هک  ینخـس  دننام  دنتـسرپ ، یمن  ارادخ  هک  نانآ  یتح 

نکمم ناسنا  زا  نآ  ندرک  ادجو  تسا  ریذپان  بانتجا  يرما  يرادنید  حیضوت  نیا  اب  تفرگ .) ییادخ  هب  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یسک 
دنامب هدنز  نژیسکا  نودب  دناوت  یممه  یسک  رگم  مییوگ :  یم  میراد ؟  نژیسکاو  اوه  هب  يزاین  هچ   ، دسرپب یسک  رگا  لاثم  ناونعب  تسین 

نآ یتدـیقع  ماظن  اهرواب و  ياتـسارردو  هعماج  کی  هژیو  یـشزرا  ماـظن  دـینک ؟  یم  ثحب  نآ  ترورـض  مدـعو  ترورـض  رد  امـش  هک  ؟
تسا مالسا  نید  حیحص ، یشزراو  یتدیقع  ماظن  اهنت  نآ  عبت  هبو  قح  ینیب  ناهج  اهنت  یمالسا  شنیب  قباطم  نوچودریگ  یم  ماجنا  هعماج 
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: دـنا هدوـمرف  هـنیمز  نـیمهرد  زین  يرهطم  دیهـش  داتـسا  ( 1 . (( ) مینادـیم نیدار  ناـسنا  یگدـنهد  تهجو  يراداـنعم  لـماع  ناناملـسم  اـم 
هک تسا  رداق  یبهذم  نامیا  اهنت  : دندومرف صاخ  نید  بابردو  تسین  يدیدرت  هدیا  کی  هبو  بتکم  کی  هب  نتسویپ  ترورـض  لصارد  ))
هک يروط  هب  دهد  رارق  هدیقعو  نامیا  عاعـشلا  تحت  ار  یتسرپ  دوخ  مهو  یهاوخ  دوخ  مه  دروآ  رد  یعقاو  نمؤم  کی  تروصب  ار  ناسنا 

بوبحمو زیزع  ءیـش  کی  تروص  هب  ار  نآ  مهو  دـهدن  هار  دـیدرت  دوخ  هب  دراد  یم  هضرع  بتکم  هک  يا  هلئـسم  نیرتکچوک  رد  ناسنا 
 .(( دنک تیامح  نآ  زا  بصعتو  تریغ  یعون  ابو  دشاب  انعم  یبو  چوپو  چیه  شیارب  نآ  نودـب  یگدـنز  هک  يدـح  رد  دروآ  رد  اهبنارگو 

 ، یمالسا ینیبناهج  يرهطم ،  دیهش  ص 13 و14 3 ) دلج 3 ،   ، ، اهخساپو اهشسرپ  حابـصم ،  هللا  تیآ  هیآ 43 2 ) ناـقرف ،  هروس   ( 1 ( 2)
ص 34 دلج 1 ، 

؟  نید يارب  ناسنا  ای  تسا  ناسنا  يارب  نید  ایآ 

شسرپ

؟  نید يارب  ناسنا  ای  تسا  ناسنا  يارب  نید  ایآ 

خساپ

زا تعاطا  میلست و  زا  تسا  ترابع  نید  تایاور  نآرق  نایب  قبط  تسانعم  هچ  هب  نید  مینادب  دیاب  ًالوا  هکنیا  ینعی  تسا .  ناسنا  يارب  نید 
هرادا يارب  هک  تسا  یتاررقم  نیناوق و  قالخا ،  دیاقع ،  هعومجم  نید  یحالطـصا  يانعم  دناهتفگ  مه  ناگرزب  زا  یخرب  لاعتم و  دنوادخ 
توعد نآ  يوس  هب  ص )  ) ربمایپ هچ  نآ  زا  تسترابع  نید  دـنیوگیم :  یخرب  و  دـشابیم .  مزـال  اـهناسنا  شرورپ  یناـسنا و  هعماـج  روما 
هعلاطم يارب  تسا .  هدـمآ  ناربمایپ  طسوت  اهناسنا  تیادـه  يارب  نید  هک  دوشیم  مولعم  نید  فیراعت  هب  هجوت  اب  سپ  تسا و . . .  هدومن 

 . دینک هعجارم  هانپ  ورسخ  نیسحلادبع  زا  دیدج  مالک  يرفعج و  یقت  دمحم  داتسا  نید  هفسلف  ياهباتک  هب  رتشیب 

؟ دنک فرطرب  ار  اهناسنا  ياهزاین  تسا  هتسناوت  هزادنا  هچ  ات  مالسا  نید 

شسرپ

؟ دنک فرطرب  ار  اهناسنا  ياهزاین  تسا  هتسناوت  هزادنا  هچ  ات  مالسا  نید 

خساپ

زا زین  يدعب  نایدا  و  هدوب ، رادروخرب  يرتشیب  شنیب  یهاگآ و  حطس  زا  دوخ ، زا  لبق  ةرود  ياهناسنا  هب  تبـسن  ياهرود  ره  ياهناسنا  ًالوا ،
یلبق ياهنییآ  زا  هشیمه  يدعب ، ياهنییآ  سپ  دناهتشاد ; دوخ  یلبق  نایدا  هب  تبسن  يرتشیب  تیعماج  يرـشب  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ثیح 

ياهسالک هک  یـشزومآ  یتیبرت و  ياهـسالک  لثم  تسا ; هدیـسر  تسا ـ  ییاهن  ۀمانرب  هک  مالـسا ـ  ینعی  اهنآ  نیرخآ  هب  ات  دناهدوب  رتلماک 
ره دور ، شیپ  لماکت  زارف  بیـشنرپ و  هار  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  زین  ایبنا  دنتـسه . رتلماـک  دوخ  یلبق  ياهـسالک  زا  رتـالاب  لـحارم 

نیرخآ ۀلیسو  هب  هار  مامت  عماج  یلک و  ۀشقن  درک  ادیپ  یگتسیاش  هک  نیا  ات  دناهدراذگ  وا  رایتخا  رد  ار  ریسم  نیا  ۀشقن  زا  یتمـسق  مادک ،
و ( 6 فص ، ;) دَمْحَأ َّوُهُمْسا  يِدَْعب  نِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  اَرِّشَبُم  َو  : " هیآ هب  هجوت  اب  ًایناث : دریگ . رارق  وا  رایتخا  رد  شراگدرورپ  يوس  زا   9 ربمایپ
، مود ربمایپ  هک  تسا  یناـمز  يدـعب ، ربماـیپ  ندـمآ  هب  تراـشب  " مرگتراـشب ، تسا  دـمحا ، وا  ماـن  دـیآیم و  نم  زا  سپ  هک  ياهداتـسرف  هب 
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دشاب و شاهعماج  يارب  رتهنالداع  عیارش  ماکحا و  و  رتشیب ، قح  دیاقع  رب  لمتشم  هک  ینید  دشاب ; هتشاد  رتلماک  ینید  رتهتفرـشیپ و  یتوعد 
مالسا تیعماج  ًاثلاث : یمالسا ). رشن  ص 252 ، ج 19 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، .) دشاب رتریگارف  زین  ترخآ  ایند و  رد  رشب  تداعـس  يارب 
طباور دارفا ، یعاـمتجا  طـباور  اـت  هـتفرگ  ادـخ  اـب  درف  ۀـطبار  زا  یگدـنز  نوؤـش  ۀـمه  رد  هـک  ارچ  دـنرادن ; رگید  ناـیدا  زا  کـیچیه  ار 

ص 169 ج 3 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  راثآ ، هعومجم  ر.ك : .) تسا هدرک  هلخادم  ناهج  ناسنا و  طباور  عامتجا ، درف  طباور  یگداوناخ ،
ص 335، ج 5 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن ، ریـسفت  یمالـسا / تاراشتنا  ص 64  ج 10 ، ییابطابط ، همـالع  نازیملا ،  / 195  ـ
زج تسین  یکشخ  يرتچیه و  و  (... 59 ماعنا ، ;) نیبُّم ٍب  َـ تِک یف  ِّالا  ٍِسبای  الو  ٍبطَر  الو  : " دیامرفیم ... میرک  نآرق  ۀیمالـسالا ). بتکلاراد 

ندرک هداـیپ  اـب  هدـش و  ینیب  شیپ  یهلا  باـتک  رد  امـش  ياهیدـنمزاین  تشرد  زیر و  ماـمت  ینعی  تـسا ". هدـمآ  نیبـم  باـتک  رد  هـک  نآ 
; اوهَتناَف ُهنَع  مُکغَهَن  امَو  ُهوذُخَف  ُلوسَّرلا  ُمُکغَتاء  امو  : " تسا هدمآ  يرگید  ۀیآ  رد  ددرگیم . امـش  يدنمزاین  عفر  نیرفآ ، ناهج  تاروتـسد 
اب هک  اعدا  ماقم  رد  هک  تسا  ینید  مالسا  نید  دینک ". بانتجا  درک  عنم  ار  امـش  هچ  ره  زا  دیناتـسب و  داد  امـش  هب  ربمایپ  هچ  ره  ( 7 رشح ، )

یلوسر متاخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  درادیم  راهظا  ینـشور  هب  هدرک و  یفرعم  شخب  تایح  ۀمانرب  نیرخآ  ار  دوخ  تیعطاق ، تحارـص و  لامک 
رایتخا رد  اسر  ینایب  لماک و  یتروص  اب  تسا ، زاین  دروم  هچ  نآ  دیـسر ، دهاوخن  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  یلمعلاروتـسد  دـمآ و  دـهاوخن 

سوه اوه و  زا  رود  ییاملع  موصعم و  یناراـگزومآ  یهلا ، ةدـنزومآ  سورد  میلعت  يارب  زین  لـمع  تاـبثا و  ماـقم  رد  هداد و  رارق  اـهناسنا 
رب اپ  تسرد  حیحـص و  یـشور  هب  دیاب ، هک  نانچ  نآ  ار  دوخ  يایند  دنزومایب و  یگدـنز  شور  یهلا  نید  قبط  رب  ار  رـشب  ات  هدومن  یفرعم 

تـسد زا  ریذـپلد  ابیز و  یتروص  اب  ار  دوخ  تیلاعف  ۀـجیتن  ترخآ  رد  هدـش و  دـنمهرهب  یهلا  ياهتمعن  بهاوم و  زا  ایند  رد  ات  هتخاـس  اـج 
گنهرف مالـسا و  هب  هناـهاگآ  هناـملاع و  یـسک  ره  ناـگمه  فارتعا  هب  دـنهد و  همادا  ار  دوخ  ۀـنادواج  یگدـنز  دـنریگب و  یهلا  ياـناوت 

ینید مالسا  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  تسا  هدروآ  تسد  هب  هتشاد  راظتنا  هچنآ  زا  رتهب  ار  دوخ  ياهزاین  خساپ  تسا  هدرک  هعجارم  یمالـسا 
ناشن هک  مالـسا  نید  تازایتما  زا  یـضعب  هب  اج  نیا  رد  اـم  تسا . هداد  خـساپ  رـشب  يداـم  یحور و  ياـهزاین  ياـههبنج  ماـمت  هب  هک  تسا 

: تاواسم لصا  . 2 تسا . هدشن  دودحم  رصع  کی  هقطنم و  کی  هب  تسا ;و  یناهج  نید  مالـسا  . 1 مینکیم : هراشا  تسا  نآ  لامک  ةدنهد 
.4 تسا . ناهج  تقلخ  اب  ماگمه  ینید  مالـسا ، يداژن ;3 . لئاسم  هن  دـنادیم  اوقت  طقف  ار  رگید  کی  رب  دارفا  يرترب  كـالم  مالـسا ، نید 

يرکف تافارحنا  اب  مالسا  دـنادیم ;5 . بجاو  ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  ار  نآ  دـناوخیم و  ارف  شناد  ملع و  يریگارف  هب  ار  اهناسنا  مالـسا ،
ره درک . هجوت  دیاب  هتبلا  ص 75 و 76 ). دیعس ، نسح  خیش  جاح  هّللا  تیآ  ترتع ، نآرق و  هاگدید  زا  مالـسا  ك : ر . ... .) دنکیم و هزرابم 
نآ یهلا  میلاعت  هب  لمع  مزلتـسم  جراخ  رد  نآ  ققحت  اّما  تسا . هتـشاذگن  خـساپیب  ار  ناسنا  زا  يزاـین  چـیه  ًاـقیقحت ـ  مالـسا ـ  نید  دـنچ 

. تسا مالسا  هب  اهنآ  یلمع  مازتلا  مدع  تلع  هب  دوشیم . هدهاشم  ناناملسم  رد  هک  یصئاقن  اهلاکشا و  و  تسا .

؟ دراد یگتسب  يروما  هچ  هب  نید  هانپ  رد  يدنمشزرا  ساسحا 

شسرپ

؟ دراد یگتسب  يروما  هچ  هب  نید  هانپ  رد  يدنمشزرا  ساسحا 

خساپ

 ( ب دـشاب ، رادروخرب  ییـالاو  یعقاو و  شزرا  زا  رواـب  دروـم  نید  فـلا ) تسا : رما  ود  لقادـح  عباـت  نید  هاـنپ  رد  يدنمـشزرا  ساـسحا 
رثؤم قوف  ساسحا  تیوقت  رد  زین  يرگید  تاـکن  دـشاب . هدـش  هتخانـش  كرد و  یبوخ  هب  دـقتعم ، صخـش  يارب  نید  يـالاو  ياـهشزرا 
دروم نید  - 2 دسانشزاب ، یبوخ  هب  ار  دوخ  نید  يرترب  اب  فلاخم ، ياههشیدنا  اهگنهرف و  فعض  طاقن  صخـش  - 1 هلمج : زا  دشابیم ،
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نیارب هک  ینادنمشیدنا  ياهخساپ  زا  ای  دیآرب و  راک  نیا  هدهع  زا  دناوتب  ًالمع  صخـش  دشاب و  ریذپ  عافد  تاهبـش  ربارب  رد  یبوخ  هب  رواب 
. دنک هدافتسا  دنیامنیم ، مادقا  راک 

؟ تسیچ زورما  رشب  يارب  نید  دیاوف 

شسرپ

؟ تسیچ زورما  رشب  يارب  نید  دیاوف 

( لوا تمسق  ) خساپ

زا تشاد ، دـهاوخ  يرمث  هدـیاق و  هچ  تسا ، هتفرـشیپ  يژولونکت  هب  حلـسم  هک  یندـمتم  ناسنا  يزورما و  هعماج  رد  نید  هک  شـسرپ  نیا 
زا یخرب  دومن . یقلت  هتفای  مامت  ار  نآ  هتخادرپ ، نآ  ریـسفت  لیلحت و  هب  ناوتب  هاـتوک  ینخـس  اـب  هک  تسین  یخـساپ  کـت  تالاوئـس  هلمج 

شالت زا  ياهعومجم  هب  دـنمزاین  هک  دنتـسه  یبلاطم  هلمج  زا  دـنراد ، رارق  لوا  تیولوا  رد  ینید  نامیا  مهف و  يارب  هک  ینید  ياهشـسرپ 
شسرپ نیا  دومن . لصاح  نانیمطا  خساپ ، قمع  تفای  زا  ناوتیمن  کیناگرا  دنمماظن و  یشالت  نینچ  ماجنا  نودب  دنتـسه و  ینید  یملع ـ 

قاـفتا ینید  تاـعلاطم  هعومجم  زا  یتاـعلاطم  ریـس  رد  نآ  مهف  هک  تسا  ییاـههیاپ  هعوـمجم  نآ  زا  ( 1 ، ) ینید ياهشـسرپ  ناـیم  رد  زین 
هاگن رد  هک  ارچ  تخادرپ ؛ اهنآ  لیـصفت  طسب و  هب  ناوتیمن  هلاقم  نیا  رد  هتبلا  هک  دراد  یفلتخم  داعبا  نید ، درکراک  زا  شـسرپ  دـتفایم .
جراخ یلک  هب  خـساپ  شـسرپ و  نیا  بوچراچ  زا  نآ  ةرتسگ  هک  دـبلطیم  ار  هدرتسگ  ياهژورپ  دوخ  داعبا ، نیازا  کیره  یقیقحت ، یملع 

. میـشاب هتـشاد  ار  نید  درکراک  يارب  مزال  ياههنیمز  ینابم و  هب  هاتوک  دـنچ  ره  هراشا  هک  دوب  دـهاوخن  يزیرگ  زین  نیازا  نکیل  دـشابیم .
درکراک زا  دارم  ایآ  دشابیم . درکراک  هدیاف و  رـصنع  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  نید ، درکراک  زا  شـسرپ  كرد  رد  هک  یتسخن  هتکن 

، دیاوفزا روظنم  ایآ  دـشابیم ؟ رظن  دروم  زین  ییاروام  و  یحور ، يونعم ، دـیاوف  نایم  نیا  رد  ای  دـشابیم ، يویند  دـیاوف  افرـص  هدـش ، رکذ 
یـسح یلو  دـنالعفلاب  ای  دنتـسین  لعفلاب  هک  یتارمث  دـناوتیم  نید ، ةدـیاف  زا  دارم  هن  ای  دـشابیم ، لعفلاب  یـسح و  يدـقن ، ياـهدرکراک 

زین ار  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا ، دـیاوف  اـی  تسا ، يدرف  دـیاوف  دـیاوف ، نیا  زا  دارم  اـیآ  روط  نیمه  دوـشیم ؟ لـماش  زین  ار  دنتـسین ،
دوجو یـسح  ریغ  اـی  یـسح  يدـیاوف  نیب  نیا  رد  هکنیا  صیخـشت  هک  ددرگ  مولعم  دـیاب  زین  هتکن  نیا  رگید  يوس  زا  دریگبرد ؟ دـناوتیم 

ناوتیم روط  نیمه  داد و  رظن  یـسح  ياهدرکراک  دعب  رد  يرامآ  یملع ـ  شهوژپ  کی  نودـب  ناوتیم  ایآ  دوشیم ؟ عقاو  هنوگچ  دراد ،
افرـص ایآ  روط  نیمه  تسـشن ؟ تواضق  هب  یتسه  ماظن  رد  نید  یتخانـش  یتسه  ياهدرکراک  دعب  رد  یفـسلف  یملع ـ  قیقحت  کی  نودـب 

یتخانـش و ناسنا  تارمث  نید و  تقیقح  زا  یبایزرا  هب  دباییمنرد ، ار  یتسه  يادـیپان  ياهقفا  هک  یـصخش  دودـحم  تالیامت  اب  ناوتیم 
، نآ لوقعم  خساپ  نآ و  حیاتن  نید و  تقیقح  مهفرد  ار  ام  ِیملع  شور  اهشسرپ ، نیازا  کی  ره  هب  خساپ  تخادرپ ؟ نآ  یتخانـش  هعماج 
رد تقد )  ) ساوسو طاـیتحا و  هب  ار  اـم  درادیم و  زاـب  یتدـیقع  يرکف و  ياـهتواضق  رد  یملع  روهت  یعون  زا  هتخاـس ، موـلعم  يدـحات 

رارق یـسررب  تقد و  دروم  نایم  نیا  رد  دیاب  هک  يرگید  رـصنع  دیامنیم . راداو  يزاس  یگدنز  يزرو و  نامیا  يارب  هدیقع  کی  شنیزگ 
اب هتبلا  ار ـ  نید  تیهام  تقیقح و  دیاب  یلو  دـشاب ، هدـش  هئارا  ینوگانوگ  فیراعت  هلوقم  نیا  زا  اسب  هچ  هتبلا  تسا . نید »  » ۀـلوقم دریگب ،

هاگنآ تسیچ و  نآ  زا  دارم  دـیآیم ، نایم  هب  نید  زا  نخـس  یتقو  هک  ددرگ  مولعم  ات  داد ، رارق  هعلاـطم  دروم  یفـسلف ـ  یلیلحت و  یـشور 
هک دشابیم  هلئسم  کی  زا  تسردان  يایقلت  زا  هتـساخرب  دوخ  شـسرپ  کی  حرط  یهاگ  اسب  هچ  دشاب . دناوتیم  هچ  زین  نآ  ياهدرکراک 
هب ییوگ  خـساپ  يارب  دوب . دـهاوخ  اطخ  مه  یـشسرپ  نانچ  حرط  اـساسا  تفرگیم ، رارق  نییبت  فیرعت و  دروم  یتسرد  هب  هلئـسم  نآ  رگا 

هتـشادن نید  هک  دومن  ضرف  ار  یناسنا  ناوتیم  اـیآ  اـنعم  نآ  قبطو  تساـنعم  هچ  هب  نید  اـساسا  هک  دومن  مولعم  دـیاب  نید ، ياـهدرکراک 
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یتسار زا  دیاب  هکلب  نید  ترورض  لصازا  هن  ساسا  نیارب  دناکیرش و  تناید  لصا  رد  نید ، زا  فیرعت  کی  قبط  ناگمه  هکنآ  ای  دشاب ،
هک دوب  دهاوخ  اشگ  هار  نآزا  لصاح  درکراک  نید و  تقیقح  مهف  رد  مه  هتکن  نیا  روط  نیمه  دومن . لاوئـس  نایدا  زا  کی  ره  یتسرد  و 

( نامأوت  ) ینامیا یتفرعم و  یتقیقح  هکنآ  ای  دراد و  فرص  ینامیا  تیهام  هکنیا  ای  تسا ، ینتخانـش  افرـص  یتقیقح  نید ، اساسا  ایآ  مینادب 
هک یموس  رـصنع  دشاب ؟ هتـسشن  راب  هب  رگید ، يوس  زا  نامیا  و  وس ، کی  زا  تفرعم  هزوح  رد  دیاب  امتح  زین  نآزا  لصاح  درکراک  دراد و 

طابترا تسا و  يرـصانع  هچ  ياراد  يوهام ، هلکاش  ظاحل  زا  ناسنا  تسا . ناسنا »  » زا ترابع  دوش ، عقاو  هعلاـطم  دروم  ناـیم  نیا  رد  دـیاب 
يارب ناسنا ، یناسنا  تیوه  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  ضرف ـ  هب  یسانش ـ  ناسنا  ۀسورپ  رد  رگا  دشابیم ؟ هچ  نید  ۀلوقم  اب  ناسنا  تیـصخش 

رترب يرما  هب  ندیسر  يارب  شالت  هیاس  رد  زج  وا  ِییافوکـش  دوخ  یمدآ و  یگدنز  دشابیم و  رترب  یتقیقح  هب  دنمزاین  دوخ ، تیوه  ظفح 
كدـنا اب  ناوتیمن  هاـگنآ  دراد ـ  دوجو  یناوارف  تاـفالتخا  نیرب  رما  نآ  ياهقادـصم  صیخـشت  رد  هک  دـنچ  ره  (2 ـ ) دباییمن یموهفم 

زور و یتعنـص  ماظن  هب  کسمت  اـب  تشاـگنا و  هدـیدان  ناـسنا ، یقیقح  دوخ  ییافوکـش  رتسب  ناونع  هب  ار  یگدـنز  رد  نید  ثحب  ياهناـهب 
نآ همه  هک  تیعقاو  نیمه  زج  ار  ناسنا  یتسیلایرتام  یهاگن  اب  ام  رگا  یلب  دادرـس . نید  زا  يزاینیب  سوک  هنارورغم  هتفرـشیپ ، يژولونکت 

دیاـب یناـسنا  یگدـنز  رد  نید  شقن  یباـیزرا  رد  کـشیب  میوـشن ، لـیاق  شزرا  نـیا  زا  شیب  میـسانشن و  دـننکیم ، سح  دـننیبیم و  ار 
ياهثحب زا  یعیـسو  هرتسگ  دوخ  هتبلا  هک  دوش  عقاو  هعلاـطم  شـسرپ و  دروم  دـیاب  هک  يرـصنع  نیرخآ  میـشاب . هتـشاد  يدـج  يدـیدرت 

زورما رـشب  يارب  یناغمرا  هچ  نردم ، يایند  هک  ددرگ  مولعم  دـیاب  هک  تسا  نردـم »  » ۀـلوقم دـبلطیم ، ار  یتسینردـم  تسپ  یتسینردـم و 
هچ نآ  دـیامن  رپ  ار  نید  ياـج  هتـسناوت  نردـم  ياـیند  رد  هک  یتـقیقح  دریگرب ؟ وا  زا  ار  وا  نید  دـهاوخیم  لـباقم  رد  هـک  تـسا  هتـشاد 

نادنمشیدنا زا  یخرب  هک  یبارطضا  رپ  يایند  رد  دناوتیم  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  اهنآ  تسا ، هتشاد  یتارمث  رگا  نایم  نیا  رد  تسا و  یتقیقح 
هک دومن  وجتـسج  ییاههفـسلف  رد  ار  ناور  حور و  شمارآ  یگدنز و  رد  تابث  هار  دناهداهن ، مان  ( 3 «) بارطضا رـصع   » نآ هب  دوخ ، یبرغ 

ار دوجوم  شمارآ  رادـقم  ییارگکش ، تیبسن و  هب  ینزنماد  اب  هکلب  دـنکیمن  یکمک  چـیه  ناسنا  یملعو  یحور  تابث  هب  اهنت  هن  اـبلاغ 
یملع فرگـش  يورین  هب  ناسنا  هکنیا  هناهب  هب  ایآ  لاحره  رد  دـهدیم ؟ رمث  کلـسم  يرهره  رواـبیب و  یناـسنا  دـشکیم و  نارحب  هب  زین 

یب نید  دوجو  زا  هدومن و  لح  زین  ار  دوخ  ینید  تالوهجم  دـناوتیم  دـنک ، ادـیپ  ار  دوخ  یعیبط  تـالوهجم  زا  یلیخ  تسا  هتـسناوت  دوخ 
نیازا کیره  هب  میهاوخب  رگا  لاح  تسین ؟ یتافیرـشت  موهوم و  يدیاقع  روما و  زج  نید  هک  تفگ  دـیاب  ایآ  تروص  نیا  رد  دـنامب ؟ زاین 

دیاب دیآیم  نایم  هب  هدـیاف  دوس و  زا  نخـس  یتقو  هک  تفگ  ناوتیم  هدـیاف »  » هلئـسم دروم  رد  ادـتبا  مییامن  ناونع  هصالخ  یخـساپ  دراوم 
، یعامتجا ياهدرکراک  مه  يدرف و  ياهدرکراک  هب  دـیاب  مه  ینید ، ياهدرکراک  یبایزرارد  ینعی  دـشاب . هدوب  رظن  دروم  نآ  ماع  ياـنعم 
هب نآ  دـنیآربزا  ناوتب  اـت  تشاد  هجوت  نآ  يورخا  تارمث  مه  يویند و  ياههدـیاف  مه  و  يونعم ، یحور و  دـیاوف  مه  یـسح و  دـیاوف  مه 

« ییارگدوس  » يروئت زا  هتساخرب  نید ، رمث  زا  لاوئس  رگا  هتبلا  دمآ . لیان  نآ  ياهدرکراک  نید و  دروم  رد  ینئمطم  یصخشم و  ةدیا  کی 
ادیپ یـصاخ  درکیور  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  هاگنآ  ( 4 ،) دـشاب هدوب  يدرف  يداـم و  تذـل  مه  نآ  تذـل ، هب  هتخیمآ  دـشاب و  هدوب  یماـتنب 

هب دیاب  نید  تقیقح  تسرد  مهف  يارب  ( 5 .) تفرگ دهاوخ  رارق  تلفغ  دروم  ینید  دیاوف  تارمث و  زا  ياهدمع  شخب  هتبلا  درک و  دـهاوخ 
هار و وا و  ِیناسنا  تقیقح  تسین و  یتسه  ملاع  زا  لقتـسم  ياهدـیدپ  یتسه ، دـنمماظن  هعومجم  نایمرد  ناـسنا  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا 

ناسنا يارب  هک  یمـسر  هار و  ینعی  دـنکیم . ادـیپ  موهفم  تسا ، طبترم  وا  اب  هک  هچنآره  اب  وا  لماعتو  بسانت  رد  اـهنت  وا ، یگدـنز  شور 
تـسرد تخانـش  ورگ  رد  یعقاو ، تاـیح  یگدـنز و  هشقن  دـشاب ، هدوـب  وا  ِینوـماریپ  ياـهتسه  زا  غراـف  دـناوتیمن  دوـشیم ، هدـیزگرب 
هتـشاگن یگدـنز  شور  نید و  ناوـنع  هب  ناـسنا  يارب  هک  یـشور  ساـسا  نیارب  تساـیفارغج . نآ  رد  ناـسنا  هاـگیاج  یتـسه و  ياـیفارغج 

نیا رد  ینعی  دزاسن . خـسم  ار  یناسنا  تیوه  يرگن  کت  اب  دربن و  نیب  زا  ار  ناسنا  يدوجو  ماظن  یتسه و  ماـظن  رد  ینگمه  دـیاب  دوشیم ،
لامک هب  دوعـص  ياـههارهاش  یتسه و  قیاـقح  رگید  هکنیا  مه  و  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  ناـسنا  داـعبا  ۀـمه  یتسیاـب  مه  یگدـنز ، هماـنرب 

یلاعتيراب تفرعم  نامه  هک  تقلخ  هفسلف  ات  دوش ، هتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  یـصقن  چیه  نودب  عماج و  ياهمانرب  هاگنآ  ددرگ ، ییاسانش 
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هب تبـسن  هک  دوب  دـهاوخ  ییادـخ  هتـسیاش  اهنت  یگدـنز  ۀـمانرب  نیا  دوشن . یهتنم  ثبع  یچوپ و  هب  تقلخ  دوش و  عقاو  یتسرد  هب  تسا ،
هار زا  ار  یناـسنا  تداعـس  هار  دراد و  ینیوـکت  یملع و  ياهطاـحا  دراد ، دوـجو  نآ  رد  هریغ  ناـسنا و  زا  هـک  هـچنآ  ماـمت  یتـسه و  ماـظن 

همالع ریهش  فوسلیف  دشابیم . اراد  امامت  ار  یگدنز  ریسمرد  هتـشگمگ  ناسنا  تیاده  يارب  تردق  دسانـشیمزاب و  یبوخ  هب  یتخبنوگن 
نیودت و دناوتیم  یلاعتيراب  اهنت  ار  همانرب  نیا  هدوب و  يو  شنیرفآ  اب  بسانتم  دـیاب  یناسنا  یگدـنز  همانرب  هک  دروم  نیمهرد  ییابطابط 

هژیو شنیرفآ  فده  تداعـس و  يوس  هب  ار  ناسنا  هلمج  نآ  زا  دوخ و  ياههدیرفآ  زا  کی  ره  لاعتم  يادخ  دسیونیم : نینچ  دیامن ، هئارا 
هب يو  هژیو  شنیرفآ  هک  تسا  ناـمه  یگدـنز  ریـسم  رد  ناـسنا  يارب  یعقاو  هار  دـیامرفیم و  ییاـمنهار  شدوخ  شنیرفآ  هار  زا  شدوـخ 

اهنآ يوس  هب  يرطف  ناسنا  کی  تعیبط  هک  ددنبب  راکب  دـیاب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ار  یتاررقم  دـنکیم و  توعد  نآ  يوس 
نیا يرطف  نید  ياضتقم  دنشابیم . هتـسب  تسد  تاساسحاو  فطاوعربارب  رد  هدولآ و  سوه  يوه و  هب  هک  ییاهناسنا  هن  دنکیم  تیاده 

یفطاع و نوگانوگ  ياوق  دـننام  داضتم  فلتخم و  تازاـهج  دوش و  ادا  اـهنا  زا  کـی  ره  قح  دوشن و  اـغلا  ناـسنا  يدوجو  ياوق  هک  تسا 
تـصخر دوشن ، نارگید  لاح  محازم  هک  ياهزادنا  ات  اهنآ  زا  مادک  رهب  هدش ، لیدعت  هدـش ، هدراذـگ  هعیدوب  يو  لکیه  رد  هک  یـساسحا 

عیرـشت هک  دـیاشن  ار  وا  زج  تسادـخ و  تسد  هب  اهنت  عیرـشت  رد  مکح  مامز  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  ـالاب  ثحب  زا  دوش ..... . هداد  لـمع 
زا هک  دروخیم  دردب  یگدـنز  طارـص  رد  ینیناوق  اررقم ت و  اهنت  دـش  نشور  هکنانچ  اریز  دـیامن  هفیظو  نییعت  تاررقم و  عضو  نوناق و 

اـضتقا ار  نآ  دـنیامن و  توعد  نآ  نداد  ماجنا  هب  ار  ناسنا  ینورد ، ینوریب و  لماوع  لـلع و  ینعی  دـشاب  هدـش  نییعت  وا  يارب  شنیرفآ  هار 
دوشیم و لماش  ار  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یمـسج ، یحور ، داعبا  یمامت  هک  ندرک  یگدنز  يارب  تسا  یـشور  نید ، نیاربانب  ( 6 .) دننک

نوـمنهر دـنکیم ، اـضتقا  وا  یناـسنا  شنیرفآ  هک  هچنآره  هب  ار  وا  یگدـنز ، ياـهرتسب  نیا  زا  کـیره  رد  ناـسنا  هب  یـشخب  لاـمک  يارب 
يا هدـیدپ  کی  ناونع  هب  ناسنا  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا  ینتفگ  نید  هب  نردـم  ِناسنا  زاین  مهف  يارب  ناسنا  تیهاـم  زا  هچنآ  اـما  دوشیم .

یناـمز چـیه  رد  زگره و  هک  تسا  دوـخ  دوـجو  رد  لیـصا  تباـث و  يرـصانع  ياراد  تسا ، هدوـب  تباـث  شایناـسنا  تیوـه  هراوـمه  هـک 
هدوب هراومه  هک  یناسنا  تایتاذ  نیا  دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناـسنا  تیوه  هکنآ  رگم  دـشاب  هدومن  نآ  زا  غراـف  ار  دوخ  دـناوتیمن 

ناـسنا زا  خـیرات ـ  لوط  رد  اـهناسنا  ۀـمه  دوجو  رد  هک  دنتـسه  يايرطف  روما  ناـمه  دـباییم ، تینیع  نآ  اـب  زین  یناـسنا  هلکاـشو  تسا ،
کی رد  اهناسنا  همه  نایم  كرتشم  یتلاصا  ناوتن  رگا  هک  تسا  نشور  تسا . هتـشاد  دوجو  يزورما ـ  ندـمتم  ناسنا  ات  ینانوی  تفـصربرب 
رـصع کی  رد  یتح  ای  خـیرات و  لوط  رد  ناسنا  لماکت  تفرـشیپ و  زا  نخـس  ناوتیمن  زگره  هاـگنآ  درک ، ادـیپ  خـیرات  لوط  رد  ناـمز و 

یناسنا هلکاش  ناوتیمن  هک  دیآیم  باسح  هب  یناسنا  لیصا  روما  زا  هک  تسا  يروما  وزج  زین  نید  هلوقم  ایآ  لاح  ( 7 .) دومن ادیپ  یخیرات 
ناراگزور هک  تسا  ییاهینادان  هدـییاز  يرـشب و  لهج  نارود  هب  طوبرم  يرما  نید ، ۀـلوقم  هکنآ  ای  داد ، شرورپ  ناماس و  نآ  نودـب  ار 

يارب دناوتیم  اهنآ  زا  مادکره  هتبلا  هک  دومن  ذاختا  ناوتیم  شور  ود  شسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تسا . هدوب  التبم  نادب  تیرشب  هتـشذگ ،
ایآ هک  دومن  تقد  درک و  وجتـسج  خـیرات  رتسب  رد  ار  نید  یخیرات ، يدرکیور  اب  ناوتیم  تسخن  دـشاب . یفاک  نئمطم  یخـساپ  تفایرد 

و تسا ، هدومن  خر  زین  ملع  رتـسب  رد  نید  هکنآ  اـی  تسا ، هدوـب  ناداـن  ياـهناسنا  ناـیم  هراوـمه  و  تسا ، هدوـب  هتـشذگ  رد  هراوـمه  نید 
یخیرات تاعلاطمزا  هچنآ  دناهتشاد . رواب  تخـس  و ...  ادوب ، مالـسا ، تیحیـسم ، نوچمه  نوگانوگ  نایدا  هب  دوخ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

تاقوا یهاگ  هتبلا  تسا . هدرک  یگدنز  نید  اب  هراومه  یمدآ  تسا و  هدوبن  نید  زا  یلاخ  ینامز  چیه  هک  تسانعم  نیا  رگنشور  دیآیمرب 
دودـحم و يدرف  یگدـنز  هزوح  رد  یعامتجا ، تالوحت  رثا  رد  نید  زین  یهاگ  و  تسا ، هتـشاد  روضح  زین  یعاـمتجا  لـیاسم  رد  نید  نیا 

هدـنز هبترم  ود  یـشکب  ار  نآ  هچره  دراد ، ناـج  دـص  نـید   » هـکنیا رب  ینبم  تـنارود  لـیو  نخـس  ناـیم  نـیا  رد  تـسا . هتـشگ  روـصحم 
شور تشاد ، رظنرد  ناوتیم  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  رد  هک  يرگید  درکیور  دـشاب . هدوب  ازنانیمطا  یخیرات  دـُعب  زا  دـناوتیم  ( 8 «) دوشیم

شنیرفآ ماظن  اب  هک  یماگمه  تیوه  اب  نید  هک  دـناسر  هجیتن  هب  مـالک  رد  مک  تسد  اـی  هفـسلف  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یلقع  یفـسلف و 
هک دـشابیم  يرورـض  ینالقع و  يرما  تسا ، یناقح  تالامک  هب  لین  قح و  تفرعم  وا ، تقلخ  زا  فدـه  هک  یناـسنا  يارب  دراد ، یناـسنا 
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تمکح اب  نیا  دـباییم و  ناکما  دوخ ، يدوجو  تیاغ  یناسنا و  لامک  هب  ناسنا  لین  هن  دـنکیم و  ادـیپ  اـنعم  شنیرفآ  ماـظن  هن  نآ  نودـب 
هدـمآ مهارف  یناکما  نینچ  ۀـنیمز  هکنآیب  ددرگ ، قلخ  ندـش  یناقح  قح و  تفرعم  يارب  یناسنا  هک  تشاد  دـهاوخن  یبساـنت  چـیه  یهلا 

. دشاب

( مود تمسق  ) خساپ

، یعیبط مولع  تیروحم  اب  دیدج  يایند  نوزوم  تفرـشیپ  ضرف  هب  هکنیا  تسخن  تسا .  هتکن  ود  دش  رکذتم  دیاب  نردم  يایند  زا  هچنآ  اما 
: تسا هتـشون  دروم  نیمه  رد  ییابطابط  همالع  تشاد . ار  یعیبطراوامو  یعیبطریغ  ياهزاین  ندش  هدروآربراظتنا  یعیبط ، مولع  زا  ناوتیمن 
هک تسرد  دـیامنیمن . لح  ار  ناسنا  رگید  تالوهجم  و  هدوبن ، رگید  تمـسق  يارب  یفاک  تامولعم ، زا  تمـسق  کـیرد  ناـسنا  تفرـشیپ 
هک تسا  یغارچ  یلو  هتخاـس  مولعم  ناـسنا  يارب  هدروآ و  رد  یکیراـت  زا  ار  تـالوهجم  زا  یـشخب  هک  نشور  تسا  یغارچ  یعیبط  مولع 

تالکشم لح  کشزپ  کی  زا  تشاد ، عقوت  ناوتیمن  ار  یکلف  لئاسم  لح  یـسانش  ناور  نف  زا  دشخبیمن : يدوس  یکیرات  ره  عفر  يارب 
يونعم و بلاطم  هعیبطلا و  ءارواـم  لاـسم  زا  الـصا  دـیامنیم  ثحب  تعیبط  زا  هک  یمولع  هرخـالاب  و  دـیآیمن ، رب  هار ، سدـنهم  رفن  کـی 
. دنرادن تس ، اهنآ  فشک  راتساوخ  دوخ  يدادادخ  ترطف  داهن و  اب  ناسنا  هک  يدصاقم  هنوگ  نیا  یسررب  ییاناوت  و  هدوب ، هناگیب  یحور 
یفن و هب  ترداـبم  هن  تسا ، توکـس  شباوج  دوش  لاؤس  یعیبط  نونف  زا  نف  کـی  زا  هک  هعیبطلا  ءارواـم  هب  طوبرم  ياهلئـسم  ره  هصـالخ 
، دـنکیمن ثحب  یعوضوم  رد  هک  ینف  و  دـشابیم ، تکاس  يدام  ریغ  روما  هب  تبـسن  تسا ، هداـم  نآ  ثحب  عوضوم  هک  ینف  اریز  راـکنا .
رد هک  تسا  ییاهیتساک  تشاد  هراشا  نادب  دیاب  هراب  نیا  رد  هک  یمود  هتکن  ( 9 .) درادن نآرد  ار  یفنم  تبثم و  رظن  راهظا  هنوگچیه  قح 
زا یـشرازگ  هـب  تمــسق  نـیا  رد  طـقف  تـسا . هتخاـس  نارگن  زین  ار  یبرغ  نادنمــشیدنا  زا  يرایــسب  هدـش و  يدـج  یلیخ  نردـم  ياـیند 

هدنـسب دـناهدرک  حرطم  نآ  یگنهرف  ياهدـمایپ  نردـم و  يایند  دروم  رد  رگدـیاه  نوچمه  برغ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  هک  ییاـهلیلحت 
نیتراـم يهتفگ  هب  یمدآ  میهدیم . عاـجرا  تسا ، هتفاـی  فیلأـت  باـب  نیا  رد  هک  یطوـسبم  ياـهباتک  هب  ار  مرتـحم  هدـنناوخ  مینکیم و 

نییعت شیپ  زا  ردـتقم و  ماظن  کی  درکراک  لوصحم  وا  تیوه  و  دـشیم ، هدـید  نایادـخ  ای  دـنوادخ  مشچ  زا  هک  دوب  يریوصت  رگدـیاه 
رگنـشور و مـه  و  هدـش ، هتخانـش  مـه  هـک  تـشاد  ياـج  نیداـمن  یماـظن  رد  ناـسنا  دوـب . ياهروطـسا  ینییآ و  ینید و  ياـهرواب  يهدـش 
و قلعت ، يدـنواشیوخ و  صاخ  ماظن  کـی  هلیبق ، کـی  نـالک ، کـی  وضع  ناونع  هب  صخـش  . دوب اـهيریگتهج  تاـناکما و  يهدـنیاشگ 

یم تردـن  هب  و  دـمآیم ، اـیند  هب  ياهدـش  تیبثت  صخـشم و  ـالماک  یگنهرف  یعاـمتجا و  ياـهتیعقوم  رد  ینعی  یگدـنز ، زا  ياهرتسگ 
[ اما . .... ] دـنک اپ  تسد و  هزات  ییاج  دوخ  يارب  و  دزیرگب ، شاهدـش  نییعت  شیپاشیپ  هاگیاج  زا  ینعی  دوخ ، موتحم  تشونرـس  زا  تسناوت 
مظنمان و ياهنوگ  هب  هک  تسا  يزکرمتمان  لکش  تساهندش . هعطق  هعطق  ینورد و  ياهتسسگ  زا  ياینتفاین  نایاپ  زگره  دشارف  هتینردم 

نوناق کیو  تلع ، کی  لیلد ، کی  ساسا  رب  دوشیمن ، يدـنب  لصفم  درادـن ، هدولاش  هک  یلکـش  دـهدیم ، ناـکم  رییغت  ریذـپان  هبـساحم 
هک یتخاس  شوخ ـ  تیلک  نآ  درف ، تیوه  هعماج و  تیوه  دـنوشیم . رجفنم  نایم  نیا  رد  زین  تیوه  تباث  ياهفیرعت  دریگیمن . لـکش 
ره رد  هک  ییاهینوگرگد  هدامآ  دنتـسه ، زکرم  یب ـ هراوقیب و  درف ، هعماـج و  دوب . دـنهاوخن  دـنوریم ، شیپ  یلماـکت  ینوگرگد  هار  رد 

و نیعتمان ، رصانع  ددعتم  ياهمیسقت  لوصحم  اهتوافت ، زا  هدمآ  مهارف  دنرادن . رهوگ  هک  ریذپ  فاطعنا  ییاهزیچ  دنیامنیم . يور  هظحل 
لیاق دوخ  يارب  وا  هک  ینوگانوگ  ياهتیوه  درف ، کـی  نورد  رد  ریذـپان . ینیب  شیپ  و  هدـنوش ، نوگرگد  مد  ره  ياـهتیعقوم  رب  یکتم 

رد طقف  هن  اهداضت  دننکیم . زکرمیب  ار  يرگید  کی  ره  دنیآیم . رد  ضراعت  هبرگیدـکی  اب  هدـش ، اهنآ  عبات  مییوگب  تسا  رتهب  ای  هدـش ،
يوگخـساپ دـناوتیمن  هکی  یـضرف  تیوه  ور  نیا  زا  دـنراک . لاح  رد  دوجوم  درف  کی  رد  ینعی  نورد »  » رد لب  هعماـج  رد  ینعی  نوریب » »

اهشنک ای  تخانش ، وا  ياهقلعت  زا  یکی  ساسا  رب  ار  یـسک  ناوتیمن  دشاب . درف  یناور  ياهندز  سپاو  اهتساوخ و  اههشیدنا  اهشنک ،
دارفا و یعامتجا  عفانم  تسین . هدـننک  نییعت  طلـسم و  ياهتخادرپ  هتخاس و  تیوه  چـیه  درک . ینیب  شیپ  ار  شیاههشیدـنا  اهتساوخ و  و 
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یتاـقبط ياـهیهاگآو  شنک  يهدودـحمرد  یگداـسهب  رگید  عفاـنم  نـیازا  اـهنآ  ینهذ  ياهتـشادرب  عفاـنم ، نـیا  يارب  اـهنآ  ینیع  هزراـبم 
لیلحت تعرـس  هب  ياهتیعقوم  بوچراچ  رد  ار  نآ  ناوتیم  يدودح  ات  و  هدش ، ادج  یتاقبط  ای  یـسایس  تیوه  زا  تیوه  دجنگیمن .... .

رد ( 10 .) هدنزیرگ رارف و  تسا  يزیچ  زا  تخانش  لب  تسین ، نیعم  مولعم و  يرما  زا  تخانش  نیا  تخانـشزاب . اهتوافت » تسایـس   » هدنور
نامه رد  تسا : هدـمآ  نینچ  رگدـیاه  داتـسا  لرـسوه  نابز  زا  مولع  نآ  زا  لصاح  تسب  نب  ییاپورا و  مولع  نارحب  دروم  رد  باتک  نیمه 

نب و  تشونیم ، ییاپورا » مولع  نارحب   » هراب رد  زین  لرـسوه  دنومدا  شامیدق  داتـسا  دـشیدنایم ، ییاپورا  مسیلیهن  هب  رگدـیه  هک  ياههد 
هک دندوبن  ینارگـشیدنا  هناگی  لرـسوه  رگدیه و  تفای . یم  هتینردم  یمک  قطنم  رگباسح و  درخ  رد  ار  راگزور  هشیدـنا  گنهرف و  تسب 
زین وا  لسن  مه  نارگـشیدنا  زا  يرامـش  راثآ  رد  هتینردـم  هب  رگدـیه  ياهداقتنا  زا  يرایـسب  دـندزیم . فرح  نآ  زا  و  دـندیدیم ، ار  رطخ 

ییارگناسنا زاوا  رگا  تسا . یتسه  یـشومارف  یکیزیفاتم  داینب  رد  همه  نآ  نداد  رارق  تسا ، هزات  رگدـیه  راک  رد  هچنآ  دـندوشیم . تفاـی 
وا تسجیم . یتسه  یـشومارف  رد  ار  تلع  و  دورآـیم . رامـش  هب  اـهلولعم  زا  یکی  لـب  هتینردـم ، ياهتبیـصم  تلع  هنار  نآ  درکیمداـی ،

یتح هیجوت و  یتسه  هب  هشیدـنا  یـشومارف  اـت  دـیاشگیم  ار  هار  اریز  تسا ، ندیـشیدنا  نمـشد  نیرتتخـسرس  نردـم  درخ  هک  تفگیم 
دومناو تسا ، هتینردـم  فدـه  هک  هزور  ره  یگدـنز  لیهـست  و  يژولونکت ، ياهدرواتـسد  هب  هیکت  اب  درخ  نیا  دوش . راـکنا  رکف  ترورض 

ألخ اهیتساک و  زا  يرایـسب  تاکن  اب  هوالع  باتک ، نیمه  رد  هرخالاب  و  ( 11 .) تسا ياهنادرخبان  لمع  یتسه  زا  نتفگ  نخس  هک  دنکیم 
، دـیآیم مشچ  هب  تسخن ....  هچنآ  تسا : هدـمآ  نینچ  یقالخا  یناسنا و  ياهشزرا  رب  یلوپ  ياهشزرا  هطلـس  هلئـسم  هب  نردـم ، ياـیند 

لیبق نیا  زا  ییاهشـسرپ  خساپ  دنهاوخیم  اهتمیق  تسرهف  هب  نتـسیرگن  اب  نایمدآ  تسا : یمدآ  ینورد  یگدنز  رد  رازاب  میظع  تردـق 
اهشزرا ریاس  دـیوگیم  سکرام  هک  یماگنه  تسا . یعقاو  زیچ  هچ  یتح  و  تسا ، تیثیح  ياراد  زیچ  هچ  و  تسا ، دنمـشزرا  زیچ  هچ  هک 

دوخ رد  ار  اهنآ  هکلب  دنکیمن  وحم  ار  هنهک  ياهراتخاس  ریاس  ییاوژروب  هعماج  هک  تسا  نیا  شروظنم  دـنوشیم » لح   » هلدابم شزرا  رد 
یگدنز دوشیم و  هدینابـسچ  ناشیور  رب  تمیق  بسچ  رب  دنوشیم و  ماغدا  رازاب  رد  هکلب  دـنوریمن  نایم  زا  راقو  فرـش و  دـنکیم . لح 

يداصتقا رظن  زا  هک  دوشیم  عقاو  لوبقم  یقالخا  رظن  زا  ینامز  یناسنا ، راتفر  عون  ره  نیاربانب  دننکیم . عورـش  الاک  سابلرد  ار  يدـیدج 
. تـسین نـیا  زجب  يزیچ  نردـم  مـسیلیهین  دـباییم . اـقب  دـشاب ، روآدوـس  يزیچ  ره  دـشاب ، شزرا » تـمیق و  ياراد   » دـبایب و زورب  ناـکما 

سکرام دنناد . یم  دنوادخ » گرم   » ییارگ و لقع  ملع و  زا  یـشان  ار  تشونرـس  نیا  اهنآ  یمتـسیب  نرق  فالخا  هچین و  یکـسفیاتساد و 
هداتفا و اـپ  شیپ  ياـهدرکراک  ار  تشونرـس  نیا  ناـمرف  تسا : رتینیمز  رتیمامـضنا و  بتارم  هب  يزیچ  مسیلیهین  نیا  ناـنیب  هک  دـیوگیم 
ار ام  و  مک ، هن  شیب و  هن  دناد  یم  رازاب  رد  ام  تمیق  يواسم  ار  یناسنا  شزرا  هک  یماظن  دـناهدرک ـ  رداص  ییاوژروب  داصتقا  ماظن  هنازور 

نارازه تیعقاو و  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح  ( 12 .) میـشخب تعـسو  ار  نامدوخ  میراد ، ناوت  هک  اجنآ  ات  نامتمیق  ندرب  الاب  اـب  هک  درادیم  او 
یناسآ هب  ارنید  شخب  نانیمطاو  تباث  هاـگیاپ  هکدوب  دـهاوخن  هناـحول  هداـس  اـیآ  نردـم  ياـیند  دروم  رد  هتفگاـن  اـی  هتفگ  خـلت  تیعقاو 

تیبــسن گــنهرف  خوـسر  بجوـم  هـب  و  هـتفهن ، نآ  نورد  رد  بارطــضا  نارحب ، هـک  میهدــب  رارق  یگنهرف  مادرد  دوــخ  هداد ، تـسدزا 
ياهألخ اهیتساک و  هک  تسین  هتـسیاش  ایآ  دیآیمن ؟ مشچ  هب  نآ  يارو  رد  شور  یقفا  چـیه  و  شمارآ ، تابث و  عون  چـیه  یگدـنزرد ،

رد ناسنا  هکنیا  مییامن ؟ وجتـسج  نآ  هب  يراتفر ، مازتلا  نید و  هب  نامیا  نید ، هب  لماک  تفرعم  رد  هکلب  نید ، لصا  رد  هن  ار  دوخ  یگدـنز 
هتفهن یَملاع  وا  دودحم  دوجو  رد  هک  دنادیم  دسانشیم و  یبوخ  هب  ینید  تامیلعت  هیاس  رد  اردوخ  يدوجو  ةرتسگ  دوخ ، يدرف  یگدنز 
نیرب دوجو  کی  ناسنا  هکنیا  دراد ، رارق  وا  يورارف  یگدنز  رد  زین  ییاهتیدودـحم  تسین و  هراک  همه  وا  دـنادیم  هکنآ  نیع  رد  تسا ،

، وا زا  تناعتسا  وا و  دای  اب  دناوتیم  هک  دنادیم  دراد و  رواب  عیاقو  ثداوح و  همه  هدننک  ریبدت  ناونع  هب  یتسه  ماظن  رد  ار  يدنمروعـش  و 
هدنیآ تشونرـس و  رب  طلـسم  ار  دوخ  دوخ ، يدوجو  تیدودحم  لوبق  نیع  رد  ناسنا  هکنیا  و  دریگب ، ددـم  وا  ناهنپ  یبیغ و  ياهدادـما  زا 

دسانـشیمن و دوخ  تیـصخش  هدننک  نییعت  لماوع  ناونع  هب  ار  هریغ  یکیتنژ و  لیاسم  و  تسیز ، طیحم  عامتجا ، زگره  دنادیم و  شیوخ 
ار یتخبکین  تداعـس و  هار  هدیهر و  نوماریپ  ياهتیدودحم  همه  زا  یهلا  دادما  رب  هیکت  اب  دناوتیم  هک  دنادیم  رداق  هزادـنا  نیا  ار  دوخ 
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هیاسرد ناسنا  هک  تسا  یتامیلعت  زا  يرارکت ، نیلاشوپ و  ياهیگدـنز  زا  ییاهر  یقیقح و  ِیگدـنز  زار  نارازه  همهو و  همه  دـنک ، هشیپ 
دـشر و يارب  يزاس  رتسب  زا  ریغ  ار  نید  درکراک  نیرتمهم  ناوتیم  زین  یعامتجا  دـعب  رد  تسا . هتخومآ  نید ، ناـگرزب  ناربماـیپ و  لوزن 

نید دافم  نامه  هک  دیحوت  نتفای  تیروحم  اب  تسناد . یعامتجا  تافالتخا  ندـش  هدـیچرب  شايدوجو ، داعبا  همه  رد  یناسنا  درف  شرورپ 
ار هنیمز  تشادرب و  نایم  زا  ار  كرـش  یتسرپ و  دوخ  زا  هدـمآرب  تاـفالتخا  ناوتیم  نیناوق ، و  تاداـقتعا ، قـالخا ، هزوح  رد  تسا  يرطف 

ینالقع تفایرد  زا  سپ  نایم  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  ( 13 .) دروآ مهارف  دحاو  یتما  لیکشت  يارب  هدحاو  یتهج  رد  یعامتجا  قافو  يارب 
زا ار  يرتینیع  رتشیب و  ياهدرکراک  ناوتیم  دریگیم ، تروص  نیقلت  یعون  اـب  هک  نورد  رد  رواـب  داـجیا  اـب  دـیاب  نید ، دوجو  ترورض 

دومن و زیهرپ  تدـش  هب  نید  هب  يرگن  کت  زا  دـیاب  هراومه  هکنیا  رگید  هتکن  و  دومن . سح  ناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  دوجو 
داد رارق  رظن  دم  نآ  یتخانش  هعماج  داعبا  رانک  رد  ار  ینافرع  یقالخا و  تاهجو  ( 14) ینافرع یقالخا و  داعبا  رانک  رد  ار  نید  یهقف  داعبا 

شسرپ زا  یخرب  نایم  نیا  رد  هک  دنامن  هتفگان  . 1 اه : تشون  یپ  دـنام . نوصم  هیوس  کی  تسردان و  ياهتواضق  زا  نید  یبایزرا  رد  ات 
باب نیا  رد  دنیآ . یم  باسح  هب  عفنی  یمولع ال  وزج  هتـشادن ، یملع  رمث  چیه  ینید ، تالاوئـس  يدنب  هقبط  رد  هک  دنتـسه  زین  ینید  ياه 

ار شتـسرپ  هلئـسم  هک  رتراس  ياقآ  هاگدید  دـقن  رد  يرهطم  داتـسا  . 2 ینید . ياه  شـسرپ  هلاقم  راـتفگ ، تسیب  يرهطم ، یـضترم  ر.ك :
زا  » رتاس ياقآ  رظن  فالخ  رب  شدوخ ، ییاهن  لامک  تیاـغ و  هب  دوجوم  کـی  قلعت  دـسیون : یم  دـنک ، یم  یقلت  یگناـگیب  دوخ  زا  یعون 
هک دـسرب  هلحرم  نیا  هب  رگا  يدازآ  تسا . ندـش » دوخ  دوخ ،  » رتـشیب ینعی  تسا ؛ نتفر  ورف  دوـخ  رد  رتـشیب  تسین ، ندـش » هناـگیب  دوـخ 

نیا دروآ ، یم  یگناگیب  دوخ  زا  يدازآ  عون  نیا  دـشاب ، دازآ  شدوخ  زا  یتح  ینعی  دـشاب ، دازآ  شدوخ  لاـمک  تیاـغ و  زا  یتح  ناـسنا 
هلحرم هک  يزیچ  لـماش  ینعی  دـشاب ، مه  دوجوم  لاـمک  لـماش  دـهاوخب  رگا  يدازآ  تسا . یناـسنا  لاـمک  دـض  رب  هک  تسا  يدازآ  عون 

و مرتلماک ، دوخ  زا  نم  هک  تسا  نیا  شموهفم  متـسه ، دازآ  مدوخ  یلماکت  هلحرم  زا  یتح  نم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، دوجوم  نآ  یلماکت 
یگتسباو ینعی   ] یگتسباو نیا  ات  دنک  یم  رود  دوخ  زا  ار  ناسنا  رتشیب  يدازآ  نیا  تسا . دازآ  نم  رت  لماک  دوخ »  » زا نم  رت  صقان  دوخ » »

تسا و رت  لماک  دوخ  هب  قلعت  و  تسا ، دوخ  هب  قلعت  هک  ادخ  هب  قلعت  رگم  تسا  يدازآ  دـض  یقلعت  ره  هلب  رت ... ] لماک  دوخ  لامک و  هب 
تدابع و رد  هک  هچ  ره  ناسنا  تسا و  دوخ  زا  رتشیب  یهاگآ  مزلتـسم  ادـخ  هب  یهاـگآ  سپ  دوش . یمن  ادـیپ  يدازآ  ادـخ ، هب  قلعت  اـب  زج 
، لماک ناسنا  دسانـش . یم  رتهب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  تقو  نآ  دوش و  یم  رتشیب  ادـخ  هب  شهجوت  دور  ورف  ادـخ  رکذ  رد  رتشیب  تولخ ،

هـشیدنا خـیرات  رد  گرزب  ياه  ناـیرج  رموب ، ناوول  نیلکنارف  ر.ك : . 3 . 34 و 343 -  ص 339  ، 1374 مهدزیـس ، چ  اردص ، تاراشتنا 
اب هدـیقع  مه  نایارگدوس  همه  هتبلا  . 4 ص 805 . لوا ، پاچ  لاس 1380 ، ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  هیریـشب ، نیـسح  همجرت  یبرغ ،
اب ییارگدوس ، لوبق  نیع  رد  هک  تسا  هدرک  شالت  ماتنب ، هیرظن  صقاون  هب  هجوت  اب  لیم  تراوتـسا  ناج  دـننام  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسین . ماتنب 

، يونعم يدام و  ياه  تذل  نایم  کیکفت  اب  تسخن  يو  دزاس . لیدـعت  يا  هنوگ  هب  ار  ماتنب  بتکم  زا  هدـمآرب  یهاوخدوخ  رگید ، یلیلحت 
تخانش و عورـشمان  ار  یمومع  حلاصم  عامتجا و  هب  رـضم  ياهراک  يدعب ، هلحرم  رد  هاگنآ  هتـسناد ، رترب  يدام  ذیاذل  زا  ار  يونعم  ذیاذل 

یماهس تکرش  تاراشتنا  ج 1 ، قوقح ، هفـسلف  نایزوتاک ، رـصان  ر.ك : تخاس .  طبترم  نارگید  عفانم  یعامتجا و  دوس  اب  ار  يدرف  دوس 
ر.ك: . 7 ص 8_9 . ، 1373 هیمالـسالا ، بتکلا  راد  مالـسا ، رد  نآرق  . 6 ص 157 . نامه ، . 5 . 164 ص 163 _  ، 1377 لوا ، چ  راـشتنا ،
، ییابطابط نیسحدمحم  . 9 ص 212 . ناـمه ، زا  لـقن  هب  . 8 ص 154 . لاـس 369 ، لوا ، چ  اردـص ، تاراـشتنا  ترطف ، يرهطم ، یـضترم 
ص 39_41. زکرم ، رشن  هتینردم ، يامعم  يدمحا ، کباب  . 10 ص 8 . ارآ ، ناهج  رشن  یهللا ، تیآ  يدهم  دیس  میظنت  مالسا ، زا  ییاهزارف 
ر.ك: . 13 ص 136 . لاـس 1380 ، مود ، چ  روـپ ، داـهرف  دارم  هـمجرت  هتینردــم ، هـبرجت  نـمرب ، لاــشرام  . 12 ص 237 . ناــمه ، . 11

هدـحاو هما  سانلا  ناک  هرقب : هروس  زا  هیآ 213  لیذ  دـعب . هب  ص 122  توریب ، یملعالا  هسـسؤم  ج 2 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیـسحدمحم 
ر.ك: دومن . هعجارم  تفرعم  لها  ياه  باتک  رد  تقیقح » تقیرط و  تعیرـش ،  » ثحب هب  ناوت  یم  ناـیم  نیا  رد  . 14 نییبنلا . ... هللا  ثعبف 

حرش یجیهال ، دمحم  خیـش  زین ر.ك : ص 201 و  سنالا ، حابـصم  مکحلا و  صوصف  حرـش  یلع  تاقیلعت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  حرش 
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ص 354. ج 1 ، تاحوتف ، زین ر.ك  دعب و  هب  ص 290  لاس ،؟  يدومحم ، یشورفباتک  تاراشتنا  چ ،؟  زار ، نشلگ 

؟ دشاب راد  نید  دیاب  ناسنا  ًامتح  ارچ  تسیچ ؟ ناسنا  یعامتجا ) يدرف و   ) یگدنز رد  نید  شقن 

شسرپ

؟ دشاب راد  نید  دیاب  ناسنا  ًامتح  ارچ  تسیچ ؟ ناسنا  یعامتجا ) يدرف و   ) یگدنز رد  نید  شقن 

خساپ

. تسا هتـشگ  لاسرا  یحو  قیرط  زا  ءایبنا  هب  يدابع  یقالخا و  يداـقتعا ، ماـظن  تحاـس  هس  رد  هک  دـشاب  ییاـههزومآ  نید  زا  دوصقم  رگا 
زا ییاهزارف  ندناوخ  اب  بلطم  نیا  حیـضوت  دشاب . هتـشاد  نید  دیاب  تسا  هتفاین  نآ  يارب  یلیدب  هتـشاد و  نید  هب  هک  يزاین  لیلد  هب  یمدآ 

تقیقح نیا  رد  دروآیم . دوجو  هب  ار  تیندم  نارگید  مادختسا  هلیسو  هب  ناسنا  دوشیم . صخشم  نآ  رد  تقد  ییابطابط و  همالع  نانخس 
جایتحا اـپ  اترـس  يدوجو  ناـمتخاس  تسا و  یعاـمتجا  یندـم و  دوخ  یگدـنز  نوؤش  همه  رد  هک  تسا  یعون  ناـسنا  هک  تسین  يدـیدرت 
یهاوگ تقیقح  نیدـب  رـضاح  لسن  تاقبط  دارفا و  شیامزآ  نینچمه  تسا و  تسدرد  هک  اجنآ  اـت  ناگتـشذگ  خـیرات  نینچمه  ناـسنا و 

دوـخ يارب  ار  زیچ  ره  هک  هدـش  هتخاـس  ياهنوـگ  هب  شنیرفآ  بـسح  هـب  ناـسنا ]  ] عوـن نـیا  هـک  تـسا  نـیا  تـسه  هـچنآ  یلو  دـنهدیم .
هایگ و  ) تاتابن همه  زا  ناسنا  دنکیم . هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  رـصانع  طیاسب و  يدوجو  دیاوف  همه  زا  تعیبط و  يورین  زا  ناسنا  دهاوخیم .

رارق هلیـسو  تسد  رود  دصاقم  هار  رد  ار  اهنآ  هدرک و  یگدنز  تجاح  عفر  اهنآ  مزیه  بوچ و  هشیر و  گرب و  خاش و  هویم و  زا  تخرد )
ار اهنآ  هدرب و  عافتنا  اهنآ  تاعوفدم  یتح  خاش و  ریـش و  نوخ و  مشپ و  تسوپ و  تشوگ و  زا  تاناویح  عاونا  ماسقا و  زا  ناسنا  دـهدیم .

ناعونمه رد  دربیم ، راک  هب  زیچ  همه  رد  هک  ار  يرطف  هزیرغ  نیا  اـیآ  دـنکیم . مادختـسا  شیوخ  یتاـیح  دـصاقم  هار  رد  هدرک و  تیبرت 
زا هک  دـهاوخیم  نیا  يارب  ار  ییوشانز )  ) یگداوناخ عاـمتجا  ناـسنا  اـیآ  و  دـنکیم ؟ انثتـسا  تیلک  نیا  زا  ار  ناـنآ  هدربن و  راـک  هب  دوخ 

نیرتهب هک  دـهاوخیم  نیا  يارب  ار  یندـم  عاـمتجا  ناـسنا  اـیآ  و  دـهاوخیم ؟ لزنمیارب  ار  دوخ  تذـل  اـی  دربـب  عّتمت  تذـل و  دوخ  رـسمه 
عامتجا رد  یتداعـس  چیه  دوخ  يارب  ناسنا  رگا  ایآ  دهاوخیم و  تیندم  يارب  ار  دوخ  ای  تسوا  یگدـنز  تاجایتحا  نیمأت  يارب  ياهلیـسو 

(، تسین هعماج  هب  درف  تعفنم  قیبطت  هب  طوبرم  اهشـسرپ  نیا  هتبلا  ( ؟ دیبلط دـهاوخ  ار  عامتجا  نآ  زاب  دـنیبن  یندـم  عامتجا  ای  یگداوناخ 
تاعونمه رد  ددـنبیم  راک  هب  تادوجوم  همه  رد  هک  ار  مادختـسا ) هزیرغ   ) هزیرغ نامه  ناـسنا  هک  تسا  نشور  هتبلا  هیآ 13 .] تارجح ، ]
مادختـسا لـیمکت  يارب  ار  عاـمتجا  هدوب و  بلطمادختـسا  يدوجوم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ناـیب  نیا  هجیتـن  تسب . دـهاوخ  راـک  هب  زین  دوخ 

اریز دوشیم ، دـقعنم  ینواعت  عامتجا  اجنیمه  زا  ناسنا . ینواعت  عامتجا  هیآ 195 .] نارمع ، لآ  هیآ 32 -  فرخز ، ، ] تسا هدرک  باختنا 
نودـب دوخ ، شـشوک  راک و  هجیتن  رد  ییاـهنت و  هب  دـنیبیم  هک  دـهدیم  نت  هار  نیا  زا  ینواـعت  عاـمتجا  هب  ناـسنا  دـش  نشور  هک  ناـنچ 

ار نارگید  شـشوک  راـک و  دـناوتیمن  رگید  تـهج  زا  دـیامن و  نیمأـتار  دوـخ  یگدـنز  مزاوـل  دـناوتیمن  نارگید ، یعاـسم  زا  هدافتــسا 
يو زا  زین  ناـنآ  دـهاوخیم  نارگید  زا  يو  هک  ار  يزیچ  هدوـب و  ناـسنا  وا  دـننام  زین  نارگید  اریز  دـنک ، کـلمت  ناـگیار  هب  ضوعـالب و 

ششوک راک و  جیاتن  زا  يرادقم  هجیتن  رد  دیامنیم . باختنا  ار  نآ  هداد و  صیخـشت  هلیـسو  نیرتهب  ار  ینواعت  عامتجا  راچان  دنهاوخیم ،
مه يور  ار  دوخ  راـک  تـالوصحم  عومجم  دارفا ، همه  ینعی  دوشیم ، رادروخرب  اـهنآ  راـک  جـیاتن  زا  ربارب  رد  هداد و  نارگید  هب  ار  دوـخ 

یلماوع اب  ینواعت -  عامتجا  هچ  رگا  دارفا . فالتخا  زورب  هیآ 54 .] ناقرف ، ، ] دننکیم زاین  عفر  دوخ ، عامتجا  نزو  بسح  رب  دـعب  هتخیر و 
تلادـع ینواعت و  عامتجا  نیا  هب  يراـچان  يور  زا  ناـسنا  هک  نیا  هب  رظن  یلو  دـیآیم ، دوجو  هب  اترورـض  دارفا  ناـیم  رد  دـش -  هتفگ  هک 

نیا زا  تسا و  یگتخیسگ  ماگل  رادتـسود  دنب و  نیا  ندرک  هراپ  رکف  رد  لد  هت  زا  هتـسویپ  هداد ، رد  نت  دیآیم  نآ  لابند  هب  هک  یعامتجا 
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[. هیآ 19 سنوی ، ، ] تشاد دـهاوخن  هقیاضم  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  دـبایب ، دوخ  رد  یتردـق  دـنک و  ادـیپ  ییورین  تقو  ره  تهج 
هب ار  اهنآ  یتسه  هتخات و  افعـض  هب  ایوقا  هتـسویپ  هک  دـنکیم  دـییأتار  تقیقح  نیا  تسا ، تسد  رد  هک  اج  نآ  ات  ناـسنا ]  ] عون نیا  خـیرات 

هتخادـنا و راک  هب  دوخ  عفن  هب  هدیـشک و  یگدـنب  غوی  ریز  هتخاس و  نوبز  ار  ناوتان  دارفا  دـنمورین  دارفا  هشیمه  دـناهدرب ، لواپچ  تراـغ و 
ام هک  اجنآ  ات  یناسنا  عامتجا  رد  عضو  نیا  دناهداد و  رارق  دوخ  طرـش  دیقیب و  هدافتـسا  دروم  ناجیب  رادناج و  تادوجوم  ریاس  دـننامه 
ای يدرف  يدرف و  نایم  يدارفنا و  روط  هب  يریگهدرب  تایدـعت و  ماسقا  خـیرات ، هتـشذگ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسه ، هدوب و  میراد  عـالطا 

ناسنا هک  تساجنیمه  زا  هیآ 213 .] هرقب ، ، ] دریگیم ماجنا  فیعـض  يوق و  ياههعماج  نایم  زورما  تفرگیم و  ماجنا  ياهعماج  يدرف و 
تـسین ریذپناکما  عون  تایح  هعماج و  ياقب  ناسنا و  یگدنز  دیامن ، نیمأت  ار  دارفا  قوقح  هک  امرفمکح  ینوناق  نودب  هک  دـنکیم  سح 

هب دوخ  اهدروخ  دز و  نایم  رد  نیناوق  یقرتمریغ ، ياههعماج  رد  هک  نیا  تیاهن  تسا . هدوب  ریاد  یناسنا  ياـههعماج  رد  ینیناوق  هتـسویپ  و 
هدـش عضو  رکف  هیور و  يور  زا  یقرتم  ياههعماج  رد  تفاییم و  نایرج  هعماج  رد  مظنمریغ  روط  هب  هدرک و  ادـیپ  نّیعت  ایوقا  عفن  هب  دوخ 

رد ای  فیعض  دارفا  يوق و  دارفا  نایم  رد  اقباس  هک  یتایدعت  لاح  نیع  رد  دوشیم و  ارجا  مظنم  روط  هب  اتبسن  هدیدرگ و  لیمحت  مدرم  هب  و 
هراـچ تسا . ناـیرج  رد  هداـتفابقع  ياـههعماج  دـنمورین و  ياـههعماج  ناـیم  رد  ًـالعف  دوب ، ریاد  فیعـض  ياـههعماج  يوق و  دارفا  ناـیم 
ناسنا هک  درک  ضرف  ار  يزور  دوشیم  ایآ  و  دیامن ؟ عفر  دـنکیم ، عضو  هک  ینیناوق  هار  زا  ار  فالتخا  نیا  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  فالتخا .

، يروش ، ] هن هتبلا  دـهاوخب ؟ تلادـع  عامتجا و  دوخ  يارب  زا  هکلب  شیوخ ، يارب  زا  هن  ار  ینواعت  عاـمتجا  هدرک و  اـهر  ار  مادختـسا  هزیرغ 
روعـش ناسنا  زگره  دـهاوخیم و  دوخ  يارب  دوخ  ینورد  روعـش  يرطف و  هزیرغ  اب  ار  عاـمتجا  ناـسنا  دـش ، هتفگ  هک  ناـنچ  اریز  هیآ 13 ]

. دـهدب تسد  زا  ار  تیناسنا  رگم  داد ، دـهاوخن  تسد  زا  تسوا  هژیو  نامتخاس  لوصحم  هک  ار  دوخ  هژیو  تاـساسحا  ینعی  دوخ ، ینورد 

. دـیامنیم دـییأت  ار  بلطم  نیا  دوشیمن ، ادـیپ  نآ  زا  رتعیـسو  یـشیامزآ  هتفای و  ماجنا  تیناسنا  رمع  روط  رد  لاس  اـهرازه  هک  یـشیامزآ 
باترپ اب  هتـشذگ  راودا  رد  هک  یناسنا  دوشیم . دنبیاپ  رتشیب  دـهجب ، نوریب  فالتخا  نیا  هلاچ  زا  هک  دـنزیم  رپ  لاب و  رتشیب  هچ  ره  ناسنا 

زور کی  هک  یناسنا  دنکیم . دوبان  ار  امیشوریه )  ) رهش کی  بمب ، کی  ندرک  باترپ  اب  نونکا  تشکیم ، ار  رفن  کی  گنـس  کی  ندرک 
هدرب و اـهنویلیم  هب  ًـالعف  دروآیم ، تـسد  هـب  وا  جـنرتسد  زا  دـنچ  يزیـشپ  هداد و  رارق  دوـخ  هدرب  هـتفرگ و  ریـسا  ار  ناوتاـن  ناـسنا  کـی 
، تسا داسف  فالتخا و  زورب  أشنم  دوخ  هک  ناسنا  يزیرغ  روعـش  تسا  نکمم  هنوگچ  اساسا  دـنکیمن و ... تعاـنق  رـالد  هریل و  اـهدرایلیم 
دنک و توعد  يرثا  هب  هک  میرادن  یلماع  شنیرفآ  هنحص  رد  ام  هک  یتروص  رد  دوش ، داسف  ندرب  نایم  زا  لماع  فالتخا و  عفر  أشنم  دوخ 
ینورد و روعش  رب  هن  دراد ، تراظن  مدرم  یعامتجا  لامعا  لاعفا و  رب  نیناوق  نیا  نیا ، زا  هتشذگ  دنک ؟ توعد  زین  دوخ  رثا  ندرک  دوبان  هب 
زا هیآ 152 .] ماعنا ، ، ] دریگیم همشچرس  ییاهن  تاساسحا  یهاوخدوخ و  ینورد  روعـش  زا  فالتخا  هک  یلاح  د  ناسنا ؛ یناهن  تاساسحا 

کح و اـهنآ و  دـیدشت  دـیکأت و  هن  تسا ، یناـسنا  ینورد  تاـساسحا  حالـصا  فـالتخا  نیا  عفر  قیرط  هک  تسا  نشور  رایـسب  ناـیب  نیا 
هب ار  مدرم  تاردقم  هک  دادبتـسا  شور  - 1 تسین : هدوبن و  رتشیب  یعاـمتجا  شور  هس  رـشب  ناـیم  رد  یلک  روط  هب  نیناوق . یلوتم  حالـصا 
هب مدرم  روما  هرادا  هک  یعامتجا  تموکح  شور  - 2 دنکیم . لیمحت  مدرم  هب  دشاب  هدوب  وا  هاوخلد  هچ  ره  دهدیم و  یفازگ  هدارا  تسد 

مدرم رد  ناهج  يادخ  یعیرشت  هدارا  هک  ینید  شور  - 3 دنوشیم . ارجا  لوؤسم  تئیه  کی  ای  درف  کی  دوشیم و  هدراذـگ  نوناق  تسد 
اهنت مود  لوا و  شور  ود  دـیامنیم . نیمـضت  ار  یعامتجا  تلادـع  هلـضاف و  قالخاو  دـیحوت  لـصا  هدرک و  تموکح  مدرم  همه  تسد  هب 

، قالخا داقتعا و  رد  ینعی  ینوناق ، داوم  ياروام  رد  ناسنا  اهنآ  ياضتقم  هب  دـنرادن و  قالخا  داقتعا و  اـب  يراـک  دـنامدرم و  لاـعفا  بقارم 
تنامـض ار  داقتعا  ناسنا و  ینورد  تافـص  دـناوتیم  هک  یـشور  اهنت  درادـن . ییارجا  تنامـض  یعامتجا  نیناوق  ياروام  اریز  تسا ؛ دازآ 

یقیقح عفار  هک  نیا  هجیتن  دـیامنیم . یگدیـسر  لامعا ، قالخا و  داـقتعا ، تهج : هس  ره  هب  هک  تسا  نید  شور  دـنک ، حالـصا  هدومن و 
عافترا هک  نیا  هب  رظن  درخ . لقع و  زا  هن  دریگیم ، همـشچرس  ینامـسآ  یحو  زا  نید  سب . تسا و  ینید  شور  اهنت  یعاـمتجا  تاـفالتخا 

زا دـشابیم و  تافالتخا  عفر  هار  اهنت  نیا  رگید  فرط  زا  تسا و  یناسنا  لامک  عون و  حالـص  دـیدرت  نودـب  یناسنا  هعماـج  زا  تاـفالتخا 
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قح نید  شنیرفآ  هاگتسد  راچان  سپ  دهدیم ، قوس  هدرک و  تیاده  يو  یقیقح  لامک  يوس  هب  ار  عون  ره  شنیرفآ  هاگتسد  رگید  يوس 
. دشاب هدوب  هعماج  رد  دـیاب  هک  تسا  یقح  نید  نامه  نیا  دـنک و  یحو  یناسنا  ملاع  هب  هدرک و  نییعت  تیناسنا  يارب  دـیاب  ار  يراوازـس  و 

هطـساو هب  هک  یماهلا  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  یلو  دریگ ، ماجنا  نید  اب  دـیاب  تاـفالتخا  عفر  هک  تسا  تسرد  هک  درک  روصت  دـیابن  لاکـشا :
توعد کین  لامعا  هتـسیاش و  قالخا  قح و  دیاقع  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دنکیم  هیهت  یهاوخریخ  هغبان و  دارفا  دـیامنیم ، یعامتجا  لقع 
ناسنا یعامتجا  لقع  نامه  دـش ، هتفگ  هچنانچ  اریز  باوج : هیآ 105 .] نارمع ، لآ  ، ] دنوشیم هدیمان  ناربمایپ  هک  دنتـسه  اهنیا  دـنیامن و 

فـالتخا عفر  هلیـسو  یلماـع  نینچ  هتبلا  دـنکیم و  توعد  فـالتخا  يوس  هب  دوـخ  رکف  يورین  ینورد و  تاـساسحا  ياـکتا  هب  هک  تسا 
خنـس دریگیم ، ماهلا  روط  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  زا  ار  نید  لصا  هک  یناـسنا  روعـش  نیا  هک  تسا  نشور  اـجنیا  زا  دـشاب و  هدوب  دـناوتیمن 

هدـیمان یحو »  » هک تسا  ناـمه  صوـصخم ، روعـش  نیا  تسا و  دوـجوم  دارفا  همه  رد  هـک  يرکف  روعـش  زا  ریغ  روعـش ، زا  تـسا  يرگید 
دنشاب و علطم  يو  زا  همه  هدوب و  دارفا  عمج  رد  تسیابیم  دوب ، هتفهن  ناسنا  رد  يروعش  نینچ  رگا  هک  درک  روصت  دیابن  لاکشا : دوشیم .
رد هک  درادن  موزل  تسا ، هتفهن  دارفا  همه  داهن  رد  هک  یلامک  تیزم و  ره  اریز  باوج : دوشن . ایبنا »  » مان هب  صوصخم  ياهدـع  فقو  رگید 

روهظ هب  غلاـب  دارفا  رد  همه  نیا  اـب  تسا ، هتفهن  دارفا  همه  رد  یـسنج  لـیم  توهـش و  هک  ناـنچ  دـسرب ؛ تیلعف  هب  هدرک و  زورب  دارفا  همه 
باتک رد   ) یسیلگنا زمج  دننام  دیدج  ناسانشناور  زا  یخرب  ناسانشناور و  يامدق  هکنانچ  رگید . دارفا  رد  هن  دباییم و  تیلعف  هدیسر و 

دراد سفن  نیا  هدرپ  سپ  رد  سفن ) بتارم  زا  يرگید  هبترم  ای   ) يرگید سفن  ناسنا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  نارگیدو  دوخ ) یـسانشناور 
رب تسا  ناهنپ  نارگید  زا  هک  یبیغ  رارـسا  زا  يرایـسب  دـتفایم ) قافتا  تضایر  لها  رد  هک  نانچ   ) دـنک زاب  نآ  يوس  هب  ياهنزور  رگا  هک 

رشب نایم  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  لالدتسا  هار  زا  هچنآ  دنکیم . دییأت  ار  یحو  هیرظن  ایبنا  نانخس  ددرگیم . فوشکم  يو 
ياهتسیاش دارفا  دهد و  تاجن  شکمـشک  فالتخا و  زا  ار  يرـشب  هعماج  دناوتب  هک  دشاب  هدوب  يرگید  ینطاب  روعـش  يرکف  روعـش  زا  ریغ 
دنامهفیم حضاو  ینایب  اب  هدرک و  دییأت  ار  هیرظن  نیمه  مییامن ، عوجر  تسا  تسد  رد  لوقنم و  ایبنا  زا  هک  ینانخـس  هب  ام  یتقو  دـنارورپب .

ار ینامسآ  عیارش  ینید و  فراعم  نآ ، هطساو  هب  هتشاد و  دوجو  ایبنا  رد  هک  هدوب  صوصخم  روعـش  کی  زومرم و  تبهوم  کی  توبن  هک 
[. هیآ 159 ماعنا ، ، ] دناسریم توبث  هب  ار  اهنآ  يوعد  لصا  تحـص  ایبنا  يوعد  اب  روکذم  لیلد  قفاوت  مه  دـندرکیم و  یقلت  قح  هیحان  زا 

یحو نینچمه  تسین و  یعامتجا  يرکف  غوبن  عون  کی  دـننزیم ، سدـح  ناسانـشهعماج  هک  يوحن  هب  توبن  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا 
هب هک  تسا  ياهقح  بلاطم  یحو  يرکفریغ و  زومرم  روعـش  کی  توبن  دش  هتفگ  هک  نانچ  هکلب  تسین ، یعامتجا  هغبان  کی  كاپ  راکفا 

توبث هب  ار  لمع  قیرط  یحو و  قیرط  تریاغم  هک  هتـشذگ  هیرظن  هک  دنیوگب  تسا  نکمم  لاکـشا : دیآیم . تسد  هب  روعـش  نیا  هطـساو 
عفر هک  شلاـمک  هب  ار  ناـسنا  عون  دـیاب  دراد  عاوـنا  همه  رد  هک  یـشور  قـبط  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  دـمآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  دـناسریم ،
عفر هب  قفوم  هدرک ، رمع  رـشب  نایم  رد  هک  دـیدم  تدـم  نیا  رد  زین  توبن  نید و  هک  مینیبیم  ام  یلو  دـناسرب . تسا  یعاـمتجا  تاـفالتخا 

دریذپیمن و ار  نید  زورما  ندمتم  يایند  اساسا  دنامن . رثایب  زگره  دوب ، ینیوکت  تبهوم  کی  دـش  هتفگ  هچنانچ  رگا  هدـشن و  تافالتخا 
عفر رد  يریثأـت  نید  دـش  هتفگ  هک  نیا  اـما  باوـج : هیآ 10 .] تارجح ، ، ] دـیامنیم ینیـشنبقع  رتشیب  نید  دورب ، رتـشیپ  تیندـم  هچ  ره 

ات تسا  ناـسنا  دارفا  يارب  یناـسنا  هعماـج  حالـصا  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  تیاـنع  ًـالوا  هک  تـفرگ  رظن  رد  دـیاب  رخآ  یلا  هدرکن ، فـالتخا 
یگدنز نید و  روهظ  ایناث  تسا و  هداد  لیوحت  هعماج  هب  هدرک و  تیبرت  حلاص  درف  رازه  نارازه  دوخ  دتمم  ریـس  رد  نید  دنبای و  شرورپ 
قالخا هلیمج و  راثآ  هدزرـس و  یناـسنا  هعماـج  راـنک  هشوگ و  همه  هب  یقـالخا  ثراوت  یقـالخا و  تیارـس  هار  زا  هعماـج  رد  ینید  نادرم 

مه زونه  هتشاک و  اهلد  نیمز  رد  ار  تلادع -  تمکح و  تواخس ، تفع ، تقفش ، تورم ، تماهش ، تعاجش ، نوچمه  یناسنا -  هتـسیاش 
، تساپرس هدنز و  هتسویپ  تیناسنا  راودا  مادقا  زا  هک  یتوعد  هتبلا  تسا . رادروخرب  اهنآ  نیریش  ياههویم  زا  نیدیب ، رادنید و  زا  معا  رشب ،
هک هدرکن  تنامض  ار  هدیمح  قالخا  رـشب  نایم  رد  نید  زج  يرگید  ياهشور  زگرهو  دوب  دهاوخن  یقالخا  ریثأت  زا  یلاخ  هعماج  نایمرد 
هک ییاهتلم  هک  نیا  لیلد  هب  دنک ، ظفح  ار  هلـضاف  قالخا  دـناوتیمن  نید  هار  ریغ  زا  رـشب  زگره  دوش و  هداد  اهنآ  هب  تبـسن  قالخا  نیا 
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. دناهداد تسد  زا  تلادع و ... محر و  تقفـش و  دننام  ار  هدیمح  تافـص  همه  نرقمین  زا  رتمک  رد  دناهداد ، رارق  ینید  دـض  ار  دوخ  شور 
نایاپ هب  ایند  رمع  زونه  ایناث  تسناد و  دـیاب  ینید  توعد  راثآ  زا  رـشب  نایم  رد  دـشاب ) هچ  ره   ) ار هلـضاف  قالخا  دوجو  لاـح ، ره  رد  سپ 

اما درک . دهاوخن  یگدـنز  افـص  قدـص و  لاح  رد  رـشب  تفرگ و  دـهاوخنارف  ار  نیمز  قح  نید  يزور  هک  تسا  مولعم  هنوگچ  هدیـسرن و 
افـص و حلـص و  یعامتجا و  تلادـع  رـشب  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  رخآ ،) یلا   ) دریذـپیمن ار  نید  زورما  ناهج  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  هرابرد 

دوخ دصقم  هب  نونکات  تیناسنا  هرود  لوا  زا  دشوکیم و  اهنآ  رارقتـسا  يارب  زور  بش و  ایند  هک  نیا  اب  دریذپیمن ، زین  ار  حـلاص  عامتجا 
رکف هار  زا  دوشن ، نیمأت  زین  توبن  هار  زا  رگا  تسا و  شنیرفآ  هاگتـسد  دـصاقم  زا  دـیدرتیب  حـلاص  عامتجا  هک  یتروص  رد  هدـشن ، لـیان 

میهافم نیا  زا  امش  روظنم  رگا  اما  ییابطابط .) نیسح  دمحم  دیس  همالع  داتسا  ، 28 ص 37 -  لئاسر ، هعومجم  ، ) دوش نیمأت  دیاب  ههبشیب 
زا هک  تسه  يرایـسب  لـیاسم  مینادیم  هک  ناـنچ  هک  تسا  نآ  شخـساپ  تسادـخ ، موهفم  نآ  نیرتمهم  عـقاو  رد  هلمج و  نآ  زا  ینید و 

لیبق زا  هصاخ  ياهتیلولعم  تیلع و  نینچمه  هماع و  تیلولعم  تیلع و  هلأسم  لیبق  زا  تسا . هدوب  رـشب  هجوت  دروم  اهنارود  نیرتیمیدق 
، دناهتـشاد یقطنم  ینالقع و  لماع  لیاسم  هنوگنیا  اهنیا . لاـثما  فوسک و  فوسخ و  رد  هاـم  دیـشروخ و  نیمز و  ریثأـت  يراـمیب و  نـالف 

یـسانشناور رد  لیاسم  هنوگ  نیا  تسا . هدرک  لیاسم  هنوگ  نیا  هجوتم  ار  وا  هک  تسا  هدوب  رـشب  يرکف  دادعتـسا  ینـالقع و  تعیبط  ینعی 
ياضتقم اریز  دش ؟ ادیپ  یناعم  نیا  رشب  رکف  رد  هک  دش  ببس  یجراخ  لماع  هچ  دوش  هتفگ  هک  تسین  نیا  ياج  ینعی ، درادن ؛ یلاخ  ياج 

تسا هتفریذپ  ار  نآ  اهنرق  رشب  هچ  نآ  تسا  نکمم  دیاش  دریذپب . ار  لیاسم  هلسلس  کی  یقطنم  روط  هب  هک  تسا  نیا  رشب  يرکف  تعیبط 
زا ياهراپ  میدق و  تایکلف  لاثم  يارب  دشاب . رشب  ینالقع  یقطنم و  دادعتـسا  باوصان  رکف  نآ  لماع  لاح  نیع  رد  دشاب و  باوصان  اطخ و 

ینالقع و یقطنم و  دادعتـسا  زج  تسا  هداد  قوس  باوصان  رکف و  نیمه  يوس  هب  ار  رـشب  هک  یلماع  یلو  دوب ، باوصان  اـطخ و  تاـیعیبط 
اهنآ هب  وا  شیارگ  رد  رـشب  یقطنم  ینالقع و  دادعتـسا  زا  ریغ  يرگید  زیچ  عطق  هب  هک  تسه  لیاسم  زا  ياهراـپ  اـما  تسا . هدوبن  وا  يرکف 
عطق روط  هب  دراد . دوجو  تسوحن 13  هب  داقتعا  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  نایم  رد  اهزیچ . یضعب  تسوحن  هب  داقتعا  دننام  تسا ، هتشاد  ریثأت 

یتوافت نیرتکچوک  قطنم  لقع و  رظن  زا  اریز  تسا ، هتشاد  ریثأت  داقتعا  نیا  شیادیپ  رد  یقطنم  ینالقع و  دادعتسا  زا  ریغ  يرگید  لماع 
لیاسم هنوگ  نیا  رد  تسا . هدش  رشب  قطنم  رکف و  ياطخ  أشنم  توافت  نآ  دوش  هداد  لامتحا  لقاال  هک  تسین  دادعا  ریاس  ددع 13 و  نایم 

درک و فشک  تسا  رـشب  قطنم  لقع و  هزوح  زا  جراخ  هک  ار  اهتلع  نآ  تفر و  اهنآ  جاور  اهنآ و  شیادیپ  تلع  لابند  هب  دـیاب  هک  تسا 
هنیمز رد  دناهتـشاد . یقطنم  ینالقع و  هنیمز  هک  یلیاسم  فالخرب  تشاد . زاربا  ییاههیـضرف  ناوتیم  هک  تسا  دـیاقع  هنوگ  نیا  هنیمز  رد 

اب رگا  شتـسرپ  نید و  ادـخ و  میهافم  تسا ... یفاک  اهنآ  شیادـیپ  يارب  وا  يرکف  ینالقع و  دادعتـسا  ناسنا و  ندوب  ناـسنا  لـیاسم ، نیا 
اهنآ و هب  رشب  هجوت  يارب  تسا  یفاک  دشاب  طوبرم  وا  یتاذ  يرطف و  تالیامت  اب  ای  دشاب و  هتـشاد  یگتـسب  رـشب  یقطنم  ینالقع و  تعیبط 

اهنآ يارب  یعامتجا  ای  یناور و  صاخ  ياهتلع  دیاب  راچان  دشاب  هتـشادن  یگتـسباو  اهنآ  زا  کی  چـیه  اب  رگا  اما  اهنآ و  يوس  هب  شیارگ 
شیادـیپ أشنم  ار  یـسنج  ياهتیمورحمای  یعامتجا ، ياهتیمورحم  ای  یتاقبط  تازایتما  اـی  لـهج ، اـی  سرت ، هک  یناـسک  مینک . وجتـسج 

راک رد  یتاذ  يرطف و  لیامت  ای  ینالقع  یقطنم و  لماع  هک  دـناهدرک  ضرف  نینچ  لـبق  زا  دناهتـسناد ، ادـخ  هب  رـشب  هجوت  ینید و  میهاـفم 
، دناهدمآرب نآ  هیجوت  ماقم  رد  هاگنآ  دناهدرک ، ضرف  تسوحن 13  هب  داقتعا  لیبق  زا  ار  ینید  میهافم  ریاس  ادـخ و  هب  داقتعا  تسا و  هدوبن 
تیلع و موهفم  هب  ماـیا  نیرتیمیدـق  زا  رـشب  مییوـگیم  تسین . اههیـضرف  هنوـگنیا  ياـج  يرطف  اـی  یقطنم  لـماع  دوـجو  اـب  هک  نیا  لوا 

همه اـیآ  هک  دروآ  دوـجو  هب  وا  يارب  ار  شـسرپ  نیا  لـقاال  لـک و  أدـبم  هجوـتم  ار  وا  هک  تسا  یفاـک  نـیمه  تـسا و  هدرب  یپ  تیلوـلعم 
ار ناهج  روآتریح  تاماظن  مایا  نیرتیمیدـق  زا  رـشب  هوالع  هب  هن ؟ اـی  دـناهدمآ  دوجو  هب  شنیرفآ  أدـبم  کـی  زا  اههدـیدپ  تادوجوم و 

دروآ دوجو  هب  ار  رکف  نیا  هک  تسا  هدوب  یفاک  نیمه  تسا ، هدرکیم  هدهاشم  قیقد  مظنم و  تالیکـشت  اب  ار  ادخ  دوجو  تسا ، هدـیدیم 
ارچ رشب  هک  نیا  هرابرد  سپ  هن ؟ ای  دوشیم  یشان  یهاگآدوخ  اناد و  ربدم و  أدبم  زا  همه  بترم  تاکرح  نیا  مظنم و  تالیکـشت  نیا  هک 

ص 165 رشب ، هشیدنا  رد  ادخ  دوب ( ،» ینالقع  یقطنم و  دادعتسا  زا  ریغ  يرگید  لماع  يوجتـسج  رد  دیابن  دنکیم  هدرک و  ثحب  ادخ  زا 
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؟ دشاب ادخ  بناج  زا  دیاب  نید  نیا  ارچ  و  دراد ؟  نید  هب  زاین  زین  يزورما  ناسنا  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب ادخ  بناج  زا  دیاب  نید  نیا  ارچ  و  دراد ؟  نید  هب  زاین  زین  يزورما  ناسنا  ارچ 

خساپ

يرـشب لقع  هتـشذگ و  تایبرجت  يدودح  ات  مینادـب  یعامتجا  هافر  يدرف و  شیاسآ  نیمأت  هب  اهنت  ار  ناسنا  زاین  رگا  تسناد  دـیاب  تسخن 
ياهزاین یخرب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسین . راکنا  لباق  یحو  هب  زاین  لقع ، رب  هوالع  نانیمطا  بیرـض  ندوزفا  يارب  اـما  دـشاب . یم  اـشگهار 

ناکما ینایحو  ینید و  ياه  هزومآ  قیرط  زا  زج  هب  يرشب  لقع  يارب  تمایق  تایئزج  راگدیرفآ و  هب  تفرعم  شتـسرپ و  سح  دننام  ناسنا 
؛ نوملعت اونوکت  ملام  مکملعی  همکحلاو و  باتکلا  مکملعی  مکیکزی و  انتیاء و  مکیلع  اولتی  مکنم  ـالوسر  مکیف  انـسلرا  اـمک   » تسین ریذـپ 
هب دنادرگ و  یم  كاپ  ار  امـش  دناوخ و  یم  امـش  رب  ار  ام  تایآ  هک ]  ] میدرک هناور  ناتدوخ  زا  يا  هداتـسرف  امـش ، نایم  رد  هک  روط  نامه 

هتکن دـنچ  هب  هجوت  یلک  روط  هب  امـش  خـساپ  رد  اـما  دـهد .» یم  داـی  امـش  هب  دـیتسناد  یمن  ار  هچنآ  دزومآ و  یم  تمکح  باـتک و  اـمش 
بـصن رد  ًالثم  ار ؛ ییانثتـسا  رداـن و  دراوم  هن  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  دارفا  هعومجم  تیلوؤسم  نییعت  يراذـگنوناق و  1 ـ تسا : يرورض 

مه رطخ  غارچ  رگا  هک  دـنریگیمن  رظن  رد  ار  ياهدـننار  اـی  دـنریگیمن  رظن  رد  ار  بـش  هـمین  زا  دـعب  ییانثتـسا 2و3  تعاس  رطخ ، غارچ 
رد هک  دنریگیم  رظن  رد  اردارفا  عون  اهتقو ، رتشیب  هکلب  دیامنیم ؛ ار  نارگید  قوقح  تاعارم  تیناسنا  قالخا و  نیزاوم  ساسارب  دشابن ،

، توهـش هزیرغ  دراد . دوجو  مه  زیارغ  ترطف ، رب  هوالع  ناسنا  داـهن  رد  2 ـ دنهدیم . حیجرت  تیلقا  رب  ار  یناگمه  تعفنم  یطیارـش  نینچ 
یتقو دیشاب  نئمطم  تسا . ینارحب  طیارش  رد  نخس  هکلب  تسین ؛ يداع  طیارش  رد  ثحب  هتبلا  ،و ... هاج ّبح  تاذ ، ّبح  تداسح ، بضغ ،

تـسا هتـشگ  زیارغ  روهقم  هک  یناسنا  فصو  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـنک . راـهم  ار  نآ  هنت  کـی  دـناوتیمن  ترطف  ، دـنکیم ناـفوط  زیارغ 
هب يرطف  تـیبرت  اـجنیا  رد  هبطخ 109 .) هغالبلاجـهن ، ، ) دـناهدیرد ار  شلقع  هدرپ  اه  توهـش  هلقع ؛ » تاوهـشلا  تقرخ  دـق  : » دـنیامرفیم

کـسمتسا دـقف  هّللاب  نمؤی  نمف ... : » تسا یهلا  دـهعت  تناـید و  یطیارـش  نینچ  رد  هدـننکراهم  لـماع  نیرتمهم  تسین . زاـسراک  ییاـهنت 
(ع) قداص ماما  هیآ 256 .) هرقب ، ) تسا هدیزای  تسد  یمکحتسم  هریگتسد  هب  هتفای ، شیارگ  رواب و  ادخ  هب  هک  یسک  سپ  یقثولا » هورعلاب 
یفاک ج ، ) تساتکی يادخ  هب  نامیا  نامه  مکحم  هریگتسد  نیا  هل ؛ » کیرشال  هدحو  هّللاب  نامیالا  یه  : » دنیامرفیم هیآ  نیا  حیـضوت  رد 

کی هب  اهنت  لاـمک  تداعـس و  ریـسم  رد  ناـسنا  زاـین  فلا ) تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  زاـب  لاؤس  نیا  صوصخ  رد  ص 14 .) ، 2
ییاهزاین یحور و  ياهألخ  ناسنا  هکلب  تسین ، ناسنا  لامک  هیام  تاروتسد  هب  لمع  اهنت  رگید  ترابع  هب  تسین . نیناوق  طباوض و  هلسلس 

رگا ییاهلاؤس  تسیچ ؟ یتسه  نیا  ماجنارـس  تسا و  هدـمآ  ایند  هب  فدـه  هچ  اب  تساـجکیتسه ؟ همـشچرس  هک  دـنادب  دـهاوخیم  دراد و 
اهنت نیا  دـنکیم ، رپ  ار  ییاهألخ  نینچ  ینید  تاروتـسد  فیاظو و  هب  لمع  و  دوشیم . ییارگچوپ  مسیلیهین و  هب  رجنم  دـنامب ، باوجیب 

: دیوگیمدیدج یـسانشناور  ردپ  زمیج  مایلیو  دشخبیم . شمارآ  دـیما و  ناسنا  هب  هدوب و  اهلاؤس  نیا  يوگباوج  هک  تسایبهذـم  نامیا 
ياتسار رد  اهنت  ناسنا  ترطف  ب )  ،ص 150 .) یگدنز نییآ  «، ) تسا یبهذم  داقتعا  نامیا و  نامه  ینارگن  شخبافـش  يوراد  نیرترثؤم  »

وا هب  شاب ، لداع  دـیوگیم : ناـسنا  هب  هک  یترطف  ناـمه  تسا و  شتـسرپ  قشع و  ترطف  دـعب  کـی  هکلب  درادـن ؛ لمعلاروتـسد  یگدـنز 
هتکن نیا  نتـسناد  تسا ، ناـسنا  يرطف  زین  یهلا  فیاـظو  ماـجنا  بهذـم و  هب  شیارگ  نیارباـنب  نک . شتـسرپ  ار  اـتکی  يادـخ  دـیوگیم :

نانیشناج ناربمایپ و  هک  یفصو  اب  دشیم . یهابت  تافارخ و  راچد  تفریم و  ههاریب  هب  رشب  دندوبن  یهلا  ناربمایپ  رگا  هک  تسا  يرورض 
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تافارحنا راتفرگ  نانآ  مه  زاب  دـناهدومن ، ییامنهار  ار  مدرم  زین  نادنمـشناد  واملع  دـناهدرک  داـشرا  ار  ناـنآ  دـناهدوب و  مدرم  ناـیم  ناـنآ 
هب دنـشاب ، هک  ینـس  ره  رد  یمدآ  دارفا  « !؟ دـندشیم هتـشاذگاو  دوخ  لاـح  هب  مدرم  دـندوبنایبنا و  رگا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـناهدش و ؛...

يورین کی  هن  دننادب  دنوادخ  هیارا  فرعم  ار  اهنآ  رگا  یگدنز -  راوشد  نیناوق  زا  دنیآیمرد و  شبنج  هب  قطنم  زا  رتشیب  ساسحا  هلیـسو 
کی ات  دـنیامنیم  يوریپ  صخـش  کـی  زا  رتهب  یلیخ  مدرم  هک  تسا  هدـش  مولعم  هبرجت  اـب  دـننکیم و  تعاـطا  يرتشیب  لـیم  اـب  اـنیبان - 

ادـیپیرتشیب ذوفن  تردـق و  دـنیآ ، رظن  رد  يدـنوادخ  تیـشم  نوچ  رگا  یناور  یلاعت  لسن و  ياـقب  یگدـنز و  ظـفح  یعیبط  نیناوق  . لـصا
زاین يرادـیب  هّبنت و  هب  تسا و  هناهاگآ  همین  ماهبا و  اـب  مأوت  روما  زا  يرایـسب  رد  يرطف  تاـکاردا  ج )  ص169 .) یگدنز ، هار  « ) دننکیم

، سوه اوه و  زا  یهوبنا  ریز  لقع  دیآ و  دیدپ  يوج  هعماج  رد  تسا  نکمم  یلو  دـنکیم ؛ كرد  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  ناسنا  لقع  دراد .
مهوداتـسیل : » دـیامرفیم ناربمایپ  فصو  رد  (ع ) یلع ترـضح  دباتـشب . لقع  تاجن  هب  ییاناوت  یبرم  دـیاب  هک  تساـج  نیا  رد  دوش . نفد 
دننازیگنارب ارنوفدـم  ياهدرخ  دـننک و  ترطف  نامیپ  ماجنا  هب  راداو  ار  رـشب  ات  دـندمآ  ناـنآ  لوقعلا ؛ » نئاـفد  مهل  اوریثی  و  هترطف ... قاـثیم 

نآ صاوخ  هایگ و  هدـننیرفآ  يزرواشک  سدـنهم  تسا . يزرواشک  سدـنهم  شقن  ناربماـیپ  شقن  اـج  نیا  رد  لوا .) هبطخ  هغالبلاجـهن ، )
ار فیاظو  روغث  دودح و  یلو  دنکیم ، كرد  ار  تایلک  ناسنا  ترطف  د )  تسا . نآ  دشر  ییافوکـش و  هنیمز  هدـنروآ  دـیدپ  یلو  تسین ؛
زا رکشت  زامن  رد  ًالثم  تایئزج ؛ هن  تسا  نید  ناج  حور و  روظنم  تسا » يرطف  نید   » دوشیم هتفگ  یتقو  ساسا  نیمه  رب  دنکیمن . كرد 
ای دراد و  سدـقم  عراش  رابتعا  هب  یگتـسب  تسین و  يرطف  نآ و ... لاعفا  تیفیک  تأیه و  زامن ، ياـهتعکر  یلو  تسا ، يرطف  تمعن  یلو 
هب ناوتیمن  نایب  نیا  اب  دنزیم . مد  تلادع  زا  اهنت  ترطف  دنکیمن . كرد  ترطف  ار  نیا  زرم  دح و  تسا ؟ ردقچ  درم  نز و  هنالداع  ثرا 

ترطف ترطفزا و  تناید  ییادج  ضرف  لامک ، ياتسار  رد  تسناد . زاینیب  داشرا  یحو و  تیاده  زا  ار  دوخ  درک و  هدنـسب  يرطف  تیاده 
رد ار  رـشب  ناوتیمن  دشابن  ینامیادهعت  هب  یکتم  رگا  دنکیم ، افیا  رـشب  تداعـس  رد  هک  یـشقن  همه  اب  ترطف  تسا . نکممریغ  تناید  زا 

دهاوخ تسکش  زیارغ  اب  دربن ؛ هنحص  رد  دشاب ، هتشادن  ینامیا  ینابیتشپ  هک  یتروص  رد  زین  هدیدنسپ  تافـص  ریاس  دناهرب . طوقـس  هلحرم 
یقالخا نیناوق  زا  تعاطا  یـساسا  لکـشم  نوچ  هک  دنیوگیم  دنتـسه  یقالخا  ًاعبط  هک  اهیـضعب  : » دیوگیم نادنمـشناد  زا  یکی  دروخ .

هچ تسا ؛ يژولوکیسپ  نتـسنادن  هناشن  هیور  نیا  دوب . میهاوخن  جاتحم  بهذمهب  میدنب  راک  هب  ار  دعاوق  نیا  میناوتب  ًالمع  رگا  سپ  تسا ،
لکـشم لصا  هب  هجوت  مدع  لیلد  ياهیور  نینچ  هوالع  هب  دروآیم . کش  دنادیمن  ار  نآ  هشمچرـس  هک  يدـعاوق  رابتعا  رد  هشیمه  ناسنا 

راداو ار  ناسنا  هک  تسین  نیا  فدـه  دـنک . رکف  یقالخا  روط  هب  دـناوتب  ات  دوش  لیمکت  نورد  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اریز  تسا ؛
تالیلحت هتشر  کی  وا  تایلمع  دشابن ، شاینورد  قیمع  لماکت  هناشن  درف  ره  راتفر  هک  یمادام  دهد . ماجنا  ار  یقالخا  تاکرح  هک  مینک 

يرگید دنمـشناد  ،ص216 .) تشونرـس ناـسنا و  ، ) تفر دـهاوخ  داـب  هب  ياهناـهب  لوا  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  یتـفرعم  يدادرارق و  یعونـصم 
( سفن  ) نودب اما  هدنز  يرکیپ  دنک  دصق  هک  تسا  نیا  دـننام  دزومایب ، بهذـم  نودـب  ار  یقالخا  لوصا  دـهاوخب  یـسک  رگا  : » دـیوگیم

(. 8 صنادنزرفو ام  «، ) دروایب دوجو 

بانتجا يراددوخ و  یخرب  ماجنا  زا  میهد و  ماجنا  ار  اهراک  یضعب  تسا  مزال  اعقاو  ایآ  میـشاب  هتـشاد  نید  دیاب  ام  ارچ  دراد و  دوجو  نید  ارچ 
یضعب ات  مدروآ  يور  هفسلف  هب  تیاهن  رد  دندرکن  یضار  ارم  یلو  ما  هدناوخ  ای  ما و  هدینش  ار  ییاهزیچ  لاوئـس  نیا  خساپ  هب  ندیـسر  يارب  . مینک

اهاج

شسرپ

يراددوخ و یخرب  ماجنا  زا  میهد و  ماجنا  ار  اهراک  یـضعب  تسا  مزال  اعقاو  اـیآ  میـشاب  هتـشاد  نید  دـیاب  اـم  ارچ  دراد و  دوجو  نید  ارچ 
يور هفسلف  هب  تیاهن  رد  دندرکن  یـضار  ارم  یلو  ما  هدناوخ  ای  ما و  هدینـش  ار  ییاهزیچ  لاوئـس  نیا  خساپ  هب  ندیـسر  يارب  . مینک بانتجا 
یتدم یلو  متفر  شیپ  متشه  هرود  تیالو  حرط  يودرا  رد  مرتحم  دیتاسا  هلمج  زا  نوگانوگ  صاخشا  کمک  اب  ار  اهاج  یضعب  ات  مدروآ 
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. دینک ییامنهر  ارم  ما . هدیسر  تسب  نب  هب  راگنا  مورب  رتولج  مناوت  یمن  منک  یم  یعس  هچ  ره  هک  تسا 

خساپ

«. تسا يرکف  لامک  دـشر و  يارب  ياهمدـقم  دـیدرت  کش و   » هک میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  تاـعوضوم ، هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
هب کیرات ، طاقن  زا  ار  یمدآ  دوشیم و  يرکف  شـالت  بجوم  هک  تسا  ياهزیگنا  دـیدرت  کـش و  دوب . نارگن  دـیابن  نآ  زورب  زا  نیارباـنب 
لح تـهج  بساـنم  ياـهراک  هار  يوـج  تـسج و  رد  درک و  لابقتـسا  هزیگنا  نـیا  زا  دـیاب  سپ  دـهدیم . قوـس  ییانــشور  روـن و  يداو 

ماـهوا و بادرگ  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـنکن ، شـالت  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  دوشب و  اهدـیدرت  میلـست  یمدآ  رگا  هتبلا  دوـب . تالکـشم 
اب دیـشابن و  نارگن  تسامـش ـ  نس  اب  بسانتم  ياهلأـسم  اـبیرقت  هک  تلاـح ـ  نیا  زورب  زا  نیارباـنب  دـش . دـهاوخ  قرغ  شیوخ  ياهدـیدرت 

دیاب هطیح  نیمه  رد  زین  ار  امـش  یگنتلد  بارطـضا و  هشیر  دـیزادرپب . تقیقح  فشک  اهدـیدرت و  عفر  هب  هدـش ، باسح  مظنم و  ياهمانرب 
ارم ات  ناتـسین  زک  يولوم :  هتفگ  هب  دریگیمن . مارآ  دـباین ، ار  نآ  اـت  تسا و  بلط  تقیقح  یمدآ  ترطف  هک  دـینادیم  درک . وج  تسج و 

لـصا زا  دنام  رود  وک  یـسک  ره  قایتشا  درد  حرـش  میوگب  ات  قارف  زا  هحرـش  هحرـش  مهاوخ  هنیـس  دناهدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دناهدیربب 
لد رد  ار  نآ  توالح  دـشچب و  تقیقح  لالز  زا  ياهعرج  هک  دریگیم  مارآ  زور  نآ  یمدآ  شیوخ  لـصو  راـگزور  دـیوج  زاـب  شیوخ 

ناگرزب هتفگ  هب  دهدب . نانیمطا  هب  ار  دوخ  ياج  هدـش و  فرطرب  اهدـیدرت  نیا  ات  درک  تکرح  دـیاب  هنوگچ  لاح  دـنک . ساسحا  شیوخ 
دیاب لوا  هلوقم  رد  نطاب . يافص  سفن و  بیذهت  2 ـ ینالقع ، يرکف و  ریس  1 ـ تسا : مزال  راـک  ود  نآ ، هب  لوصو  تقیقح و  فشک  يارب 

زا سپ  ار  لـصف  ره  هداد و  صاـصتخا  دوخ  دـیاقع  هعومجم  هب  ار  يرتـفد  تسا  رتـهب  امـش  دروآ . يور  بساـنم  هعلاـطم  مظنم و  رکفت  هب 
زا عورـش  نیرتهب  یلو  دینک ، عورـش  دیهاوخیم  هک  اجک  ره  زا  دیزادرپب . رگید  لصف  هب  هدناسر و  مامتا  هب  يریگهجیتن ، لمأت و  قیقحت و 

ییادخ رگا  و  دومن ؟ دیدرت  تسا ـ  تکرح  رد  نآ  روحم  رب  ناهج  هک  لازیال ـ  يروعـش  گرزب و  یتردـق  هرابرد  ناوتیم  ایآ  تسادـخ .
نیا دراذـگیم ؟ یقاب  ملاع  نیا  قالخ  حارط و  یگناگی  رد  يدـیدرت  یتسه  زیگناتفگـش  یگنهامه  مظن و  اـیآ  دـشاب ؟ یکی  ارچ  تسه 

هب مظنم ، رّکفت  قّمعت و  اب  هنیمز  نیا  رد  مینکیم  هیـصوت  اذـل  درادـن  ار  تسا  یـسانشادخ  باب  رد  هک  هچنآ  همه  نایب  شیاـجنگ  رـصتخم 
هفسلف و لوصا  يرهـش 3 ـ ير  يدمحم  ادخ  تخانـش  هار  نیرتهب  مارآ 2 ـ دمحا  ادـخ  دوجو  تابثا  1 ـ دـیزادرپب : ریز  ياهباتک  هعلاطم 

یناحبس رفعج  یسانشادخ  هار  مراکم 6 ـ رصان  هدیرفآ  راگدیرفآ و  یتشهب 5 ـ دیهش  نآرق  رد  ادخ  يرهطم 4 ـ دیهش  ج 5  مسیلائر ، شور 
ناهج هک  دـناسر  دـهاوخ  هجیتن  نیا  هب  ار  امـش  نآ ، ياههدـیدپ  یتسه و  هرابرد  رکفت  همه  زا  شیب  اـهباتک و  نیا  مظنم  قیقد و  هعلاـطم 

اریز دوش ؛ لصاح  امـش  يارب  لماک  نیقی  هلحرم ، نیا  زا  سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  هتبلا  تسین . شیب  یکی  دراد  رگا  دراد و  ادخ 
لباق نانیمطا »  » هلحرم نیا  رد  یلو  دـمآ ؛ لئان  نآ  زا  یتاـجرد  هب  ناوتیم  نآ ، یط  زا  سپ  هک  دراد  شیپ  رد  راوشد  یهار  نیقی  لیـصحت 

لیاذر و زا  زیهرپ  همیرک ، قالخا  هب  قلخت  دـبای . یلجت  نآ  رد  قح  رون  اـت  داد  افـص  ار  لد  بلق و  دـیاب  هلحرم ، نیا  زا  سپ  تسا . لوصح 
بتارم هب  دـیآیم ، تسد  هب  قیرط  نیا  زا  هک  یناـنیمطا  ناـمیا و  تخاـس . دـهاوخ  مهارف  قح  رون  قارـشا  يارب  ار  هنیمز  سفن ، زا  تبقارم 
ياههار زیچ  کـی  قدـص  ندوب و  يرطف  مزـالت  تاـبثا  يارب  ددرگیم . لـصاح  يرکف  ینـالقع و  ریـس  رد  هک  تسا  يدـح  نآ  زا  رتـالاب 

طبر ناسنا  یتاذ  ینورد و  تاـشیارگ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـیمان  یتخانـش  تسیز  ناـهرب  هک  اهـشور  نآ  زا  یکی  دراد  دوجو  یفلتخم 
رد دنکیم  بآ  هب  قایتشا  یگنشت و  ساسحا  یـسک  الثم  رگا  ینعی  تسا  ینیع  تایعقاو  جراخ و  ناهج  اب  ناسنا  فطاوع  نورد و  هدنهد 

نینچنیا یسایق  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  دناوخیم  ارف  دوخ  تمس  هب  ار  ناسنا  نورد  زا  یـسیطانغم  هبذج  هیبش  هک  دراد  دوجو  یبآ  عقاو  نتم 
ییادخ  ( 3 تسه . جراـخ  رد  یتیعقاو  یعیبـط  یتاذ  رما  ره  ربارب  رد   ( 2 تسا . یعیبط  يرطف و  ییوجادخ  یـسانشادخ و   ( 1 داد : بیترت 

تسا ینیفرط  هفاضا  تاذ  یقلعت و  روما  زا  ششک  شیارگ و  اریز  دراد  دوجو  زین  یفسلف  رظن  زا  یلالدتـسا  نینچ  هیبش  دراد . دوجو  یعقاو 
یهباشم لالدتـسا  زین  نافرع  رد  دـنرادن . دوجو  ناکما  اـهنآ  نودـب  تسا و  قلعت  تبـسن و  نیفرط  هب  ناـشموقت  یبسن  یفاـضا و  قیاـقح  و 
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دوجو نودب  هک  تسا  یفاضا  روما  تیهام  نامه  لالدتـسا  نیا  ریـس  تسا »  لاحم  یلعف  قوشعم  نودب  یلعف  قشع  دنیوگ «  دراد و  دوجو 
(، زدراودالپ یفـسلف  فراـعملاةریاد  تاـیهلا  همجرت   ) هفـسلف رد  ادـخ  - 1 ك : رتـشیب ر . یهاـگآ  يارب  تـسا . لاـحم  قوـشعم  قشاــع و 

تسا و نابرهم  بر  نآ  فاطلا  زا  دوخ  دنوادخ  زا  يرود  ساسحا  نیمه  نایکلم  یفطصم  دیدج ، مالک  سورد  یهاشمرخ 2 - نیدلاءاهب 
دوخ نیا  دباتیم و  لد  هنیآ  رد  یهلا  راونا  زا  یعاعـش  زونه  هدـشن و  هدـیرب  شراگدرورپ  هدـنب و  نیب  طابترا  هتـشر  هک  دـنکیم  تیاکح 

رثا رد  یهاگ  تسا و  یهلا  راونا  هنیآ  ناسنا  بلق  دراد  هگن  ات  هتشر  رـس  راد  هاگن  دنویپ  دلـسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ  تسا : یتراشب 
مکحتسم طابترا  نآ  دریگیم و  راگنز  امن  يادخ  هنیآ  نیا  ایند  روما  هب  زاین  دح  زا  شیب  لاغتـشا  یگهرمزور و  رد  ندش  قرغ  اهتلفغ و 

هجلاعم و هار  (ع ) ایلوا اـیبنا و  ینعی  یهلا  زوسلد و  ناراـسگمغ  یناـحور و  ناـبیبط  یلاـح  نینچ  رد  دریذـپیم و  ناـصقن  یتسـس و  یلزا  و 
اـهاطخ و زا  رافغتـسا  هجوت و  رکذ و  نیا  هیاـس  رد  اـت  هتـسناد  يدـنوادخ  هاـگرد  هب  لاـبقا  قـح و  رکذ  هبوـت و  رد  ار  يراـمیب  نیا  يوراد 

تایآ توالت  ددرگ . رارقرب  یـشتآ  حلـص و  شقلاـخ  هدـنب و  نیب  دـباتب و  ناـسنا  بلق  رد  یهلا  راونا  ددرگ و  كاـپ  لد  راـگنز  اهریـصقت 
هب ار  دنوادخ  ناشندید  هک  یحلاص  هتسیاش و  ناتـسود  اب  ینیـشنمه  صالخا و  رـس  زا  هجوت و  اب  ياعد  بلق  روضح  اب  زامن  نآرق  ینارون 
ازس هب  يرثا  شیادخ  هدنب و  نیب  هلصاف  ندرک  مک  طابترا و  داجیا  يارب  هلا  هاگرد  ناکاپ  ادخ و  نادرم  یگدنز  هعلاطم  دروآ و  ناسنا  دای 

لمع رد  و  ادخ . هب  تبـسن  رتشیب  هچ  ره  تفرعم  تهج  رد  هتـسویپ  شالت  ینعی  تسا ؛ مزال  یلمع  یملع و  داهج  ود  هراب  نیا  رد  دنراد - .
عطاق میمـصت  هدرک و  مزج  ار  دوخ  مزع  ناسنا  تسیابیم  ادـخ . ياضر  تساوخ و  اب  راتفر  قیبطت  وا و  اب  یمئاد  سنا  طاـبترا و  داـجیا  زین 

یعامتجا و روما  رد  هچ  يدابع و  يروما  رد  هچ  دشاب . یهلا  فیلاکت  ماجنا  ددص  رد  هراومه  هدوب و  دنوادخ  تساوخ  عبات  هشیمه  دریگب 
نآ رد  دنوادخ  ياضر  ایآ  دنیبب  تسخن  دراد  هک  ياهمانرب  ره  دیوگیم و  هک  ینخـس  ره  درادیم و  رب  هک  یمدق  ره  یگدنز . داعبا  رگید 

رارق یهلا  ریسم  رد  ار  شیاههتـساوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  لامک  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  دیامن . رظن  فرـص  نآ  زا  الاو  هن  ای  دشابیم 
تامرحم كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  دیقم  ار  دوخ  ناسنا  دیاب  لوا  هلحرم  رد  دنک . فرـص  شترـضح  تیاضر  تهج  رد  ار  شیورینو  دهد 

تاهورکم كرت  تابحتـسم و  ماجنا  هب  دـیقم  ار  دوخ  هدـش  ناسآ  شیارب  نآ  ماجنا  درک و  تداع  راک  نیدـب  هک  یتدـم  زا  سپ  دـیامن و 
ره رد  یهلا  فیلاکت  ماجنا  اوقت و  تیاعر  لاح  ره  هب  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  یئوس  راثآ  هیلوا  ياهمدـق  رد  يدـیقت  نینچ  هنرگ  دـیامن و 

هروس رد  هکناـنچ  دوب . دـهاوخ  یلاـعت  يراـب  تاذ  هب  يرتـالاو  برقت  هجوت و  رتنوزفا و  قیفوت  رتـشیب و  كرد  زاـس  هنیمز  دوخ  ياهلحرم 
؛ میظعلا لضفلاوذ  هللا  مکل و  رفغی  مکتائیس و  مکنع  رفکی  اناقرف و  مکل  لعجی  هللاوقتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » تسا هدمآ  هیآ 29 » لافنا  »

امش ياهيدب  هداد و  رارق  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يورین  امـش  يارب  دنوادخ  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  هدوب و  راگزیهرپ  رگا  نامیا ! لها  يا 
يارب ياهنیمز  دوـش  هتـشادرب  هیلوا  ياهمدـق  رگا  يرآ  تسا .» گرزب  تـمحر  لـضف و  ياراد  دـنوادخ  دزرماـیب و  ار  امـش  هدـناشوپ و  ار 

رد ياپ  وت  تفر  دیاب  نوگنرـس  هداتف  ياپ  زا  تفر  دیاب  نوخ  نایم  یهر  درم  رگ  رعاش : لوق  هب  دوشیم . مهارف  ریـسم  همادا  همانرب  تفایرد 
انیف اودـهاج  نیذـلاو  : » میرک نآرق  رد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  ریبعت  هب  تفر و  دـیاب  نوچ  هک  تدـیوگب  هار  دوخ  سرتم  چـیه  هن و  هار 

دـشر تکرح و  نیا  تیوقت  يارب  مینکیم .» تیاده  شیوخ  ياههار  هب  ار  ناشیا  ام  دـنیامن  شالت  ام  هار  رد  هک  یناسک  انلبـس ؛ مهنیدـهنل 
لقن (ص ) مرکا لوسر  زا  هکنآ  هچ  تیونعم . زا  رود  ایند و  لها  اب  ینیـشنمه  تسلاـجم و  زا  زیهرپ  - 1 تسا : مزال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  نآ 

رافغتـسا هبترم  داتفه  يزور  نآ  ناربج  يارب  دوشیم و  ردـکم  هتفرگ و  راگنز  مبلق  ایند  لها  اـب  دروخرب  رطاـخ  هب  : » دومرف هک  تسا  هدـش 
هک یناسک  زا  سپ  ایندلا .  هویحلا  الادری  ملو  انرکذ  نع  یلوت  نم  نع  ضرعاف  : » دیامرفیم هیآ 29 » مجن   » هروس رد  زین  دنوادخ  منکیم .»
ای هتفه و  ره  اـی  بش  ره  هک  سفن  هبـساحم  - 2 نادرگب .» يور  نک و  ضارعا  دنتـساوخن  ار  ایند  یگدـنز  زج  دـندنادرگ و  يور  ام  دای  زا 

دنوادخ زا  هدوب و  رازگساپس  هداد  ماجنا  ياهتسیاش  راک  رگا  دهدب . هرمن  دوخ  هب  يریبعت  هب  دیامن و  یسررب  ار  دوخ  هتـشذگ  هام  ره  لقاال 
نآرق ربکا و  لـقث  زا  يریگهرهب  - 3 دریگب . نآ  كرت  رب  میمـصت  هدومن و  رافغتـسا  هدـش  یفـالخ  بکترم  رگا  دـهاوخب و  ار  قیفوت  همادا 

نآ فراعم  اب  ییانـشآ  مه  دـهدیم و  تیونعم  هدیـشخب و  تینارون  ناسنا  هب  نآرق  ظـفح  توـالت و  مه  هک  نیا  هچ  نآ . اـب  سنا  میرک و 
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نامرد يارب  تسا  ییاههخسن  شتایآ  نآرق و  فراعم  اریز  دشابیم . یحور  دشر  بجوم  همجرت ) دح  رد  یتح  شدوخ  دح  رد  یسکره  )
نکمم هنرگ  دومن و  راذگاو  شلها  هب  ار  نآ  درک و  هشیپ  ار  طایتحا  بناج  دـیاب  هباشتم  تایآ  زا  تشادرب  رد  هچرگ  تالکـشم . اهدرد و 

دیاب تسا . مهم  رایـسب  هراب  نیا  رد  ناشیا  هب  لسوت  و  (ع ) يدـه همئا  رغـصا و  لقث  زا  يریگهرهب  ددرگ . يراـتفرگ  بجوم  نآ  دوخ  تسا 
زا رتشیب  يریگهرهب  زاسهنیمز  مه  تسا و  توکلم  ملاع  یلاعت و  قح  هب  هجوت  دوخ  مه  (ع ) نیموصعم تارـضح  هب  لسوت  هک  تشاد  هجوت 

نامه اریز  میاهتفرگن . یباوج  یلو  میاهتشاد  لسوت  (ع ) همئا هب  هک  تشادنپ  نینچ  ناوتیمن  نیاربانب  رتشیب . تاقیفوت  بسک  یبوبر و  ضیف 
لاـمک هیحور  نیمه  هک  اـسب  هچ  تسا و  هدوب  باوج  دوـخ  سپ  تلفغ . زا  يرود  هیاـم  تسا و  هدوـب  قـح  هب  هجوـت  دوـخ  لـسوت  قـیفوت 

زین دوخ  تلفغ  زا  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دبای . همادا  دیاب  هک  دـشاب  تالـسوت  نامه  تاکرب  راثآ و  زا  ندوب  تیونعم  لابند  هب  یهاوخ و 
تـساوخرد دوب و  هدمآ  تسد  هب  تایونعم  اهتمعن و  رازگـساپس  دیاب  ور  نیا  زا  دنیآیمن . رب  نامرد  ددص  رد  هجوت  زا  سپ  ای  دـنلفاغ و 

هک نانچ  مه  تسا . يراگزیهرپ  اوقت و  دنیآ  رب  یهلا  قشع  یبلق و  داقتعا  نامیا و  تیوقت  زین  تشاد . دنوادخ  زا  ار  نآ  شیازفا  رارمتسا و 
زبسرس مرخ و  ار  لد  ناتـسوب  زین  سفن  بیذهت  تامرحم و  كرت  تابجاو  ماجنا  یهلا  ياوقت  دنزیم  هفوکـش  هدیکـشخان  لاهن  ناراهب  رد 

دومن و يراوتسا  ناهانگ  كرت  تابجاو و  ماجنا  رب  دیاب  لوا  ماگرد  نیاربانب  دزاسیم . افوکش  نآ  رد  ار  یهلا  قشع  هناوج  درادیم و  هگن 
هاگ نآ  دنار  نوریب  ریمض  يافرژ  زا  ار  يویند  تاقلعت  ایند و  بح  تخادرپ و  لیاضف  هب  نتسارآ  لیاذر و  زا  سفن  ندولاپ  هب  مود  ماگ  رد 
هنـال نآ  رد  هناـخ  بحاـص  هدومن  بصغ  ار  لد  هناـخ  هک  یتـسرپ  اـیند  تیناـسفن و  ناطیـش  جارخا  اـب  دوـشیم و  ادـخ  قـشع  نوناـک  لد 

يزاسملاس هب  دنشابیم و  دوخ  يونعم  تالاح  ریگیپ  دنتسه و  يرکف  نالوج  ياراد  هک  ناناوج  زا  يرایـسب  يارب  دنامن  هتفگان  دنیزگیم .
اـه و « ارچ  » موـجه اهدـیدرت و  کـش و  نـیا  جوا  دــیآیم . شیپ  یحور  ياهبیــشن  زارف و  هنوـگنیا  دنــشیدنایم . دوـخ  يرکف  ياـضف 
هتـشذگ و ياهتنـس  هب  ون » هاـگن   » هماـگنه وس  کـی  زا  یناوج  هک  اریز  دـنایامنیم . خر  یناوـج  یناوـجون و  ياـهلاس  رد  اـه  « هنوـگچ »
زا زین ، یفطاع  یحور و  تهج  زا  تسا . یگدنز  هدـنیآ  میـسرت  يرکف و  ناینب  يزیریپ  ماگنه  رگید  يوس  زا  تسا و  ناگرزب  ياهتداع 
رد تسا . هدـشن  لصاح  رگید  مرگ  نوناک  هب  یگتـسبلد »  » زونه رگید  يوس  زا  دوشیم و  مک  ردام  ردـپ و  هناـخ  هب  یگتـسباو »  » وس کـی 

تاجن تحاس  هب  ایرد  جاوما  هنایم  رد  یتشک  هک  دـیاپیمن  يرید  تسناد  دـیاب  اما  دـباییم . ینوزف  راکفا  موجه  یفطاـع  ءـالخ  نیا  هناـیم 
هب دهد  رارق  تیبلها  تاجن  هنیفس  رد  ار  دوخ  دزاس و  مارآ  ار  شیوخ  لد  دنوادخ  دای  هب  یمدآ  نافوط  هماگنه  رد  رگا  دزادنایم و  رگنل 

نید ترورـض  هرابرد  هتکن  دنچ  هب  ار  امـش  هجوت  نایاپ  رد  ددرگیم . لیدـبت  نیقی  هب  اهکش  دـسریم و  شمارآ  هب  اهنارحب  نیقی ، روط 
يوس هبور  هک  دراد  دوجو  ینایاپ  هطقن  وا  يورارف  هکلب  هدشن ، هدیرفآ  فدـه  یب  ملاع  نیا  رد  يدوجوم  چـیه  . 1 مینک : یم  بلج  يراد 

مزال راک  زاس و  نایاپ ، هطقن  نآ  هب  یبای  تسد  يارب  . 2 هیآ 50 .) هط ، « ) يده مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا  انبر  : » تسا تکرح  رد  نآ 
نوناق هعومجم  رد  دیدرت  یب  . 3 هیآ 3 .) یلعا ، زین ر.ك : هیآ 20 ) سبع ، « ) هرـسی لیبسلا  مث  : » تسا هتفرگ  رارق  يدوجوم  ره  راـیتخا  رد 

يزادنا مشچ  اب  ناسنا  تسخن ، هدـعاق  ورملق  رد  . 4 تسین . نوریب  هدش ، دای  هدـعاق  ود  زا  تادوجوم ، ریاس  نوچمه  زین  ناسنا  ناهج ، دـنم 
رد زین ، دریذپ . یم  یهیدب  يرما  ناونع  هب  ارچو و  نوچ  یب  ار  یتخب  کین  تداعـس و  هب  یبای  تسد  دوخ ، تکرح  نایاپ  هطقن  هدنیآ و  هب 
هک ارچ  دـبای ؛ یم  وسمه  اهنآ ، اب  ار  ینید  ياه  هزومآ  همه  دوخ ، تیوه  عومجم  يدوجو و  ياه  هیال  نورد ، هب  یلمأت  اب  مود ، نوناق  وترپ 

کلذ هللا  قلخل  لیدبتال  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدـلل  کهجو  مقاف  : » تسا ناسنا  يرطف  ياه  تیفرظ  نامجرت  نید ، اساسا 
هب ندیسر  هار  یهگناو  تداعس  هب  یبای  تسد  ینعی  تسا ؛ صخشم  دصقم  سپ  هیآ 30 ) مور ، « ) نوملعیال سانلا  رثکا  نکلو  میقلا  نیدلا 
نآ هب  یبای  تسد  هار  رگید ، یترابع  هب  ناسنا و  تشرـس  رد  هتفهن  ياه  ییاناوت  ناـمه  نید ، ور  نیا  زا  تسین ، شیب  هار  کـی  زین  دـصقم 
هداد رگدکی  تسد  هب  تسد  دصقم ، هار و  رـصنع  ود  هعومجم  تقیقح  رد  دبای . یم  دوخ  ترطف  هنییآ  رد  زین ، ار  نآ  هک  تسا  ینایاپ  هلق 

درکراک هزیرغ ، دـننامه  نوچ  تسادـیپ  تسا . هتـشاد  ینازرا  رـشب  هب  ار  نید  ماـن  هب  يا  هلوقم  دوخ ، نودـم  هتفاـی و  ناـمزاس  لکـش  رد  و 
شوختـسد ناـسنا ، يورارف  رایــسب  ياـه  بیــشن  زارف و  اـب  ههجاوـم  رد  نآ و  نیزاوـم  زا  نداـتفا  رود  هجیتـن  رد  هدوـبن ، راـکدوخ  ترطف 
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راتخاس رد  ار ، ترطف  هدروخن  تسد  لیـصا و  ياهدرکیور  یمامت  هدرکن و  غیرد  یتسه  ضاـیف  عبنم  نآ  ور ، نیا  زا  دوش ، یم  ینوگرگد 
ینعی یگدـنز ؛ نایاپ  طخ  هب  ندیـسر  مخ  چـیپرپ و  هار  نآ ، كانبات  عورف  وترپ  رد  ات  تسا  هدراذـگ  رـشب  سرتسد  رد  ینید ، ياـه  هزومآ 
ینتبم ياه  شزرا  یتسه و  ناهج  هرابرد  اهرواب  زا  يا  هعومجم  نید ، درک  راک  نیمه  هب  کیـسالک  یفیرعت  رد  دنیبب . دـبایب و  ار  تداعس 

زاین یب  اه ) شزرا   ) یلمعو اهرواب )  ) يرکف هغدـغد  ود  نیا  زا  تایح  رتسب  رد  ناسنا  تفریذـپ  ناوت  یم  ایآ  دوش . یم  هتفگ  اهرواب  نیا  رب 
هسسؤم ص 179 ،  ج 16 ، نازیملا ، تاعوبطملل 2 . یملعـالا  هسـسؤم  ص 389 ،  ج 1 ، نازیملا ، . 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  تسا .

هانپورسخ نیسحلادبع  نید ، ورملق  تاعوبطملل 3 . یملعالا 

؟ تشاد دهاوخ  يرمث  هدیاف و  هچ  تسا ، حلسم  هتفرشیپ  يژولونکت  هب  هک  یندمتم  ناسنا  يزورما و  هعماج  رد  نید 

شسرپ

؟ تشاد دهاوخ  يرمث  هدیاف و  هچ  تسا ، حلسم  هتفرشیپ  يژولونکت  هب  هک  یندمتم  ناسنا  يزورما و  هعماج  رد  نید 

خساپ

هب دـیاب  ینید  ياـهدرکراک  یباـیزرا  رد  ینعی  دـشاب ؛ رظن  دروـم  نآ  ماـع  ياـنعم  دـیاب  دـیآیم ، ناـیم  هـب  نخـس  هدـیاف  دوـس و  زا  یتـقو 
ات تشاد  هجوت  نآ  يورخا  تارمث  يویند و  ياههدیاف  يونعم ، یحور و  دئاوف  یسح ، دئاوف  یعامتجا ، ياهدرکراک  يدرف ، ياهدرکراک 

تقیقح تسرد  مهف  يارب  نید  یگژیو  دمآ . لئان  نآ  ياهدرکراک  نید و  دروم  رد  نئمطم  صخـشم و  هدیا  کی  هب  نآ  دـنیآرب  زا  ناوتب 
شور وا و  ِیناسنا  تقیقح  تسین و  لقتـسم  ياهدـیدپ  ناـسنا  یتسه ، دـنمماظن  هعومجم  ناـیم  رد  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نید 

ناـسنا يارب  هک  یمـسر  هار و  ینعی  دـنکیم . ادـیپ  موـهفم  تسا ، طـبترم  وا  اـب  هک  هچنآ  ره  اـب  وا  لـماعت  بساـنت و  رد  اـهنت  شایگدـنز 
يایفارغج تسرد  تخانـش  ورگ  رد  یعقاو ، تایح  یگدنز و  هشقن  دـشاب ، غراف  شاینوماریپ  ياهتسه  زا  دـناوتیمن  دوشیم ، هدـیزگرب 

، دوشیم هتـشاگن  یگدنز  شور  نید و  ناونع  هب  ناسنا  يارب  هک  یـشور  دیاب  ساسا ، نیارب  تسا . ایفارغج  نآ  رد  ناسنا  هاگیاج  یتسه و 
همانرب نیا  رد  ینعی  دزاـسن ؛ خـسم  ار  یناـسنا  تیوه  يرگنوس  کـی  اـب  دربن و  نیب  زا  ار  ناـسنا  يدوجو  ماـظن  یتسه و  ماـظن  رد  ینگمه 

ددرگ ییاسانش  لامک  هب  دوعص  ياههارهاش  یتسه و  قیاقح  رگید  هک  نیا  مه  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ناسنا  داعبا  همه  دیاب  مه  یگدنز 
ققحت یتسرد  هب  تسا ، یلاعتيراب  تفرعم  نامه  هک  تقلخ  هفسلف  دوش و  هتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  یـصقن  چیه  نودب  عماج  ياهمانرب  ات 

نآ رد  هچنآ  مامت  یتسه و  ماظن  هب  هک  تسا  ییادخ  هتسیاش  اهنت  یگدنز  همانرب  نیا  نیودت  دوشن . یهتنم  ثبع  یچوپ و  هب  تقلخ  دبای و 
ریـسم رد  هتـشگمگ  ناـسنا  تیادـه  يارب  دسانـشیمزاب و  یبوخ  هب  ار  ناـسنا  تداعـس  هار  دراد و  ینیوـکت  یملع و  هطاـحا  دراد ، دوـجو 

نآ زا  دوخ و  ياههدـیرفآ  زا  کی  ره  لاعتم  يادـخ  {3 : » دسیونیم هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  ریهـش  فوسلیف  تسا . دـنمناوت  یگدـنز 
رد ناسنا  يارب  یعقاو  هار  دیامرفیم و  ییامنهار  شدوخ  شنیرفآ  هار  زا  شدوخ  هژیو  شنیرفآ  فده  تداعـس و  يوس  هب  ار  ناسنا  هلمج 
هب دیاب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ار  یتاررقم  دـنکیم و  توعد  نآ  يوس  هب  يو  هژیو  شنیرفآ  هک  تسا  نامه  یگدـنز  ریـسم 

فطاوع و ربارب  رد  هدولآ و  سوه  يوه و  هب  هک  ییاه  ناسنا  هن  دنکیم  تیادـه  اهنآ  يوس  هب  يرطف  ناسنا  کی  تعیبط  هک  ددـنبب  راک 
دوش و ادا  اهنآ  زا  کی  ره  قح  ودوشن  اغلا  ناسنا  يدوجو  تازیهجت  هک  تسا  نیا  يرطف  نید  ياضتقم  دشابیم . هتـسب  تسد  تاساسحا 
زا مادک  ره  هب  هدش ، لیدعت  هدش  هدراذگ  هعیدو  هب  يو  لکیه  رد  هک  یساسحا  یفطاع و  نوگانوگ  ياوق  دننام  داضتم  فلتخم و  تاهج 
رد مکح  ماـمز  هک  دوشیم ... هتفرگ  هجیتن  ـالاب  ثحب  زا  دوش ... هداد  لـمع  تصخر  دوشن ، نارگید  لاـح  محازم  هک  ياهزادـنا  اـت  اـهنآ 

اهنت دش  نشور  هک  نانچ  اذل  دیامن . هفیظو  نییعت  تاررقم و  عضو  نوناق و  عیرـشت  هک  دیاشن  ار  وا  زج  تسا و  ادـخ  تسد  هب  اهنت  عیرـشت 
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ینوریب و لـماوع  لـلع و  ینعی  دـشاب ؛ هدـش  نییعت  وا  يارب  شنیرفآ  هار  زا  هک  دروـخیم  درد  هـب  یگدـنز  طارـص  رد  ینیناوـق  تاررقم و 
مامت هک  ندرک  یگدـنز  يارب  تسا  یـشور  نید  نیاربانب ، « 31 .} دـننک اضتقا  ار  نآ  دـنیامن و  توعد  نآ  نداد  ماجنا  هب  ار  ناـسنا  ینورد 

وا یگدنز ، ياهرتسب  نیا  زا  کی  ره  رد  ناسنا  هب  یشخب  لامک  يارب  دوشیم و  لماش  ار  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یمـسج ، یحور ، داعبا 
نید هب  نردـم  ِناسنا  زاین  مهف  يارب  ناـسنا  تیهاـم  زا  هچنآ  اـما  دوشیم . نومنهر  دـنکیم ، اـضتقا  شایناـسنا  شنیرفآ  هک  هچنآره  هب  ار 

رد لیـصا  تباث و  يرـصانع  تسا ، هدوب  تباـث  شایناـسنا  تیوه  هراومه  هک  ياهدـیدپ  ناونع  هب  ناـسنا  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا  ینتفگ 
نیا دـهد . تسد  زا  ار  شایناسنا  تیوه  هک  نآ  رگم  دزاس  نآ  زا  غراف  ار  دوخ  دـناوتیمن  یناـمز  چـیه  رد  زگره و  هک  دراد  دوخ  دوجو 

رد اهناسنا  همه  دوجو  رد  هک  دنتـسه  يايرطف  روما  نامه  دـباییم ، تینیع  نآ  اب  یناسنا  هلکاش  تسا و  هدوب  هراومه  هک  یناسنا  تایتاذ 
، درک ادـیپ  خـیرات  لوط  رد  نامز و  کی  رد  اهناسنا  همه  نایم  كرتشم  یتلاصا  ناوتن  رگا  تسا  نشور  تسا . هتـشاد  دوجو  خـیرات  لوط 
زا نید  هلوقم  اـیآ   2. دروآ نایم  هب  نخـس  یخیرات  رـصع  کی  رد  یتح  ای  خـیرات و  لوط  رد  ناسنا  لـماکت  تفرـشیپ و  زا  ناوتیمن  زگره 

نید هلوقم  ای  داد  شرورپ  ناماس و  نآ  نودـب  ار  یناسنا  هلکاـش  ناوتیمن  دـیآیم و  رامـش  هب  یناـسنا  لیـصا  روما  زا  هک  تسا  يرـصانع 
ناوتیم شور  ود  شسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تسا ؟ تیرشب  هتـشذگ  ناراگزور  ياهینادان  هدییاز  يرـشب و  لهج  نارود  هب  طوبرم  يرما 

نید یخیرات  يدرکیور  اب  ناوتیم  تسخن  دیامنیم . یفاک  نئمطم  خـساپ  تفایرد  يارب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  ییاهشور  تفرگ ، شیپ 
ای تسا  هدوب  نادان  ياهناسنا  نایم  هراومه  هتشاد و  روضح  هتـشذگ  رد  هراومه  نید  ایآ  تفایرد  تقد  هب  وجوتسج و  خیرات  رتسب  رد  ار 

دیآیمرب خـیرات  تاعلاطم  زا  هچنآ  دناهتـشاد ؟ ياـج  ناـنمؤم  رامـش  رد  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هدومن ، خر  زین  ملع  رتسب  رد  نید  هک  نآ 
لئاـسم رد  نید  هاـگ  هتبلا  تسا . هدرک  یگدـنز  نید  اـب  هراوـمه  یمدآ  هدوـبن و  یهت  نید  زا  یناـمز  چـیه  هـک  تـسا  اـنعم  نـیا  رگنـشور 

دص نید   » تنارود لیو  نخـس  نایم ، نیا  رد  تسا . هتـشگ  روصحم  دودحم و  يدرف  یگدنز  هزوح  رد  هاگ  هتـشاد و  روضح  زین  یعامتجا 
خـساپ رد  هک  يرگید  درکیور  دشاب . شخب  نانیمطا  یخیرات  دَعب  زا  دناوتیم   3« دوشیم هدنز  هبترم  ود  یـشکب  ار  نآ  هچ  ره  دراد ، ناج 

نیا رد  دناسر . هجیتن  هب  مالک  رد  مک  تسد  ای  هفسلف  رد  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یلقع  یفسلف و  شور  تشاد ، رظن  رد  ناوتیم  لاؤس  نیا  هب 
لین قح و  تفرعم  شتقلخ  زا  فدـه  هک  یناسنا  يارب  دراد ، یناسنا  شنیرفآ  ماظناب  هک  یماگمه  تیوه  اـب  نید  دوشیم  تاـبثا  درکیور ،

یناسنا لامک  هب  ناسنا  لین  هن  دنکیم و  ادیپ  انعم  شنیرفآ  ماظن  هن  نآ  نودب  تسا و  يرورـض  ینالقع و  يرما  تسا ، یناقح  تالامک  هب 
ندـش یناقح  قح و  تفرعم  يارب  ناسنا  هک  تشاد  دـهاوخن  یبسانت  چـیه  یهال  تمکح ا  اب  نیا  دـباییم و  ناکما  شايدوجو ، تیاـغ  و 

.1 تسا : هتکن  ود  دش  رکذتم  دیاب  نردم  يایند  زا  هچ  نآ  اما  نردم  يایند  دشاب . هدمآ  مهارف  یناکما  نینچ  هنیمز  هک  نآیب  ددرگ ، قلخ 
ياهزاین ندش  هدروآرب  راظتنا  یعیبط  مولع  زا  ناوتیمن  یعیبط ، مولع  تیروحماب  دـیدج  يایند  نوزوم  تفرـشیپ  ضرف  هب  هک  نیا  تسخن 

يارب یفاک  تامولعم  زا  تمـسق  کی  رد  ناسنا  تفرـشیپ  : » تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  تشاد . یعیبط  ياروام  یعیبطریغ و 
ار تالوهجم  زا  یشخب  هک  نشور  تسا  یغارچ  یعیبط  مولع  هک  تسرد  دیامنیمن . لح  ار  ناسنا  رگید  تالوهجم  تسین و  رگید  تمسق 

یـسانشناورنف زا  دـشخبیمن . يدوس  یکیرات  ره  عفر  يارب  هک  تسا  یغارچ  یلو  دزاسیم  مولعم  ناـسنا  يارب  هدروآ و  رد  یکیراـت  زا 
زا هک  یمولع  هرخالاب  دـیآیمن و  رب  هار  سدـنهم  رفن  کی  تالکـشم  لح  کشزپ  کـی  زا  تشاد ، عقوت  ناوتیمن  ار  یکلف  لـئاسم  لـح 
هک يدصاقم  هنوگ  نیا  یـسررب  ییاناوت  هدوب و  هناگیب  یحور  يونعم و  بلاطم  هعیبطلا و  ءاروام  لئاسم  زا  ًالـصا  دـیامنیم  ثحب  تعیبط 
زا نف  کی  زا  هعیبطلا  ءاروام  هب  طوبرم  ياهلأسم  ره  هصالخ  درادن . تسا ، اهنآ  فشک  راتـساوخ  دوخ  يدادادـخ  ترطف  داهن و  اب  ناسنا 

يدام ریغ  رما  ره  تسا ، هدام  نآ  ثحب  عوضوم  هک  ینف  اریز  راکنا ؛ یفن و  هب  ترداـبم  هن  تسا  توکـس  شباوج  دوش  لاؤس  یعیبط  نونف 
نآ رد  ار  یفنم  تبثم و  رظن  راـهظا  هنوگ  چـیه  قح  دـنکیمن ، ثحب  یعوضوم  رد  هک  ینف  دـشابیم و  هنع  توکـسم  نآ  رد  دوـش  ضرف 
هب اهنت  تمـسق ، نیا  رد  تسا . هتخاس  نارگن  زین  ار  یبرغ  نارکفتم  زا  يرایـسب  هدش ، يدـج  یلیخ  نردـم  يایند  ياهیتساک  . 2 « 4. درادن

، دناهدرک حرطم  نآ  یگنهرف  ياهدمایپ  نردم و  يایند  دروم  رد  رگدیاه  نوچمه  برغ  نارکفتم  زا  یخرب  هک  ییاه  لیلحت  زا  یـشرازگ 
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نیترام هتفگ  هب  یمدآ  . » میهدیم عاجرا  تسا ، هدـش  فیلأت  هراب  نیا  رد  هک  یطوسبم  ياهباتک  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  مینکیم و  هدنـسب 
هدش نییعت  شیپ  زاو  ردتقم  ماظن  کی  درکراک  لوصحم  وا  تیوه  دشیم و  هدید  نایادخ  ای  دنوادخ  مشچ  زا  هک  دوب  يریوصت  رگدـیاه 

تاناکما هدنیاشگ  رگنشور و  مه  هدش و  هتخانش  مه  هک  تشاد  ياج  نیدامن  یماظن  رد  ناسنا  دوب . ياهروطـسا  ینییآ و  ینید و  ياهرواب 
ینعی یگدنز ، زا  ياهرتسگ  قلعت ، يدنواشیوخ و  صاخ  ماظن  کی  هلیبق ، کی  نالک ، کی  وضع  ناونع  هب  صخـش  دوب . اهيریگتهج  و 

، دوخ موتحم  تشونرـس  زا  تسناوتیم  تردن  هب  دمآیم و  ایند  هب  ياهدش  تیبثت  صخـشم و  ًالماک  یگنهرف  یعامتجا و  ياهتیعقوم  رد 
زا ياینتفاین  نایاپ  زگره  دشارف  هتینردم  اما ] ...] دنک اپ  تسد و  هزات  ییاج  دوخ  يارب  دزیرگب و  شاهدـش ، نییعت  شپاشیپ  هاگیاج  زا  ینعی 

، دهدیم ناکم  رییغت  ریذپانهبـساحم  مظنمان و  ياهنوگ  هب  هک  تسا  يزکرمتمان  لکـش  تسا . اهندـش  هعطق  هعطق  ینورد و  ياهتسـسگ 
تیوه تباث  ياهفیرعت  دریگیمن . لکش  نوناق  کی  تلع و  کی  لیلد ، کی  ساسارب  دوشیمن ، يدنبلصفم  درادن ، هدولاش  هک  یلکش 

، دـنوریم شیپ  یلماکت  ینوگرگد  هار  رد  هک  یتخاس  شوخ -  تیلک  نآ  درف ، تیوه  هعماج و  تیوه  دـنوشیم . رجفنم  نایم  نیا  رد  زین 
ریذپفاطعنا ییاهزیچ  دـنیامنیم . يور  هظحل  ره  رد  هک  ییاهینوگرگد  هدامآ  دنتـسه ، زکرمیب  هراوقیب و  درف  هعماج و  دوب . دـنهاوخن 

هدنوش نوگرگد  مد  ره  ياهتیعقوم  رب  یکتم  نیعتمان و  رصانع  ددعتم  ياهمیسقت  لوصحم  اهتوافت ، زا  هدمآ  مهارف  دنرادن ؛ رهوگ  هک 
اب هدـش ، اهنآ  عباـت  مییوگب  تسا  رتهب  اـی  هدـش  لـیاق  دوخ  يارب  وا  هک  ینوگاـنوگ  ياـهتیوه  درف ، کـی  نورد  رد  ریذـپانینیبشیپ . و 

ینعی نورد »  » رد لب  هعماج  رد  ینعی  نوریب »  » رد طقف  هن  اهداضت  دننکیم . زکرمیب  ار  يرگید  کی  ره  دنیآیم . رد  ضراعت  هب  رگیدـکی 
ياهندز سپاو  اهتساوخ و  اههشیدنا  اهشنک ، يوگخـساپ  دـناوتیمن  یـضرف  تیوه  ور ، نیا  زا  دـنراک . لاح  رد  دوجوم  درف  کی  رد 

. درک ینیبشیپ  ار  شیاه  هشیدنا  اهتساوخ و  اهشنک و  ای  تخانـش  وا  ياهقلعت  زا  یکی  ساسا  رب  ار  یـسک  ناوتیمن  دـشاب . درف  یناور 
ياهتشادرب عفانم ، نیا  يارب  اهنآ  ینیع  هزرابم  دارفا و  یعامتجا  عفانم  تسین . هدـننک  نییعت  طلـسم و  ياهتخادرپ  هتخاـس و  تیوه  چـیه 

یتاقبط ای  یـسایس  تیوه  زا  تیوه  دـجنگیمن ... یتاقبط  ياهیهاگآ  شنک و  هدودـحم  رد  یگداس  هب  رگید  عفاـنم  نیا  زا  اـهنآ  ینهذ 
تخانش نیا  تخانشزاب . اهتوافت » تسایـس   » هدنور لیلحت  تعرـس  هب  ياهتیعقوم  بوچراچ  رد  ار  نآ  ناوتیم  يدودح  ات  هدش و  ادج 

تسب نب  ییاپورا و  مولع  نارحب  دروم  رد  باتک  نیمه  رد   5 .« هدنزیرگ رارف و  تسا  يزیچ  زا  تخانـش  لب  تسین ، نیعم  مولعم و  يرما  زا 
، دـشیدنایم ییاپورا  مسیلیهن  هب  رگدـیه  هک  ياههد  نامه  رد  : » تسا هدـمآ  نینچ  رگدـیاه ، داتـسا  لرـسوه ، نابز  زا  مولع  نآ  زا  لصاح 
رگباسح و درخ  رد  ار  راگزور  هشیدنا  گنهرف و  تسب  نب  تشونیم و  ییاپورا » مولع  نارحب   » هرابرد زین  لرسوه  دنومدا  شمیدق  داتـسا 
زا يرایـسب  دندزیم . فرح  نآ  زا  دندیدیم و  ار  رطخ  هک  دندوبن  ینارگـشیدنا  هناگی  لرـسوه  رگدـیه و  تفاییم . هتینردـم  یمک  قطنم 

نداد رارق  تسا ، هزات  رگدیه  راک  رد  هچنآ  دنوشیم . تفای  زین  وا  لسن  مه  نارگـشیدنا  زا  يرامـش  راثآ  رد  هتینردم  هب  رگدیه  ياهداقتنا 
زا یکی  لب  هتینردم ، ياهتبیصم  تلع  هن  ار  نآ  درکیم ، دای  ییارگناسنا  زا  وا  رگا  تسا . یتسه  یـشومارف  یکیزیفاتم  داینب  رد  همه  نآ 

ندیـشیدنا نمـشد  نیرتتخـسرس  نردـم  درخ  هک  تفگیم  وا  تسجیم . یتـسه  یـشومارف  رد  ار  تلع  و  دروآیم . رامـش  هب  اـهلولعم 
ياهدرواتـسد هب  هیکت  اب  درخ  نیا  دوش . راکنا  رکف  ترورـض  یتح  هیجوت و  یتسه  هب  هشیدـنا  یـشومارف  اـت  دـیاشگیم  ار  هار  اریز  تسا ؛

6 و .« تسا ياهنادرخبان  لمع  یتسه  زا  نتفگ  نخـس  هک  دنکیم  دومناو  تسا ، هتینردم  فده  هک  هزور  ره  یگدنز  لیهـست  يژولونکت و 
یناسنا و ياهشزرا  رب  یلوپ  ياهشزرا  هطلـس  هلأسم  هب  نردـم ، يایند  ألخ  اهیتساک و  زا  يرایـسب  رب  هوالع  باـتک ، نیمه  رد  هرخـالاب 
اب ناـیمدآ  تسا : یمدآ  ینورد  یگدـنز  رد  رازاـب  میظع  تردـق  دـیآیم ، مشچ  هب  تسخن ... هـچنآ  : » تـسا هدـش  هراـشا  نـینچ  یقـالخا 

تسا و تیثیح  ياراد  زیچ  هچ  تسا و  دنمشزرا  زیچ  هچ  هک  ار  لیبق  نیا  زا  ییاهشسرپ  خساپ  دنهاوخیم  اهتمیق  تسرهف  هب  نتـسیرگن 
زورب ناکما  يداصتقا  رظن  زا  هک  دوشیم  عقاو  لوبقم  یقالخا  رظن  زا  ینامز  یناسنا ، راـتفر  عون  ره  نیارباـنب ، تسا ... یعقاو  زیچ  هچ  یتح 
هچین یکـسفیاتساد و  تسین . نیا  زج  يزیچ  نردم  مسیلیهین  دباییم . اقب  دشاب ، روآدوس  يزیچ  ره  دشاب ، شزرا » تمیق و  ياراد   » دبایب و

نیا ناینب  هک  دیوگیم  سکرام  دننادیم . دنوادخ » گرم   » ییارگ و لقع  ملع و  زا  یشان  ار  تشونرس  نیا  اهنآ  یمتـسیب  نرق  فالخا  و 
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داـصتقا ماـظن  هنازور  هداـتفااپ و  شیپ  ياـهدرکراک  ار  تشونرـس  نـیا  ناـمرف  تـسا : رتینیمز  رتیمامـضنا و  بـتارم  هـب  يزیچ  مـسیلیهین 
الاب اب  هک  درادیم  او  ار  ام  مک و  هن  شیب و  هن  دـنادیم  رازاب  رد  ام  تمیق  يواسم  ار  یناسنا  شزرا  هک  یماظن  دـناهدرک ؛ رداص  ییاوژروب 

ای هتفگ  خـلت  تیعقاو  نارازه  تیعقاو و  نیا  هب  هجوت  اـب  هجیتـن   7 .« میـشخب تعـسو  ار  نامدوخ  میراد  ناوت  هک  اج  نآ  ات  ناـمتمیق  ندرب 
رد دوخ  هداد ، تسد  زا  یناسآ  هب  ار  نید  شخب  نانیمطا  تباث و  هاگیاپ  هک  دوب  دـهاوخن  هناحول  هداس  ایآ  نردـم  يایند  دروم  رد  هتفگاـن 

تاـبث و عوـن  چـیه  یگدـنز ، رد  تیبـسن  یگنهرف  خوـسر  بجوـم  هب  هتفهن و  نآ  نورد  رد  بارطـضا  نارحب  هک  میهد  رارق  یگنهرف  ماد 
، نید لصا  رد  هن  ار  دوخ  یگدنز  ياهألخ  اهیتساک و  تسین  هتـسیاش  ایآ  دـیآیمن ؟ مشچ  هب  نآ  يارو  رد  نشور  یقفا  چـیه  شمارآ و 

هرتسگ دوخ ، يدرف  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  نیا  مییامن ؟ وجوتسج  نآ  هب  يراـتفر  مازتلا  نید و  هب  ناـمیا  نید ، هب  لـماک  تفرعم  رد  هکلب 
هک نآ  نیع  رد  تسا ، هتفهن  یملاـع  وا  دودـحم  دوجو  رد  هک  دـنادیم  دسانـشیم و  یبوخ  هب  ینید  تاـمیلعت  هیاـس  رد  ار  دوخ  يدوـجو 
رد ار  دنمروعـش  نیرب و  دوجو  کی  ناسنا  هک  نیا  دراد ، رارق  وا  يورارف  یناگدنز  رد  زین  ییاهتیدودحم  تسین و  هراک  همه  وا  دنادیم 

یبیغ و ياهدادما  زا  وا  زا  تناعتـسا  وا و  دای  اب  دناوتیم  هک  دنادیم  دراد و  رواب  عیاقو  ثداوح و  همه  هدننک  ریبدـت  ناونع  هب  یتسه  ماظن 
دـنادیم و طلـسم  شیوخ  هدـنیآ  تشونرـس و  رب  ار  دوخ  دوخ ، يدوجو  تیدودـحم  لوبق  نیع  رد  ناـسنا  هک  نیا  دریگ و  ددـم  شناـهنپ 
هک دنادیم  رداق  هزادنا  نیا  ار  دوخ  دسانشیمن و  دوخ  تیصخش  هدننک  نییعت  لماوع  ناونع  هب  ار  هریغ  یکیتنژ و  لئاسم  عامتجا و  زگره 
زار نارازه  همه و  همه و  دنک ، هشیپ  ار  یتخبکین  تداعـس و  هار  هدیهر و  نوماریپ  ياهتیدودحم  همه  زا  یهالا  دادمارب  هیکت  اب  دناوتیم 

هتخومآ نید  ناگرزب  ناربمایپ و  لوزن  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  یتامیلعت  زا  يرارکت  نیلاشوپ و  ياهیگدنز  زا  ییاهر  یقیقح و  ِیگدـنز 
داـعبا همه  رد  یناـسنا  درف  شرورپ  دـشر و  يارب  يزاـس  رتـسب  زا  ریغ  ار  نـید  درکراـک  نـیرتمهم  ناوـتیم  زین  یعاـمتجا  دـعب  رد  تـسا .

، قالخا هزوح  رد  تسا  يرطف  نید  دافم  نامه  هک  دـیحوت  نتفای  تیروحم  اب  تسناد . یعامتجا  تاـفالتخا  ندـش  هدـیچرب  شايدوجو و 
یتهج رد  یعامتجا  قافو  يارب  ار  هنیمز  تشادرب و  نایم  زا  ار  كرـش  یتسرپ و  دوخ  زا  هدـمآرب  تاـفالتخا  ناوتیم  نیناوق ، و  تاداـقتعا ،

رد رواب  داجیا  اب  ناوتیم  نید ، دوجو  ترورـض  ینالقع  تفایرد  زا  سپ  هک  تسا  ینتفگ   8. دروآ مهارف  دحاو  یتما  لیکشت  يارب  دحاو 
هتکن درک . سح  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ار  نید  رتینیع  رتشیب و  ياهدرکراک  دریگیم ، تروص  نیقلت  یعون  اب  هک  نورد 

9 و ینافرع یقـالخا و  داـعبا  راـنک  رد  ار  نآ  یهقف  داـعبا  تسج و  يرود  تدـش  هب  نید  هب  يرگنوسکـی  زا  دـیاب  هراومه  هک  نیا  رگید 
هیوس کی  تسردان و  ياهتواضق  زا  نید  یبایزرا  رد  ات  داد  رارق  رظن  دم  نآ  یتخانـش  هعماج  داعبا  رانک  رد  ار  ینافرع  یقالخا و  تاهج 

.4 ص212 . نامه ، . 3 ص 154 . لوا ، ج  يرهطم ، یـــضترم  ترطف ، ر.ك : . 2 ص 8و9 . مالــسا ، رد  نآرق  . 1 تشونیپ : دـنام . نوصم 

.6 ص 39-41 . يدمحا ، کباب  هتینردـم ، يامعم  . 5 ص 8 . یهللاتیآ ، يدهمدیـس  میظنت  ییابطابط ، نیـسحدمحم  مالـسا ، زا  ییاهزارف 
، ییابطابط نیسحدمحم  نازیملا ، ر.ك : . 8 ص 136 . مود ، ج  روپداهرف ، دارم  همجرت  نمرب ، لاشرام  هتینردـم ، هبرجت  . 7 ص237 . نامه ،

لها ياـهباتک  رد  تقیقح » تقیرط و  تعیرـش ،  » ثحب هب  ناوـتیم  ناـیم  نیا  رد  . 9 هرقب . هروـس  هیآ 213  لیذ  دـعب . هب  ص 122  ج2 ،
نشلگ حرش  ص201 ؛ سنالا ، حابـصم  مکحلا و  صوصف  حرـش  یلع  تاقیلعت  هللا ، ۀمحر  ینیمخ  ماما  حرـش  ر.ك : درک . هعجارم  تفرعم 

ص354. ج1 ، تاحوتف ، دعب ؛ هب  ص 290  یجیهال ، دمحم  خیش  زار ،

يارب ددرگیمن ؟ ناسنا  ینامداش  يداش و  عنام  ینید  ياهروتـسد  یبهذم و  میلاعت  ایآ  دنک ؟ نیمأت  ار  ناسنا  زاین  دروم  يداش  دـناوتیم  نید  ایآ 
؟ ددرگیمن ناسنا  یگدرسفا  هودنا و  مغ و  بجوم  يرادازع  هیرگ و  هب  شرافس  ایآ  لاثم ،

شسرپ

؟ ددرگیمن ناسنا  ینامداش  يداش و  عنام  ینید  ياهروتـسد  یبهذم و  میلاعت  ایآ  دنک ؟ نیمأت  ار  ناسنا  زاین  دروم  يداش  دناوتیم  نید  ایآ 
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؟ ددرگیمن ناسنا  یگدرسفا  هودنا و  مغ و  بجوم  يرادازع  هیرگ و  هب  شرافس  ایآ  لاثم ، يارب 

خساپ

هار مه  هدرک و  انشآ  یعقاو  يداش  اب  ار  رشب  مه  نید  دشابیم . نآ  قیمع  یعقاو و  يانعم  هب  رورس  تجهب و  يداش ، رشب  يارب  نید  ناغمرا 
ییاوجن بلق ، روضح  اب  يزامن  لاح و  روش و  اب  ییاعد  ندـناوخ  تسا . هداهن  وا  يور  شیپ  ار  نآ  زا  لـماک  يدـنمهرهب  نآ و  هب  ندیـسر 

، كاپ یناسنا  هاگراب  ترایز  اونیب ، ياهنـسرگ  ندرک  ریـس  نیگمغ ، یمیتی  شزاون  هداتفا ، یناـسنا  هب  کـمک  هناقـشاع ، ياهمزمز  هناـبش و 
ار یطاشن  رورس و  نامه  تسا ، نآ  ياوتحمرپ  میلاعت  نید و  ياهشرافس  زا  یگمه  هک  یمیمص  یتسود  اب  وگوتفگ  ناگتسباو و  رادید 
. ازف حور  میسن  شزو  رابیوج و  همزمز  خرس و  لگ  راسخر  رب  منبـش  ياهرطق  تفاطلرپ و  حبـص  زیگنابرط و  راهب  ندید  هک  دراد  لابند  هب 
هب ارذگ  یهاگن  تسا . میرک  گرزب و  دـنوادخ  لامک  تمظعو و  ییابیز  زا  ياهولج  ود  ره  تقیقح و  کی  زا  هتفرگرب  يداش  عون  ود  ره 

هدرک شرافس  يداش  شیادیپ  ياههنیمز  رب  بهذم  هک  ارچ  تسا ؛ یبهذم  نامیا  راثآ  زا  یگدنزرـس  يداش و  دهدیم ، ناشن  ینید  میلاعت 
نیا تسا و  يداش  عون  ره  ساسا  یبلق  نانیمطا  هب  ندیـسر  هودـنا و  مغ و  بارطـضا و  ینارگن و  نتـشادن  تسا . هدوتـس  ار  شیاههناشن  و 

اـهيداش و نیرتیلاـع  نیرتقیمع و  لـیلد ، نیمه  هب   1. تسا اـهیکین  همه  همـشچرس  هک  یقلطم  تردـق  هب  ناـمیا  اـب  رگم  تسین  نکمم 
ّیلا بحأ  لیللا  فوج  یف  ناتعکر  میناوخیم « : (ص ) ربمایپ زا  یثیدـح  رد  تسا . دـنوادخ  اب  انـشآ  تریـس و  كاپ  نادرم  ِنآ  زا  اهرورس 

ترضح  2 .« تسا رتینتـشاد  تسود  رتهدـنزرا و  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  بش  لد  رد  زاـمن  تعکر  ود  اـهیفام ؛  ایندـلا و  نم 
هب دـنوادخ  هک  يدام  ياههرهب  هب  ار  دوخ  نامـشچ  دـندوب ، هاگآ  لاـعتم  دـنوادخ  تخانـش  تلیـضف  زا  مدرم  رگا  دـیامرفیم : (ع ) قداـص

نانچ دنوادخ  تخانش  زا  دوب و  رتشزرایب  دننکیم ، دگلاپ  ریز  هک  يزیچ  زا  ناشرظن  رد  اهنآ  يایند  دنتخودیمن و  هدیشخب  شنانمشد 
هک یناوارف  ياهروتـسد  مالـسا  نـید  رد   3. دـنهارمه نیـشنمه و  ادـخ ، ناتـسود  اب  تشهب  ياهغاب  رد  هتـسویپ  ایوگ  هک  دـندربیم  تذـل 

هداشگ و يور  اب  ینامیا  ناردارب  رادید  ییورهداشگ و  قلخ و  نسح  هب  شرافـس  دـننام  تسا : هدـش  دراو  تسا  رورـس  يداش و  زاسهنیمز 
اب هداـشگ  ییور  اـب  طـسبنم ؛  هجوب  كاـخا  قلا  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هک  ناـنچ  ناـنمؤم ؛ ندرک  يداـش  يارب  شـالت  هتفکـش و  هرهچ 

دنوادخ دنک ، رورسم  ار  وا  دنیبب و  ار  یناملسم  هک  یناملسم  ره  لجوزع ؛  هللا  هّرس  هرسف ، ًاملسم  یقل  ملسم  امیا   » 4 .« نک تاقالم  ناردارب 
لخاد نآ  هب  دـنک  لاحـشوخ  ار  اـههچب  ناـمیتی و  هک  یـسک  اـهنت  يداـش ، هناـخ  ماـن  هب  تسا  ياهناـخ  تشهب  رد   5 .« تسا هدرک  داـش  ار 

هب ياهژیو  هجوت  یمالـسا  تایاور  رد  یگدرـسفا ؛ يدـیماان و  لماع  دـب  يوب  ًـالباقتم  تسا و  یناـمداش  مهم  لـماع  شوخ  يوب   6. دوشیم
نآ ياهتنـس  زا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ  ياهیگژیو  زا  ندوب  وبـشوخ  تسا و  هدش  شوخ  يوب  تایرطع و  زا  هدافتـسا 
زا رتشیب  شوخ  يوب  يارب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  دیامرفیم : مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  تسا ؛ هدش  هدرمش  ترضح 

هدش يدایز  هجوت  دیفس ، هژیو  هب  نشور و  ياهسابل  ندیـشوپ  هب  زین  نید  رد  تسا ؛ نیرفآ  يداش  نشور  گنر   7. درکیم جرخ  كاروخ 
زا یثیدح  رد  تسا ؛ هدش  هدرمـش  هورکم  لاح  نیا  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  هدـش و  دـیکأت  دیفـس  سابل  ندیـشوپ  رب  زامن  لاح  رد  تسا ؛

رتهب و نوچ  دیشوپب ، دیفـس  ياهسابل  مکاتوم ؛  اهیف  اونفک  رهطا و  بیطا و  امهنأف  ضایبلا  اوسبل  تسا « : هدمآ  (ص ) مالـسا گرزب  ربمایپ 
نامیا ياـههناشن  زا  یکی  درف و  يارب  يزاـیتما  يرهاـظ  یگتـسارآ  مالـسا  رد   8 .« دـینک نفک  اـهنآ  رد  ار  دوخ  ناـگدرم  تسا و  رتكاـپ 

شمارآ و رد  رهاظ  یگتـسارآ  شقن  تسا ؛ انـشآ  ناـمیالا »  نم  ۀـفاظنلا  ثیدـح «  اـب  یکدوک  زا  ینمؤم  ناملـسم  ره  تسا . هدـش  هدرمش 
، لبنت ناسنا  تسا ، وا  تاـیح  هناـشن  یمدآ و  رهوج  راـک  تسا . ریذـپانراکنا  یعاـمتجا  يدرف و  طاـسبنا  يداـش و  داـجیا  یحور و  طاـشن 

يریگولج اهشزغل  تافارحنا و  زا  شـالت  راـک و  تسا . داـبرب  شایباداـش  رطخ و  ضرعم  رد  شایتمالـس  كدـنا و  یگدـنز  زا  شاهرهب 
يدح هب  یمالـسا  تایاور  رد  دیازفایم . طاشن  یگدنزرـس و  رب  دربیم و  نیب  زا  ار  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  زا  يرایـسب  هنیمز  دنکیم ؛

. دوشیم تریح  یتفگـش و  رد  قرغ  ناسنا  هک  هدش  دیکأت  یگدنز  ياههنیزه  نیمأت  لالح و  يزور  بسک  هار  رد  شالتو  راک  تیمها  رب 
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ریس  9. تسا ادخ  هار  رد  دهاجم  دننامه  دشوکیم ، شاهداوناخ  هافر  يارب  هک  شکتمحز  درف  دـیامرفیم : یتیاور  رد  (ع ) قداص ترـضح 
، اهتلم موسر  بادآ و  اـب  ییانـشآ  اـبیز و  ياـههرظنم  ندـید  تعیبط و  رد  راذـگ  تشگ و  فلتخم و  ياهنیمزرـسو  اهرهـش  رد  رفـس  و 

ینایاش کمک  یباداش  داجیا  ناور و  مسج و  یتمالس  هب  دناهریم و  یگدرسفا  زا  ار  یمدآ  يونعم ، يدام و  ناوارف  ياههدیاف  زا  هتـشذگ 
زا يددعتم  تایآ  رد  ار  ضرالا »  یف  اوریـس  ریبعت «  تسا و  هدرک  شرافـس  نادب  رایـسب  ار  مدرم  مالـسا  سدقم  نید  ور ، نیا  زا  دـنکیم .

دلوت جاودزا و  ماگنه  رد  نداد  ماعطا  همیلو و  یـسورع و  سلاجم  لثم  يداـش  سلاـجم  رد  تکرـش  هب  هیـصوت   10 تفاـی . ناوتیم  نآرق 
نتخاس رورسم  داش و  نانمؤم و  نیب  افـص  تفلا و  سنا و  داجیا  اهنآ  زا  زا  فده  هک   11 ترایز جح و  زا  تشگرب  هناخ و  دیرخو  دنزرف 

ندرک و تنیز  ابیز و  وکین و  ياـهسابل  ندیـشوپ  هب  شرافـس  تسا . رورـسو  يداـش  هلوقم  هب  نیبم  نید  نداد  تیمها  هاوگ  تسا ، اـهنآ 
نداد و ماعطا  ماحرا و  هلـص  رب  دیکأت  ریدغ و  دیعـس  دیع  هژیو  هب  یمالـسا ، دایعا  رد  رگیدـکی  نتخاس  داش  ندرک و  يداش  ندوب و  رطعم 
هب مالـسا  هجوت  رب  يرگید  دـهاش  اهنآ ، هب  نداد  هیدـه  اهنآ و  يور  هب  ندرک  مسبت  اهنآ و  ترایز  نانمؤم و  اب  هحفاصم  نداد و  تسد 

يالاو فده  هب  ندش  کیدزن  رد  یعقاو  ینامداش  دوشیمن . هصالخ  ارذگ  يدام  ياهتذل  رد  اهنت  ینامداش  تسناد  دـیاب  تسا . رما  نیا 
ندـنارورپ زا  تسا  تراـبع  یناـمداش  : » وطـسرا هتفگ  هـب  تـسا . یهـالا  یناـسنا و  ياـهيوخ  اهتلـصخ و  هـب  ندـش  هتـسارآ  شنیرفآ و 

داجیا رد  زین  يونعم  لماوع  دیآیمن . تسد  هب  يدام  لماوع  اب  اهنت  یـشوخ  تذـل و  نیاربانب ،  12 .« یناسنا صیاصخ  تافص و  نیرتیلاع 
شیوشت نادجو و  باذع  هکلب  دشخبیمن ، ناسنا  هب  یتذل  اهنت  هن  دنـشاب ، شخبتذل  دیاب  ًاتداع  هک  ییاهراک  ماجنا  یهاگ  دـنرثؤم . يداش 

مارح رگا  ابیز ، رایسب  هناخ  ای  یـسنج و  هطبار  ای  ذیذل  ياذغ  کی  دنتـسین . ندرب  تذل  هدامآ  نادجو  حور و  هک  ارچ  دروآیم ؛ زین  یحور 
يدام ياهتذل  زا  زیهرپ  عقاوم ، رتشیب  رد  هانگ  زا  زیهرپ  تسا . راوگان  خلت و  یعیبط  ملاس و  ناسنا  يارب  دشاب ، لوقعم  ریغ  عورشمان و  و 

شوخرـس لوـقعم  تضاـیر  زیهرپ و  زا  هاـگ  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  یمدآ  حور  اریز  تسا ؛ روآ  يداـش  لاـح  نیع  رد  یلو  تـسا ؛ یحطس 
13. تسا تذل  هب  لین  زا  رتشخب  تذل  تذل ، زا  زیهرپ  هاگ  تسین . روآ  يداش  طیارـش  ره  رد  تروص و  ره  هب  تالیامت  ياضرا  دوشیم .

يارب یکـشزپ  رگا  تسا ؟ هدش  وا  ینامداش  عنام  ایآ  تشادزاب ، رابنایز  ییاذغ  ندروخ  زا  ار  وا  شدنبلد  دـنزرف  لیم  فالخرب  يردام  رگا 
ار وا  دروآ و  نوریب  ار  روآدرد  هدغ  نآ  تفاکـش ، ار  شاهمجمج  یحارج  زیت  يوقاچ  اب  دراد ، زغم  رد  ياهدـغ  هک  يرامیب  نتخاس  تحار 
ار وا  رامیب  نیا  ناوختـسا  نتفاکـش  اب  کشزپ  نیا  مییوگب  تسا  تسرد  اـیآ  تسا ؟ هدیـشخبن  يداـش  وا  هب  دـیناهر ، هاـکناج  درد  مغ و  زا 
ایآ تسا ؟ ینامداش  رورس و  زا  وا  ندرک  مورحم  اهراک ، اهاذغ و  یـضعب  زا  رامیب  عنم  ایآ  تسا ؟ هتفرگ  وا  زا  ار  ینامداش  هتخاس و  هدرزآ 

اـهتیانج و نیرتگرزب  دزاـسیم و  هدیـشوپ  بوـجحم و  ار  لـقع  ینعی  یمدآ  دوـجو  رهوـگ  نیرتهدـنزرا  هـک  يراوـخ  بارـش  زا  عـنم 
تبیغ و تمهت و  زا  يرود  هب  شرافس  ایآ  تسا ؟ ینامداش  يداش و  زا  ناسنا  نتـشادزاب  دهدیم ، هولج  ابیز  ناسآ و  ار  اهراک  نیرتتشز 

یعامتجا یناور و  ياهيراجنهان  همه  رتسب  یعامتجا و  يدرف و  بیـسآ  نارازه  زاسهنیمز  هک  ملاـسان  هطبار  اوراـن و  هاـگن  اـیر و  غورد و 
نوکـس و هب  ندیـسر  لاعتم و  دـنوادخ  ینعی  لامک  تمظع و  نوناک  اب  طابترا  هب  شرافـس  ایآ  تسا ؟ يداش  زا  ناـسنا  ندرک  رود  تسا ،
تدابع و زامن و  هب  روتسد  ایآ  تسین ؟ شخب  يداش  تسا ، یبهذم  ینید و  ياههزومآ  یلـصا  روحم  هک  طابترا  نیا  وترپ  رد  بلق  نانیمطا 
اوـقت و یبوـخ و  یکین و  رد  نـتفرگ  یـشیپ  ینید و  ناردارب  هـب  کـمک  يراوـگرزب و  تشذـگ و  ناتـسدیهت و  هـب  قاـفنا  مـحر و  هـلص 
یقالخا و یعامتجا و  يدرف و  روتـسد  نارازه  ندوبن و  دنـسپدوخ  ندـیزرون و  ربکت  لاـمعا و  رد  صـالخا  راـقو و  تفع و  ینمادـکاپ و 

فوـخ زا  هیرگ  نوـچ  یلاـمعا  ندوتـس  تسین ؟ ترخآ  اـیند و  رد  رـشب  نیتـسار  یقیقح و  يداـش  زاـس  هنیمز  رگید ، یـسایس  يداـصتقا و 
هتسجرب ياهناسنا  یهالا و  يایلوا  يرادازع  رد  يراوگوس  هیرگ و  زین  ناهانگ و  اهاطخ و  رب  نتـسیرگ  وا و  يایربک  تمظع و  دنوادخ و 

يروآدای دـنوادخ و  هب  قشع  رـس  زا  هک  ياهیرگ  تسین . راـگزاسان  طاـشن  یگدنزرـس و  اـب  هجو  چـیه  هب  اـهنآ ، هب  شرافـس  زاـتمم و  و 
تیمولظم رب  نتـسیرگ  تسا . اهتجهب  اهيداش و  همه  همـشچرس  اهییابیز و  اهیکین و  همه  نارکیب  يایرد  اـب  دـنویپ  دـشاب ، وا  تمظع 

تملظ و یگریچ  شخب و  یگدنز  نابات و  ياهدیشروخ  ندش  ناهنپ  رب  نتـسیرگ  عقاو  رد  تسا ، هتفر  نانآ  رب  هک  ییافج  یهالا و  يایلوا 
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يونعم و يورین  هرامه  هبرجت ، خیرات و  یهاوگ  هب  هکلب  دماجنایمن  یگدرسفا  هب  اهنت  هن  ياهیرگ  نینچ  تسا ؛ تیناسنا  نامسآ  رب  یگریت 
، رهم ثیدـح  . 1 تشوـنیپ : دـشخبیم . قـنور  ار  یناـسنا  هعماـج  كرحت  ییاـیوپ و  دـهدیم و  شیازفا  ار  یگدنزرــس  یحور و  تردـق 
، نامه . 4 ح11937 . ص155 ، ج6 ، ۀمکحلا ، نازیم  . 3 ص363 . ج2 ، قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  . 2 . 1381-82 ناوج یلیصحت  يامنلاس 
ح11021. ص574 ، ج5 ، نامه ، . 7 ح8461و8460 . ص438 ، ج3 ، نامه ، . 6 ح8466 . ص439 ، ج3 ، نامه ، . 5 ح1707 . ص418 ، ج1 ،
69 و (: 27) لمن ، 36 (: 16) لحن لثم  . 10 ح7203 . ص119 ، ج4 ، ۀـمکحلا ، نازیم  . 9 ص291 . ج1 ، یمق ، سابع  خیـش  راحبلا ، ۀنیفـس  . 8

. نامه . 13 ناوج 1381-82 . یلیصحت  همانلاس  رهم ، ثیدح  . 12 ص763 . ج4 ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 11 . 11 (: 6) ماعنا

؟ دراد نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا 

شسرپ

؟ دراد نید  هب  يزاین  هچ  ناسنا 

خساپ

یعاسم کیرـشت  دوخ  ناعونمه  هب  تسا  راچان  شیوخ  تاجایتحا  عفر  یگدـنز و  لئاسم  لـح  رد  یعاـمتجا ، تسا  يدوجوم  نوچ  رـشب 
ار یتالکـشم  لاح  نامه  رد  دنکیم  لح  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  هک  روطنامه  یعامتجا  یگدنز  نیا  دیامن و  دادمتـسا  اهنآ  زا  هدرک و 

ياضتقا هب  دنکیم  تکرـش  عامتجا  رد  هک  يدرف  ره  نوچ  تسا ، تاقبط  دارفا و  عفانم  كاکطـصا  اهنآ  ساسا  هک  دروآیم  دوجو  هب  مه 
ًارهق دهاوخیم و  نارگید  بیـصن  زا  رتشیب  ار  دوخ  بیـصن  عامتجا  نوئـش  زا  کی  ره  رد  یبلطهاج ، یتسرپ و  عفن  یهاوخدوخ و  يهزیرغ 

زا ار  ناـنآ  دـنک و  لاـمیاپ  ار  نافیعـض  قوـقح  دـشوکیم  سک  ره  هکیروـط  هـب  دوـشیم  عورـش  دارفا  نـیب  رد  شکمــشک  تـمحازم و 
هب عامتجا  حلاصم  هار  رد  دیاب  هک  ییاهورین  دنکیم ، تموکح  روز  تلادع ، قح و  ياج  هب  هجیتن  رد  دزاس و  مورحم  قوقح  نیرتیئادتبا 

ار جرم  جره و  عامتجا  طیحم  رد  دـناوتیم  هکیزیچ  اهنت  تسا  یهیدـب  و  دوشیم . هدرب  راـک  هب  خاـک  نیا  ندرک  بارخ  هار  رد  دـتفا  راـک 
دارفا و همه  قوقح  نآ  هیاس  رد  و  دـشاب ، راوتـسا  تلادـع  هیاپ  يور  رب  هک  ینوناق  تسا ، نوناق  دـشخب  وا  هب  یناماس  رـس و  هداد و  همتاـخ 

نوناق نیا  دوشن  هتفرگ  رظن  رد  وا  یعقاو  حلاصم  رـشب و  تداعـس  نیمأت  زا  ریغ  زیچ  چـیه  نآ  میظنت  رد  هک  ینوناق  دـنامب ، ظوفحم  تاقبط 
هک يرشب  دراد ، زجع  هب  فارتعا  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  دوخ و  تخانش  رد  هک  يرشب  دشاب  رـشب  تسد  هتخاس  تسین  نکمم 

رگا و  دیامن ؟ نیمأت  ار  یعقاو  تداعـس  هک  دـنک  میظنت  ینوناق  شیوخ  أکتا  رکف و  هب  دـناوتیم  هنوگچ  دراد ، يدام  لایما  زورآ و  نارازه 
زا هکنیا  نودـب  دـنیبیم ، رطخ  رد  ار  شیوخ  عفانم  هک  یماگنه  تسا  نکمم  روطچ  تسناد  مه  ار  یگدـنز  حیحـص  هار  رـشب  مینک  ضرف 

ندرک شوماخ  دنازوسیم و  ار  وا  توهـش  ياههلعـش  هک  یناوج  دشوپب ، مشچ  نآ  زا  دشاب  هتـشاد  ياهمهاو  سرت و  يونعم ، يورین  کی 
دناوتیم يرگید  يورین  هچ  دشاب ، هتشادن  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  نامیا  رگا  دراد ، ناکما  ًالماک  وا  يارب  عورـشم  ریغ  هار  زا  اههلعـش  نیا 

/ دینک هدافتسا  يرهطم  ياقآ  هتشون  یهلا  لدع  باتک  رخآ  شخب  زا  دیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دراد ؟ زاب  لمع  نیا  هب  باکترا  زا  ار  وا 

؟  تسا هدوب  رادنید  هراومه  رشب  ارچ 

شسرپ
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خساپ

رارق ناسنا  يورارف  ار  مزال  ياهراکوزاس  یحور  یمـسج و  یعامتجا ، يدرف ، داعبا  ماـمت  رد  هک  ندرک  یگدـنز  يارب  تسا  یـشور  نید 
، درک وجتسج  دیاب  وا  ياهزاین  رد  ار  رشب  يراد  نید  تلع  دیامنیم . هضرع  ودب  اهتحاس  مامت  رد  ار  وا  اقترا  دشر و  ياهرتسب  دهدیم و 

هتسیاش رشب  ندوب  رادنید  ییارچ  هب  یهد  خساپ  يارب  نیاربانب  دناشکیم . یترورـض  نینچ  هب  ار  وا  نید ، رد  دننام  یب  دیاوف  راثآ و  دوجو 
شسرپ یگدنز ، تایح و  فده  شنیرفآ ، ییارچ  یگدنز :  هب  یشخب  انعم  . 1 دریگ : رارق  یسررب  دروم  یهلا  نید  راثآ  دیاوف و  هک  تسا 

دیاب ار  نید  رهوج  : » دـسیونیم ییابطابط  همالع  تسا . هنیزگ  نیرتهب  یگدـنز  ندرک  دـنمفده  رد  نید  هک  تسا  هدوب  ناسنا  یگـشیمه 
نتسیرگن يارب  یـششوک  يرـشب و  یگدنز  رد  ییانعم  یب  هب  دیدهت  ربارب  رد  شنکاو  عقاو ، رد  نید  هک  درک  وج  تسج و  تیعقاو  نیا  رد 

رد یکانمیب  دشخبیم و  ینازرا  ار  تیلاعف  رد  تارج  ناسنا  هب  نید ، سرت : ندودز  . 2 تسا ». راد  انعم  تیعقاو  کی  تروص  هب  ناهج ، هب 
هنوگنآ تسا ، شخب  شمارآ  نید  اب  سنا  یگدنز : یشخب  مارآ  . 3 دیادزیم / وا  زا  ار  میب  سرت و  دربیم و  نیب  زا  وا  رد  ار  هفیظو  ماجنا 

: ییاهنت ساسحا  هب  خساپ  . 4 { 1 .«} دسریم شمارآ  هب  ادخ  دای  اب  اهلد  دیشاب ! هاگآ  ُبُولُْقلا ؛ ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  : » دیامرفیم نآرق  هک 
هک دریگیم  رارق  یطیحم  رد  ناسنا  یکیزیف ؛ ییاهنت  فلا . تسا :  لیذ  عون  راهچ  رد  وا  ییاهنت  تسا ، هدوب  جنر  رد  ییاهنت  زا  هرامه  رـشب 
هب دـنباییمن و  ار  وا  تیعقوـم  ناـنآ  یلو  تـسا ، رـضاح  عـمج  رد  هـچرگ  ینعی  دـننکیمن ؛ كرد  ار  وا  نارگید  ب . تـسین / وا  اـب  یـسک 

ناسنا د . دنیامن / فرطرب  ار  وا  ياهصیاقن  دنناوتیمن  نارگید  ج . دنکیم / ییاهنت  ساسحا  وا  ور ، نیا  زا  دنربیمن . هرهب  وا  زا  یگتسیاش 
ار ییاـهنت  نیا  نید  دننتـشیوخ . زا  ررـض  عـفرو  دوـخ  يوـس  هب  تعفنم  بلج  ددـص  رد  دـناشیوخ و  رکف  هب  هـمه  هـک  دـنکیم  ساـسحا 
َوُه َو  {: » 2} تسوا نیـشنمه  سنوم و  دـنوادخ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  اریز  دـنکیمن ، ییاهنت  ساسحا  هاگ  چـیه  نمؤم  ناسنا  دـیادزیم و 

ناماس يرادـنید  روحم  رب  كارتشا  ساسحا  يردارب و  یعامتجا : یگتـسبمه  . 5 { 3 .«} تسامش اب  وا  دیـشاب  اجک  ره  ُْمْتنُک ؛ ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم 
دنايرورض هزادنا  نامه  هب  ام ، یقالخا  یگدنز  تسرد  درکراک  يارب  نید  کسانم  : » دسیونیم روهشم  سانـش  هعماج  میکرود ، دباییم .

ظفح دـییات و  ار  دوخ  هورگ  هک  تسا  کسانم  نیمه  قیرط  زا  اریز  دراد ؛ ترورـض  ام  ینامـسج  یگدـنز  نتـشاد  هگن  يارب  كاروخ  هک 
: دـیامرفیم ییابطابط  همـالع  تسج ؛ ینید  ياـههزومآ  رد  دـیاب  ار  ناـسنا  يوکین  ياهتلـصخ  هشیر  يزاـس : گـنهرف  . 6 { 4 .«} دنکیم

يایند ياهیتساک  . 7 { 5 .«} تسا ینید  تامیلعت  زا  یـشان  دشاب ، كدـنا  دـنچ  ره  يزورما ، ياهناسنا  رد  دوجوم  يوکین  ياهتلـصخ  »
ناوتیم نید  زا  اهنت  تسا و  زجاع  ناسنا  یعیبط  ریغ  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  زا  شاهدرتسگ ، ياهتفرـشیپ  ماـمت  اـب  یعیبط  مولع  نردـم :

تسا یغارچ  یعیبط  مولع  هک  تسا  تسرد  : » دسیونیم ییابطابط  همالع  دنک . هدروآرب  ار  یمدآ  یعیبط  ياروام  ياهزاین  ات  تشاد  راظتنا 
يدوس یکیراـت  ره  يارب  هک  تسا  یغارچ  یلو  دزاـسیم  مولعم  ناـسنا  يارب  هدروآرد و  یکیراـت  زا  ار  تـالوهجم  زا  یـشخب  هک  نشور 

رب هار  سدـنهم  رفن  کی  تالکـشم  لـح  کـشزپ  کـی  زا  تشاد ، عقوت  ناوتیمن  ار  یکلف  لـیاسم  لـح  یـسانشناور  نف  زا  دـشخبیمن .
ییاناوت هدوب و  هناگیب  یحور  يونعم و  بلاطم  هعیبطلاروام و  لـیاسم  زا  الـصا  دـیامنیم  ثحب  تعیبط  زا  هک  یمولع  هرخـالاب  دـیآیمن و 

دیاوف راـثآ و  زا  هتبلا  { 6 .«} درادن تسا ، اهنآ  فشک  راتـساوخ  دوخ  يدادادـخ  ترطف  داهن و  اب  ناسنا  هک  يدـصاقم  هنوگ  نیا  یـسررب 
أیـشا ندناسانـش  دـب ، بوخ و  ياـهراک  تخانـش  رد  ناـسنا  زاـین  عفر  هلمج : زا  درک ، داـی  ناوتیم  رـشب  ندوب  رادنید  ییارچ  رد  يرگید 

ییاکیرمآ یمان  سانش  ناور  نخـس  اب  ار  خساپ  { 7 .} اهنآ دادعتـسا  روخارف  هب  اهناسنا  لیمکت  تیبرت و  ناسنا ، هب  روآ  نایز  دـنمدوس و 
یبهذـم یناور -  تالاح  منیبیم . راـثیا  تبحم و  فطل ، دـجو و  تمیمـص ، راـقو و  یعون  هشیمه  یبهذـم  رما  ره  رد  نم  : » میریگیم یپ 

، نید زا  رـشب  راظتنا  [. 2 / ] هیآ 28 دـعر ، هروس  [. 1 { ] 8 .«} دـنکیمن قیبطت  رـشب  تالاح  زا  تلاـح  چـیه  اـب  صاوخ  نآ  هک  دراد  یـصاوخ 
، مالسا زا  ییاهزارف  [. 6 / ] ص 151 ج12 ، نازیملا ، [. 5 / ] ص 179 نید ، یـسانشهعماج  [. 4 / ] هیآ 4 دـیدح ، هروس  [. 3 / ] 41 یلمآ ، يداوج 
ص ینیاق ، يدـهم  همجرت  زمیج ، مایلیو  ناور ، نید و  [. 8 / ] 49 ص 41 -  نید ، زا  رـشب  راظتنا  ر.ك : [. 7 / ] ص 8 ییابطابط ، نیسح  دمحم 
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ترطف نید و 

ناسنا داهن  رد  اهیبوخ  هب  شیارگ  دیحوت و  نید و  رگا  اما  دراد ، یهابت  يدـب و  هب  ور  مدرم  تیرثکا  هک  دوش  یم  نشور  نوماریپ  ناهج  هب  یهاگن  اب 
دیاب سپ  تسا . رالوکس  ًامسر  ام  ناهج  نونکا  دنراد ;و  شیارگ  اهنآ  فالخ  هب  تیرثکا  ارچ  سپ  تسا ، نایمدآ  يرطف  حالطـصا  هب  هدش و  هدراذگ 

تفگ ك

شسرپ

رد اهیبوخ  هب  شیارگ  دـیحوت و  نید و  رگا  اما  دراد ، یهابت  يدـب و  هب  ور  مدرم  تیرثکا  هک  دوش  یم  نشور  نوماریپ  ناهج  هب  یهاگن  اـب 
ًامـسر ام  ناهج  نونکا  دنراد ;و  شیارگ  اهنآ  فالخ  هب  تیرثکا  ارچ  سپ  تسا ، نایمدآ  يرطف  حالطـصا  هب  هدش و  هدراذـگ  ناسنا  داهن 

نید یب  رادرک و  دـب  اریز  دـنوش ، یم  هداتفا  خزود  هب  مدرم  رتشیب  نآ  زا  هتـشذگ  تسین و  يرطف  نید  هک  تفگ  دـیاب  سپ  تسا . رالوکس 
؟ دنتسه

خساپ

هب مالـسا  ياملع  دنهد . یم  خـساپ  ادـن  نیا  هب  زین  مدرم  تیرثکا  و  دراد ، شیارگ  قالخا  نید و  هب  تسوج و  قح  وجادـخ و  ًاترطف  ناسنا 
يزور رگا  دـنراد . قیبطت  رد  ياطخ  يدراوم  رد  اما  دنـشاب ، یم  قح  لابند  هب  دوخ  داهن  رد  مدرم  هک  دـنراد  حیرـصت  تایاور  نآرق و  عبت 

هب تیرثکا  هک  دوش  یم  نشور  ددرگ  رگ  هولج  تسه  هک  هنوگنامه  قح  هرهچ ي  دوش و  هتشادرب  اهشزرا  هیلع  رب  مومـسم  تاغیلبت  موجه 
یبوخ ياج  هب  ار  يدب  دنروخ و  یم  بیرف  تخانـش  ملع و  ماقم  رد  ای  هکلب  دنرادن  لیامت  يدب  هب  تیرثکا  نیاربانب  دـنروآ . یم  يور  نآ 

هژیو هب  دیدج  روصع  هرود و  رد  دنروآ . یم  يور  يدب  تمس  هب  دنروخ و  یم  ار  ناطیـش  سفن و  بیرف  لمع ، ماقم  رد  ای  دنرادنپ و  یم 
هدرک و حالـس  علخ  دوخ  ربارب  رد  ار  مدرم  رتشیب  هک  تسا  دایز  نانچ  قالخا  فالخ  ینید و  دض  تاغیلبت  مجح  متـسیب ، نرق  مود  همین  زا 

رثا رب  تسا و  لقع  فالخ  يدایز  دودـح  اـت  هدـش و  فیرحت  ینید  هک  تیحیـسم  تیهاـم  لـیلد  هب  تسا . رالوکـس »  » اـنعم نیا  هب  ناـهج 
، دوجو نیا  اب  تسا  هدـش  هدـنار  نوریب  عامتجا  هنحـص ي  زا  نید  ینید ، دـض  ناوارف  تاغیلبت  و  برغ ، رد  نآ  نایلوتم  دـب  رایـسب  درکلمع 
میدید و دنتشاد . رارق  یتسینومک  تموکح  هطلـس ي  تحت  هک  تسا  ییاهروشک  نآ  هنومن  دنراد . شیارگ  نید  تمـس  هب  مدرم  تیرثکا 
دز هفوکـش  نید  اه ، تموکح  عون  نیا  یـشاپورف  ضحم  هب  نآ ، رهاظم  نید و  اب  هبناج  همه  نشخ و  ینالوط و  هزرابم  زا  سپ  هک  میدینش 

شور نید و  رد  هدیـسرن و  وا  هب  مالـسا  تقیقح  دراد . رارق  اهنآ  داهن  رد  تسا و  مدرم  يرطف  نید  هکنیا  رگم  تسین  نیا  درک و  زاب  رـس  و 
هاگن شنیرفآ  ناـهج  هب  ـالاب  زا  رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ( 3 .) دـشاب یم  تاجن  لها  دـنک ، یم  لمع  نآ  قباطم  تسا و  قح  میلـست  دوخ 

دنتـسه هنادواج  منهج ، رد  یلیلق  دادـعت  اهنت  دـنور و  یم  تشهب  هب  مدرم  تیرثکا  هک  مینیب  یم  هنیعب  مینکن ، افتکا  رهاظ  هب  اهنت  مینکفیب و 
دنراد و مه  ییاهشزغل  تاهابتـشا و  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  قیبطت  رد  ياطخ  هچ  رگا  دننک  یم  لمع  ترطف  ساسا  رب  مدرم  تیرثکا  ینعی 

اهنت دنور و  یم  تشهب  هب  دنبای و  یم  تاجن  تیاهن  رد  اما  دنیبب ، باذع  خزود  نورد  رد  ای  تمایق  هنحـص  ای  خزرب  رد  مه  ار  یتدم  دیاش 
دوب دنهاوخ  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  دننک و  یم  نفد  ار  دوخ  ترطف  يدودعم 

؟ تسا هنوگچ  دنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  لالدتسا 

شسرپ
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؟ تسا هنوگچ  دنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  لالدتسا 

خساپ

هب ار  تناج  هرهچ  « ] ًافینَح نیدـِلل  کهجَو  ِمقَأَـف  : » دـیامرفیم داـعم ، ترورـض  أدـبم و  تاـبثا  يارب  لالدتـسا  زا  سپ  مور  هروس  رد  نآرق 
ریغ تسا و  مالسا  یهلا  هجوم  نید  اریز  رادب ] راوتـسا  امن و  هجوتم  تسا ، فینح  هک  یهلا ، نیناوق  فراعم و  هعومجم  یهلا و  نید  تمس 

ترطف رب  لیمحت  مالـسا  نید  دـنک ، تباث  هکنیا  يارب  نآرق  دـنکیم ، نیمأت  ار  ناـسنا  فدـه  هن  دراد و  دوجو  یحیحـص  هار  هن  مالـسا  زا 
فینح نید  فرط  هب  دیاب  هجوت  مامت   30/ مور اهیلع » سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  : » دومرف تسا ، ترطف  يادن  هب  تبثم  خـساپ  هکلب  تسین ،
طوقس رطخ  هب  تسا و  هجوتم  نوریب  هیـشاح و  تمـس  هب  شیاهاپ  تکرح ، لاح  رد  هک  ار  یـسک  تسا ، فینج »  » ربارب رد  فینح » . » دشاب
هجوتم ار  اپ  نتفر  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  فینح »  » اما هاـنگ . هب  لـیامتم  ینعی   3/ هدئام ٍمثإل » ٍفناجتم  . » دنیوگیم فینج  دوشیم ، دـیدهت 
موهفم هک  یفوذحم  لعف  هب  تسا  بوصنم  ثحب  لحم  هیآ  رد  ترطف »  » هملک دناهدرک . انعم  طسو  هب  لیام  ار  فینح  اذل  دـنک و  هار  طسو 

هتفرگ راـک  هب  يدراوم  رد  ءارغا » « » هللا ةرطف  مِْزلأ  هللا ، ةرطف  ذـخ  « ؛ شاـب بظاوـم  ار  تنورد  ار ، یهلا  ترطف  ریگب  ینعی  تسا . ءارغا »  » نآ
: دنیوگب يدرف  هب  دنهاوخب  رگا  هک  نیا  دننام  دشاب ؛ تسا  تیمها  ياراد  نآ  عفد  ای  بذج  هک  یمهم  بلطم  هب  رادشه  نآ  رد  هک  دوشیم 

تاهدشمگ باتک  دنیوگب : وا  بحاص  هب  دنهاوخب  دـشاب و  هدـشمگ  یباتک  رگا  و  کبیبح » کبیبح  : » دـنیوگیم نک ، رادـید  ار  تبوبحم 
ساـسا نیا  رب  تسا ، بوصنم  فوذـحم  لـماع  هب  بیبح  باـتک و  دراوم ، نیا  رد  کـباتک » ذـخ   » ینعی کـباتک » : » دـنیوگیم تسا ، نیا 

يادخ یهاگ  ریگب . تسا ، نآ  رب  وت  تشرـس  هک  ار  ییادـخ  ترطف  ینعی  تسا . هللا » ةرطف  ذـخ   » ای هللا » ةرطف  مِْزلأ  يانعم «  هب  هللا »  ترطف  »
یندب يرکف و  تردق  اب  میاهداد  امش  هب  هک  ار  یهلا  نید  ینامـسآ و  باتک  ینعی  /63و93  هرقب هوقب » مکانیتا  ام  اوذخ  : » دیوگیم ناحبس 
ترطف نامه  هک  ار  یهلا  نید  ینعی  اهیلع » سانلا  َرَطَف  یتلا  هللا  َترطف  : » دـیوگیم یهاـگ  /12 و  میرم هوقب » باتکلا  ذخ  ییحی  ای   » دـیریگب

ذخا تسا و  ترطف  هب  بیغرت  هلزنم  هب  یهلا  نید  هب  توعد  دـینکن . اهر  ار  ناتترطف  هک  تسا  نآ  ادـخ ، نید  ذـخا  يانعم  ریگب . تسادـخ 
مالـسا و تفاـیرد  ناـمه  نآ ، زا  یناـبهگن  ترطف و  ذـخا  هـک  ناـنچ  تـسا ، یمدآ  يوجادـخ  هاوخادـخ و  ترطف  تفاـیرد  ناـمه  نـید ،

هار رد  هکلب  دنکیمن ، تکرح  یتمـس  ره  هب  دبلطیمن و  ار  یهار  ره  ترطف  اریز  تسا ؛ ترطف  هدش  افوکـش  نید  تسا . نآ  زا  يرادـهگن 
ندومیپ اب  كرحتم  ناسنا  هک  تسا  صخـشم  یهار  وا  فده  نیب  كرحتم و  نیب  اریز  تسا ؛ تکرح  رد  لازیال  لامک  تمـس  هب  صاخ و 

. دیسر صاخ  فده  هب  ناوتب  هلیسو  ره  اب  دنک و  هیجوت  ار  هلیسو  فده  هک  تسین  روط  نیا  دسریم ، نیعم  فده  نآ  هب  صخشم  هار  نآ 
هک روطنامه  دبلطیم . ار  نآ  تسا و  نآ  هنـشت  ترطف ، هک  تسا  یهلا  نید  نامه  دناسریم  الاو  فدـه  هب  ار  ناسنا  هک  صخـشم  هار  نآ 

نید زین  ناسنا  تشرس  تسا ، ینیقی  نآ  فده  هب  ندیسر  هار ، نآ  ندومیپ  اب  هک  دنراد  یـصخشم  هار  لامک و  فده و  رگید ، تادوجوم 
. دبلطیم ار  یهلا 

ار نید  أشنم  هک  هرقب  هروس  هیآ 213  هک  دوش  مهوت  نینچ  تسا  نکمم  دـنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  هجوت  اـب 
؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  ار  ههبش  نیا  تسا  راگزاسان  نید  ندوب  يرطف  اب  دنادیم  وا  ندوب  یعامتجا  ترورض  ناسنا و  رهوگ  زا  نوریب 

شسرپ

أشنم هک  هرقب  هروس  هیآ 213  هک  دوش  مهوت  نینچ  تسا  نکمم  دـنادیم  ناسنا  ترطف  رد  ار  نید  هشیر  أشنم و  هک  ترطف  هیآ  هب  هجوت  اب 
خـساپ هنوگچ  ار  ههبـش  نیا  تسا  راـگزاسان  نید  ندوب  يرطف  اـب  دـنادیم  وا  ندوب  یعاـمتجا  ترورـض  ناـسنا و  رهوگ  زا  نوریب  ار  نید 
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؟ دیهدیم

خساپ

يراگزاسان لامتحا  عفد  هب  نآ  دافم  رـصتخم  نایب  هیآ و  لـقن  زا  سپ  هرقب ، هروس  هیآ  ترطف و  هیآ  نیب  يراـگزاسان  مهوت  نیا  باوج  رد 
قَحلِاب باتِکلا  مهَعَم  لزنَأ  نیرذنُم و  نیرـشَبُم و  نییبَنلا  هللا  ثَعب  ًهدِحاو  ۀـمُأ  سانلا  َناک  : » دـیامرفیم هرقب  ةروس  رد  دـنوادخ  میزادرپیم .
اوفلتْخا امل  اونمآ  نیذلا  هللا  يدهَف  مهْنَیب  ًایَغب  تانِّیَبلا  مهتَئاج  ام  دـَعب  نِم  هوتُأ  نیِذَّلا  الإ  هیف  فلَتْخا  ام  هیف و  اوفلَتْخا  امیف  سانلا  نَیب  مکْحِیل 

دوجو ناـنآ  نیب  یفـالتخا  دـندوب و  يدـحاو  تما  مدرم  ینعی   213/ هرقب میقتـسُم » طارِـص  یلِإ  ءاـشَی  نَم  يدـْهَی  هللا  هنذِإـِب و  ِّقَحلا  َنِم  هیف 
اب هارمه  تخیگنارب و  ناگدنهدمیب  ناگدنهدهدژم و  ناونع  هب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  اذل  دمآ ، دـیدپ  فالتخا  اهنآ  نیب  رد  سپـس  تشادـن ،

باتک هک  نانآ  زج  دندرکن  فالتخا  باتک  رد  و  دنک ، يرواد  دندش  فالتخا  راچد  هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  درک  لزان  ار  قح  باتک  نانآ 
تداـسح و متـس و  یغب و  يور  زا  مود  فـالتخا  نیا  تفرگ و  رارق  ناـشرایتخا  رد  راکـشآ  لـیالد  نشور و  تاـیآ  هدـش و  هداد  اـهنآ  هب 

تقیقح هب  دـندوب  هدـش  فالتخا  راچد  هچنآ  رد  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  تشاد . دوجو  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دوب  يداـنع 
قیاقح زا  يرایـسب  تسا و  میرک  نآرق  تایآ  تاهما  زا  هیآ  نیا  دنکیم . تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  درک و  تیادـه 

رد نید  شقن  تلاسر و  توبن و  نید و  هب  طوبرم  لئاسم  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  هک  ار  یلحارم  وا و  یگدـنز  تاروطت  ناـسنا و  هب  طوبرم 
یگمه ترطف  ساـسا  رب  مدرم  1 ـ  دوشیم . نایب  بلطم  دـنچ  لیذ  هیآ ، دافم  ِلامجا  درادرب . رد  ار  لمعو  هشیدـنا  دـُعب  رد  تافالتخا  لح 

یم ار  وا  راثآ  لاعفا و  ءامـسا و  ادـخ و  لقع  ترطف و  ساسا  رب  اهنآ  دـندادیم ، لیکـشت  ار  يدـحاو  تما  هدوب و  گـنر  کـی  ناـسمه و 
فالتخا و هنوگ  چـیه  دـندادیم ، ماجنا  ترطف  نامه  ساـسا  رب  زین  ار  دوخ  یلمع  فیاـظو  دـندرکیم ، شتـسرپ  ار  دـنوادخ  دـنتخانش و 

لکـش یگدـنز  دراذـگ و  ینوزف  هب  ور  یناسنا  لسن  درک و  ادـیپ  لماکت  ناسنا  یتقو  جـیردت  هب  اما  تشادـن . دوجو  اهنآ  نایم  رد  يداضت 
رد مه  اطخ و  باوص و  راـیعم  تخانـش  هشیدـنا و  رد  مه  اـهنآ  دـمآ  دوجو  هب  اـهنآ  نیب  رد  اـهفالتخا  تفرگ ، دوخ  هب  يرتشیب  یعاـمتجا 

ظاحل هب  فالتخا  نیا  هتبلا  دندش . فالتخا  راچد  دارفا  قوقح  دودح و  نییعت  رد  مه  دسافم و  حلاصم و  لطاب و  قح و  قیبطت  صیخشت و 
لح ناوت  دوخ  دندش و  فالتخا  راچد  اهناسنا  نوچ  2 ـ  دوب . يرورض  يو  لماکت  یقرت و  روظنم  هب  دوب  ناسنا  تعیبط  زا  هتـساخرب  هکنیا 

رد ار  ناربمایپ  دنوادخ  ور  نیا  زا  دهد ، نایاپ  نوگهنوگ  ياههبنج  رد  نانآ  تافالتخا  هب  ات  دندرک  ادـیپ  امنهار  هب  جایتحا  دنتـشادن  ار  نآ 
یهلا ماکحا  شریذپ  زا  هدش و  قح  رکنم  هک  اهنآ  هب  دنهد و  تراشب  دـنریذپیم  ار  یهلا  ماکحا  قح و  هک  یناسک  ات  تخیگنارب  اهنآ  نیب 

اب اهنت  دوشیمن و  رصحنم  هظعوم  تحیـصن و  هب  ایبنا  تلاسر  نوچ  اما  3 ـ  دنهد . رادشه  ناشراک  بقاوع  هب  هدرک و  راذنا  دـندرک ، عانتما 
اهنآ اب  قح  باتک  تروص  هب  ار  تعیرـش  نیناوق و  هعومجم  دـنوادخ  داد ، نایاپ  تارجاـشم  تاـفالتخا و  هب  ناوتیمن  هظعوم  تحیـصن و 

تافالتخا هب  هدوب  اشگهار  یعامتجا ـ  ای  يدرف  یلمع ، ای  يرکف  لئاسم  هاوخ  دراد ـ  فالتخا  تما  هک  هچنآ  رد  نآ  ساسا  رب  ات  درک  لزان 
ار فالتخا  دـناوتیم  یبوخ  هب  درادـن و  هار  نآ  رد  لطاب  هدـش ، لزان  قح  سابل  رد  تسا و  قح  رـسارس  باتک ، نیا  نوچ  دـنهد و  همتاخ 

اجنآ زا  رگید : ترابع  هب  دـشخب . ققحت  ار  نآ  یقرت  لماکت و  هدومن  نیمأت  ار  هعماج  یکاپ  تمالـس و  دـنک ، ادـج  لطاب  زا  ار  قح  عفر و 
رارسا زا  يرایسب  يرظن  تهج  زا  اریز  تسین ؛ یفاک  ییاهنت  هب  یلمع  يرظن و  لئاسم  رد  فالتخا  لح  ناسنا و  تیاده  يارب  رشب  لقع  هک 

توهش و ریسا  زین  یلمع  تهج  زا  دوشیم و  هابتشا  راچد  قیاقح ، یضعب  هب  یسرتسد  تروص  رد  هدوبن و  ناسنا  سرتسد  رد  یتسه  ناهج 
نآ دشاب و  هزنم  زین  بضغ  توهش و  زا  هتشاد و  یهاگآ  رارـسا  هب  هدوب و  نوصم  هابتـشا  زا  هک  تسا  دنمزاین  یتقیقح  هب  اذل  تسا ، بضغ 

فالتخا فالخ و  زا  تسا  قح  نوچ  و  دوشیم ، لزان  ناربمایپ  رب  نآ  تباحـص  رد  اـی  قح  توسک  رد  هک  تسا  ینامـسآ  باـتک  یحو و 
امیف ِسانلا  ْنَیب  مکْحَِیل  قحلِاب  باتِکلا  مُهَعَم  لَْزنَأ  و  : » دومرف اذـل  دریگ ، رارق  تافالتخا  لح  يارب  نازیم  راـیعم و  دـناوتیم  اـی  تسا و  هزنم 

دیامن و تموکح  يرواد و  مدرم  نیب  تافالتخا  رد  ات  دـش  لزان  اهنآ  رب  ایبنا  هارمه  تسا  قح  سابل  هب  سبلم  هک  یباتک  ینعی  هیف » اوفلتخا 
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فالتخا هک  ملع ، زا  لبق  فالتخا  فلا ) تسا : مسق  ود  دراد  دوجو  اهناسنا  نیب  رد  هک  یفـالتخا  4 ـ  دهد . نایاپ  اهداضت  تاموصخ و  هب 
دننام ملع ، زا  لبق  فالتخا  عقاو  رد  دنکیم . مهارف  ار  لماکت  دشر و  هنیمز  هک  تسا  یفالتخا  اریز  تسا ؛ سدـقم  هدیدنـسپ و  حودـمم و 
ثحب هلیـسو  ارآ و  براضت  هنیمز  نوچزین  ملع  زا  لبق  فالتخا  تسا . نازیم  لدع  طسق و  يرارقرب  يارب  هک  تسا  وزارت  هفک  ود  فالتخا 

یتافانم ندوب  هدـحاو  تما  اب  فالتخا  نیا  تسا و  لامک  بجوم  دـنکیم  مهارف  ار  قح  تفاـیرد  روظنم  هب  شـشوک  شـالت و  وگتفگو و 
نآ هشیر  هک  ملع ، زا  دعب  فالتخا  ب ) ددرگ . لح  فالتخا  نآ ، وترپ  رد  هک  هدـش  نید  عیرـشت  ببـس  هک  تسا  فالتخا  نیمه  درادـن و 
زا دعب  نآ ، رد  يراکتـسد  هلیح و  اب  وزارت  هفک  ود  فالتخا  دننامه  تسا  لطاب  مومذم و  فالتخا ، نیا  تسا . دانع  متـس و  یغب و  دسح و 

رگا تسا و  يرورض  لماکت ، يارب  ملع  زا  لبق  فالتخا  دوشیم . نارگید  قوقح  عییـضت  یـشورفمک و  بجوم  هک  نوزوم  نزو و  يربارب 
تطاسب و رد  یعامتجا  طباور  ای  یگدـنز ، تشیعم و  ای  هشیدـنا  حطـس  رد  دادیم و  تایح  همادا  ییادـتبا  طیـسب  یگدـنز  ناـمه  رد  رـشب 

اذـل نآ ، ماود  هن  تسا  يرورـض  فالتخا  نیا  لصا  نوچ  دـشیمن و  ققحم  يرـشب  هعماج  رد  یقرت  دـشر و  دـنامیم ، یقاب  یلوا  یگداس 
رد باـتک  تروـص  هب  هک  تسا  یهلا  تعیرـش  نیناوـق و  هعوـمجم  قـح ، رواد  نآ  تسا و  دـنمزاین  قـح  رواد  هب  نآ ، هب  نداد  ناـیاپ  يارب 

5 دوشیم . هعماج  طوقس  یهابت و  بجوم  تسا ، دانع  متس و  یغب و  هب  دنتسم  نوچ  ملع  زا  دعب  فالتخا  اما  تسا ، هتفرگ  رارق  ایبنا  رایتخا 
دحاو فدـه  تمـس  هب  تسا و  دـحوم  هرطفلاـب  ناـسنا  دـشاب . ینیعم  دوصقم  صاـخ و  دـصقم  ياراد  هک  تسا  یتیعمج  ياـنعم  هب  تما   ـ

ار ادـخ  مـه  دـنکیم ، یگدـنز  يدـیحوت  ترطف  ساـسا  رب  دوـشیم و  دـلوتم  يدـیحوت  ترطف  اـب  رگید : تراـبع  هـب  دـنکیم و  تـکرح 
هکلب تسین ، فالتخا  لح  يارب  طقف  نید ، هب  زاـین  6 ـ  درادیمرب . ماگ  دوخ  حالص  ریسم  رد  مه  دنکیم و  تدابع  ار  وا  مه  دسانـشیم و 

ار عونمه  ناهج و  ادخ ، اب  دوخ  طابترا  تیفیک  هک  دراد  ییاههمانرب  هب  جایتحا  يدبا  لامک  هب  لین  یقیقح و  تداعس  هب  ندیسر  يارب  رشب 
لیلد نیمه  هب  دـنک . نییعت  وا  يارب  ار  دـسافم  راـضم و  حـلاصم و  عفاـنم و  هدرک و  صخـشم  وا  يارب  تشاد ـ  دوجو  يرگید  يدرف  رگا   ـ

تفایرد ار  یهلا  یحو  هدوب و  ربمایپ  ع )  ) مدآ ینعی  ناـسنا ، نیلوا  تسا ، هتـشاد  ربماـیپ  اـی  هدوب و  ربماـیپ  دوخ ، اـی  ناـسنا  هشیمه  هک  تسا 
اب دراد ، ییادتبا  هداس و  طیـسب ، یگدـنز  یتقو  ات  ناسنا  7 ـ  دـنک . یگدـنز  وا  تیادـه  هیاس  رد  ات  تشاد  يربمایپ  یتما  ره  سپ  درکیم ،

یگداس تطاسب و  زا  يو  یگدنز  رگا  اما  دناسر ، دـصقم  هب  درک و  تیادـه  اروا  ناوتیم  تحیـصن  هظعوم و  اب  وا و  ترطف  ندرک  رادـیب 
مدآ نامز  زا  اهناسنا  اذل  دنکیم . ادیپ  ترورض  ییازج  یقوقح و  یندم ، نیناوق  هعومجم  تعیرـش و  دوجو  دوش ، جراخ  فلتخم  داعبا  رد 

یگدـیچیپ یعامتجا و  لماکت  اب  اما  دـندرکیم ؛ یط  ار  دوخ  ینید  یگدـنز  ماکحا  قـالخا و  دـیاقع ، دومنهر  اـب  ع )  ) حون ناـمز  اـت  (ع )
ار نیناوق  هعومجم  هک  تسا  تعیرش  باتک و  بحاص  ربمایپ  نیلوا  حون  عقاو  رد  درک و  لزان  حون  رب  ار  باتک  تعیرـش و  دنوادخ  هعماج ،
باتک و هلحرم ، نیا  رد  ایبنا  نیاربانب ، تسا . هدرک  تفاـیرد  دـنوادخ  زا  اـهناسنا  ییازج  یقوقح و  یملع ، فـالتخا  لـح  تیادـه و  يارب 

مه دننک و  تیاده  ار  اههشیدنا  مه  نآ  رد  یلمع  نیزاوم  اهـسایقم و  حیحـص و  يداقتعا  لوصا  نایب  اب  ات  دندرک  تفایرد  ار  عماج  نیناوق 
هب تساهنآ ، زا  یکی  نید  رد  فـالتخا  هک  تسا  نوگهنوگ  ماـسقا  ياراد  فـالتخا  8 ـ  دننک . لح  لمع  هشیدـنا و  دـُعب  رد  ار  اهفالتخا 

ياههناشن دهاوش و  هک  نیا  اب  دندرک ، فالتخا  نید  رد  یغب  دانع و  متـس و  يور  زا  ياهدع  ناربمایپ ، تلاسر  رارقتـسا  زا  دـعب  هک  يروط 
نیتسار نانمؤم  فلا ) دنتـسه : هتـسد  ود  مومذم  فالتخا  ینعی  یهاگآ ، زا  دـعب  فالتخا  هلحرم  رد  مدرم  9 ـ  دوب . هدیـسر  نانآ  هب  نشور 
تیاده اب  دندرک و  عوجر  ایبنا  میلاعت  باتک و  هب  مومذـم  فالتخا  هنوگ  ره  هب  ندیـشخب  نایاپ  يارب  اهنآ  دـندوب ؛ میلـست  قح  ربارب  رد  هک 

يرگمتـس و ساسا  رب  هدش و  جراخ  نامیا  ریـسم  زا  هک  یناسک  ب ) دندرک . تکرح  میقتـسم  طارـص  رد  دندیـسر و  قح  هب  یهلا  ناربهر 
رظن دروم  ۀـیآ  رد  تقد  اب  دـندومن . لیدـبت  تبراحم  هب  یهاگ  تفلاخم و  هب  ار  نآ  فالتخا  هب  ندز  نماد  اب  دـندش و  هارمگ  یهاوخدوخ 

، تسا نید  نامه  تسوا ، دازمه  رشب و  يرطف  هک  هچنآ  جاهنم ، تعیرـش و  کی  دراد و  دوجو  نید  کی  ناسنا  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا 
فرط زا  نآ  لوزن  اهنآ ، نیب  رد  فالتخا  ندش  رادیدپ  هعماج و  شیادیپ  اب  هک  تسا  يزیچ  نیناوق ، هعومجم  زین  جاهنم و  تعیرـش و  یلو 
ریسم رد  هدش و  تیاده  تسا  قح  هک  نیناوق  هعومجم  جاهنم و  تعیرش و  نآ  وترپ  رد  هعماج  ات  تسا  هدرک  ادیپ  ترورض  ناحبس  يادخ 
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َنِإ : » دومرف نآرق  هک  تسا  ناـمه  تسا  ناـسنا  يرطف  هک  هچنآ  دـنامب . نوصم  فـالتخا  زا  دریگ و  رارق  يورخا  يویند و  یقرت  لـماکت و 
مالـسا ساسا  دندناوخ و  ارف  مالـسا  هب  ار  مدرم  مه  دناهدوب و  ناملـسم  دوخ  مه  ایبنا ، همه  تسا و  دـحاو  مالـسا  مالـسإلا » هللاَدـنِع  نیدَّلا 

لامک نآ  ربارب  رد  دـنراد و  شیارگ  وا  دـیحوت  هب  تسا و  قلطم  لامک  ياراد  هک  ادـخ  هب  اـهناسنا  همه  اذـل  تسا . داـعم  توبن و  دـیحوت ،
تعیرـش و هن  تسا ، ناسنا  يرطف  تباـث ، نید  هک  دـنامهفیم  ار  بلطم  نیمه  ترطف  هیآ  دـننکیم . تداـبع  ار  وا  دـنراد و  عوضخ  قلطم ،

هتشذگ عیارـش  اب  تسا  نکمم  یتعیرـش  ره  تسا و  ددعتم  جهانم  عیارـش  اما  تسین ، فالتخا  نآ  رد  تسا و  دحاو  نید ، اذل  ریغتم ، جاهنم 
مدرم هب  هدرک و  تفایرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  یتعیرـش  تعیرـش ، نیرتلماک  ور  نیا  زا  دشاب ، هتـشاد  قرف  صقن  لامک و  تهج  زا 

ییزج و جاهنم  تعیرـش و  تسا و  ناسنا  ترطف  نورد و  نید  أشنم  هکلب  تسین  ناـسنا  تقیقح  زا  نوریب  نید ، أـشنم  تسا . هدومرف  غـالبا 
، تسا هدـش  لزان  ناربماـپ  رب  تسا ، یـضراع  رما  هک  فـالتخا  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هیآ ، قبط  رب  دراد و  ینوریب  هاگتـساخ  هک  تسا  ریغتم 

ییزج ِتعیرـش  هتبلا  دنیامن . يرواد  تافالتخا  رد  ساسا  نآ  رب  ات  درک  لزان  قح  هب  ار  باتک  ادـخ  هک  تسا  نیا  مه  نآرق  ریبعت  هک  نانچ 
ءیش نیمه  تسا و  دحاو  ءیش  ناسنا  تقیقح  نوچ  تسا و  گنهامه  دشاب ، نید  یلک  طوطخ  نامه  هک  مالسا  اب  ًالماک  ریغتم ، جاهنم  و 
تسا رارقرب  یگنهامه  ینیوکت و  دنویپ  ًالماک  ریغتم  تعیبط  نیا  تباث و  ترطف  نآ  نیب  تسا و  ریغتم  تعیبط  تباث و  ترطف  ياراد  دحاو 

. تسا رارقرب  یگنهامه  دنویپ و  ًالماک  جاهنم  تعیرش و  نیب  مالسا و  یلک  طوطخ  نیب  اذل 

؟  دنا هدروآ  ینید  سح  دوجو  يارب  یلیلد  هچ  و  تسیچ ؟ ینید  سح  زا  روظنم 

شسرپ

؟  دنا هدروآ  ینید  سح  دوجو  يارب  یلیلد  هچ  و  تسیچ ؟ ینید  سح  زا  روظنم 

خساپ

هـس داعبا  رانک  رد  ناسنا  حور  يارب  یمراهچ  دعب  دوش و  یم  هدیمان  ینید  سح  نآ  أشنم  هک  تسا  یلقتـسم  يرطف و  تساوخ  یتسرپادخ 
روط هب  اهناسنا  نایم  رد  یتسرپادخ  یـسانشادخ و  دوجو  نآ  دوجو  لیلد  دـیآ و  یم  رامـشب  ییابیز ) یکین –  يواکجنک –  سح  هناگ ( 

. تسا یسانش  هنیرید  یخیرات و  دهاوش  ساسا  رب  یگشیمه  یناگمه و 

؟  تسیچ ترطف  هب  یهجوت  یب  لماوع 

شسرپ

؟  تسیچ ترطف  هب  یهجوت  یب  لماوع 

خساپ

ادخ رکف  هب  لاح  همه  رد  یخرب  هک  نیا  لیلد  میناوت  یم  یتحار  هب  مییامن ،  تقد  دننک  یم  حرطم  ار  يرطف  یـسانشادخ  هک  یتایآ  هب  رگا 
یب عناوم  نآرق  تایآ  ساسارب  ار  لیذ  دراوم  ناوت  یم  لامجا  تروص  هب  تفایرد .  ار  دنوش  یم  ادخ  رکنم  یلک  هب  رگید  یضعب  دنتسین و 

ار ادخ  هک  دیـشابن  یناسک  دننام  و  مهـسفنا ؛  مهاساف  هللاوسن  نیذـلاک  اونوکت  الو  نایـسن ( (  - 1 درک :  دادـملق  يرطف  تفرعم  هب  یهجوـت 
دافتـسم نآ  هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  زا  هیآ 67 . )  هبوت ،  هیآ 19 -  رـشح ، تخاس ( ، ) )  ناشـشومارف  ار  ناشدوخ  ادخ  دندرک و  شومارف 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 455 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نایـسن لیم  دنا و  هدرب  دای  زا  هدرک و  شومارف  ار  ادخ  رفک ، لاح  رد  یلو  دـنراد  دـنوادخ  هب  تبـسن  تفرعم  هنیـشیپ  نارفاک  هک  ددرگ  یم 
املف نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللاوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف  يدام ( (  بابـسا  لـلع و  هب  هجوت  - 2 دوش . یم  ندوبن  وا  رکف  ای  ادـخ  راـکنا  رتسب 

هب نوچ  دنناوخب و  ییرگاتکی ]  ینید [  كاپ  صالخا و  اب  ار  يادخ  دنوش ، راوس  یتشک  رد  هاگره  سپ  نوکرشی ؛  مهاذا  ربلا  یلا  مهاجن 
دیما عطق  عقاو  رد  دیوگ  یم  یصاخ  نحل  اب  هیآ  نیا  هیآ 65 . )  توبکنع ،  دنزرو ( ، ) )  یم  كرش  هاگ  نآ  ناشدناهرب ،  یکشخ  يوس 

رادـیب تسا  هتفخ  شناج  قمع  رد  هک  يرطف  تفرعم  نآ  ددرگ و  بابـسالا  ببـسم  هجوتم  ناسنا  دوش  یم  بجوم  بابـسا  للع و  ریاس  زا 
لوغـشم دوخ  هب  ار  یمدآ  هدرک و  هطاحا  ار  ناسنا  فارطا  هچنآ  هب  هجوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  زا   . ددرگ

باذـع مکیتا  نا  مکتیارا  لق  شیاسآ ( (  هافر و  - 3 تسا . دنوادخ  هب  تبـسن  وا  يرطف  تفرعم  هب  یهجوت  یب  هدمع  لماع  تسا ،  هتـشاد 
، دبایرد ار  امـش  زیخاتـسر  ای  دسر ، رد  ار  امـش  ادخ  باذع  رگا  امـش ، رظن  هب  وگب  نیقداص ؛  متنک  نا  نوعدـت  هللاریغا  هعاسلا  مکتتا  وا  هللا 
هک تسا  نآ  رگناـشن  هیآ  نـیا  تاـیآ 41 و43 . )  روطنیمه  هیآ 40 و  ماعنا ،  دـیناوخ ( ، ) ) ؟ یم  ار  ادـخ  زا  ریغ  یـسک  دییوگتـسار  رگا 

هافر و هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ور  نیازا  ، ددرگ یم  راکـشآ  رادـیب و  گرم  نامز  ای  تمایق  نوچمه  دـیادش  اهانگنت و  رد  ناسنا  ترطف 
ماعنالا و ناذا  نکتبیلف  مهنرمالو  مهنینمالو  مهنلـضالو  ناطیـش ( (  اب  یتسود  - 4 دروآ . یم  مهارف  ار  ترطف  یگدیـشوپ  هنیمز  شیاـسآ ، 
هارمگ و تخـس  ار  نانآ  و  تفگ ) ...  ناطیـش  ًانیبم ( ؛ ًانارـسخ  رـسخ  دقف  هللا  نود  نمًایلو  ناطیـشلا  ذـختی  نم  هللا و  قلخ  نریغیلف  مهنرمال 

هدـیرفآ ات  منک  یم  ناشراداو  دـنهد و  فاکـش  ار  اه  ماد  ياه  شوگات  منک  یم  ناشراداو  درک و  مهاوخ  زارد  رود و  ياـه  هودـنا  راـچد 
هیآ اسن ، تسا ( ، ) )  هدش  يراکـشآ  نایز  شوختـسدًاعطق  دریگ ، تسود  ار  ناطیـش  ادخ ، ياج  هب  سک  ره  دـنزاس و  نوگرگد  ار  ادـخ 

رد نیا  و  ییابطابط )  همالع  ص 85 ، ج 5 ، نازیملا ،  تسا (  يرطف  یـسانشادخ  ترطف و  مکح  زا  جورخ  ادـخ  هدـیرفآ  رد  رییغت   ( . 119
هب هجوت  مدع  هب  هدرک و  رییغت  وا  رد  يرطف )  یسانشادخ  هللا (  قلخ  نیا  دوب  تسود  ناطیـش  اب  یـسک  رگا  تسا ،  ناطیـش  اب  یتسود  هیاس 
یم اه  تسدرود  رد  ار  وا  دوخ  رادرک  اب  هک  میتسه  ام  نیا  تسا و  کیدزن  ام  هب  دنوادخ  لاح  ره  هب   . دش دهاوخ  رجنم  وا  راکنا  ای  ادخ و 

هتخادنارود وت  کیدزن و  دیـص   = هتخاسرب اهریت  نامک و  يا  = دیعب ار  ترکفریت  هدنکف  وت  = دـیرولا لبح  زا  برقا  تسا  قح  هچنآ  مییوج : 
 ( ;2355 تایبا 2353 -  مشش ،  رتفد  يونثم ،  رتروجهم ( = وا  تسا  جنگ  نینچزو  = رترود وا  رتزادنارود  هک  ره  =

؟ دنت ـ سه اد  رک خـ ـ نم يا  هدع  ارچ  تسا  يرطف  يرما  ییوجادخ  رگا 

شسرپ

؟ دنت ـ سه اد  رک خـ ـ نم يا  هدع  ارچ  تسا  يرطف  يرما  ییوجادخ  رگا 

خساپ

. تسا قلطم  دوجو  شتـسرپ  قلطم و  لامک  بلاط  هک  تسیا  هنوگ  هب  وا  شنیرفآ  هوحن  هک  تسانعم  نیا  هب  ناـسنا  یبلطادـخ  ندوب  يرطف 
هب ءاّکتا  كرت  ّقلعت و  كرت  ییادز و  تلفغ  طیارـش  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  صاخ  یطیارـش  هب  هتـسباو  شنیرفآ  هوحن  نیا  یلعف  روهظ  اـّما 

يّدام تایح  رهاظم  هک  نیا  حیضوت  تسا ، سفن  يّدام  ياهـشهاوخ  هبترم  رد  ندرکن  لّزنت  رگید  ترابع  هب  تسا . یعیبط  يّدام و  بابـسا 
ییوجادخ یسانشادخ و  ترطف  رب  نای  ـ سن هدر  ینا پـ ـ سفن ياه  ـ سوه اوه و  اب  مأوت  يویند  یگدنز  رد  يّدام  تابّب  ـ سم بابـسا و  هدهاشم  و 

دنک سا  ـ ـسحا هک  ییاج  دننام  دنک  قّلعت  عطق  يّدام  بابـسا  اب  ناسنا  هک  هاگنآ  یلو  دناشوپ ، یم  ار  ترطف  هنیآ  يالج  هدـی و  ـ ـشک ناسنا 
ریمض يافـص  هدش  ییادز  رابغ  ترطف  هنیآ  زا  تسا  هدش  هاتوک  یّلک  هب  يرهاظ  بابـسا  زا  وا  تسد  دنک و  یم  دیدهت  ار  وا  يدوبان  رطخ 

دنک زورب  روهظ و  هزادـنا  کی  هب  موادـم و  روط  هب  دارفا  همه  رد  هک  تسین  نیا  يرما ، ندوب  ير  ـ طف همزـال  ـالوصا  ددرگ . یم  رادـیدپ  وا 
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هک دوش  یم  فیعـض  نانچ  هاگ  دراد و  دوجو  فعـض  تّدش و  اب  اهناسنا  نایم  رد  اّما  تسا . يرطف  هقالع  کی  یئابیز  رنه و  هب  هقالع  الثم 
يروما دوبن  دوب و  دراد . نتخیگنارب  هّجوت و  هب  جایتحا  ندوب  يرطف  نیع  رد  ير  ـ طف هقالع  ره  هوالع ، هب  دوش . یم  لـک  ـ ـشم نآ  صیخـشت 

زورما ياهتلفغ  اه و  یمرگرس  هک  تسا  یعیبط  و  تسا . ّرثؤم  يرطف  رما  نیا  شهاک  شیازفا و  رد  دهد ، هّجوت  نا  ـ سنا قلاخ  هب  ار  ـر  شب هک 
ـد. شکب نایسن  یشومارف و  هدرپ  نا  ـ سنا لالز  كاپ و  ترطف  رب  ـر  شب

؟ دنوش یم  رفاک  كرشم و  يدارفا  ارچ  دشاب , یم  وجادخ  اترطف  ناسنا  رگا 

شسرپ

؟ دنوش یم  رفاک  كرشم و  يدارفا  ارچ  دشاب , یم  وجادخ  اترطف  ناسنا  رگا 

خساپ

دنچ رما  نیا  تلع  . دـنوشیم ریثأتیب  ای  نوگرگد و  یطیارـش  رد  زین  يرطف  روما  هکلب  تسین ؛ نآ  زا  زیرگ  اب  یفانم  زیچ  کـی  ندوب  يرطف 
نآ یپ  رد  اهوزرآ و  تاوهـش و  دننام  ناسنا ، يدوجو  ياههبنج  زا  رگید  یـشخب  رب  دـح  زا  شیب  نداد  اهب  ب )  تلفغ ، فلا ) تسا : زیچ 
هک تسا  انعم  نیا  هب  ادـخ  هب  داقتعا  ندوب  يرطف  دـیامرفیم : يرهطم  دیهـش  تاهبـش . ماد  رد  ندـش  راتفرگ  ج )  يرطف ، ماکحا  فیعـضت 

یعیبط و تلاح  زا  جورخ  یعون  وا  دوجو  راکنا  ییرگادـخ و  نیاربانب  تسا . هاوخ  ادـخ  ریذـپادخناور و  حور و  تمالـس  لاح  رد  ناـسنا 
ناشیا درک . لاؤس  يروابان  ادـخ  تلع  زا  ناوتیم  قیقحت  هب  اـما  تسین ، تسرد  نادـنچ  ییوجادـخ  تلع  زا  لاؤسورنیمه  زا  تسا ، هیلوا 
داقتعا داضت  مهوت  - 3 اسیلک ، ینید  میهافم  ییاسران  - 2 برغ ، یفسلف  میهافم  ییاسران  - 1 هلمج : زا  دنادیم ، زیچ  دنچ  ار  هدیدپنیا  تلع 
یسایس دادبتـسا  هناوتـشپ  ار  ادخ  هب  داقتعا  - 5 ناسنا ، يدازآ  رایتخا و  اـب  ادـخ  هب  داـقتعا  نیب  داـضت  مهوت  - 4 لماکت ، هیرظن  اـب  ادـخ  هب 
یبالقنا هیحور  نادقف  یبلطتیفاع و  - 8 یقالخا ، داسف  مسیلایرتام و  - 7 نتشادنپ ، یگدنز  يارب  شالت  ریاغم  ار  یتسرپادخ  - 6 نتشادنپ ،

يرهطم دیهش  يرگیدام  هب  شیارگ  للع  يرهطم 2 - دیهش  ترطف  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  نایدا . ناوریپ  زا  یخرب  نایم  رد 

. درک شومارف  ار  دوخ  كاپ  اترطف  قالخا  لیصا و  ياهشزرا  تیرشب  ارچ 

شسرپ

. درک شومارف  ار  دوخ  كاپ  اترطف  قالخا  لیصا و  ياهشزرا  تیرشب  ارچ 

خساپ

يرشب عماوج  هعومجم  هب  ارذگ  یهاگن  اب  تسا و  هتشاد  يددعتم  ياه  بیـشن  زارف و  خیرات  لوط  رد  تیرـشب  هعماج  تسناد  دیاب  تسخن 
ياه تراغ  گنج و  دـنا و  هدـیطلغ  ورف  لهجو  كرـش  رد  مدرم  رثکا  هک  يرایـسب  ياـه  نارود  تسا  هدوبن  مک  نونکاـت  رود  هتـشذگ  زا 

لیـصا و ياه  شزرا  نازورف  عمـش  مدرم  زا  ییاه  هورگ  ناحلـصم و  زا  يدادعت  ینارود  ره  رد  اما  تسا . هداتفا  قافتا  یناهج  يا و  هقطنم 
تثعب هماگنه  دـننام  دوب  نارواب  نید  اب  بلاغ  ياـضف  اـه  نارود  زا  یخرب  رد  هتبلا  دـنا . هتـشادهگن  نشور  ناـنچمه  ار  تیونعم  قـالخا و 

. تسا هتشاد  هبلغ  تراغ  گنج و  يزیتس و  نید  اه  نارود  یخرب  رد  هک  نانچمه  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هماگنه  ای  و  (ص ) مالـسا ربمایپ 
لیصا و ياه  شزرا  یشومارف  هتبلا  ناهج . حطـس  رد  مسیرالوکـس  رکفت  جاور  ای  ناهج و  زا  یمین  رب  مسیـسکرام  تیمکاح  نارود  دننام 
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هکلب دنک . ادیپ  همادا  هدزباتش  روط  هب  ءارقهق  ریـس  هک  تسین  هنوگ  نیا  دوش و  یمن  هصالخ  نارود  نیا  هب  اهنت  قالخا  تیونعم و  زا  يرود 
هدکهد يریگ  لکش  تاطابترا و  شرتسگ  اب  هک  روطنامه  و  تسا . هدننک  راودیما  اه » شیور   » تسا هدننک  نارگن  اهشزیر »  » هک روطنامه 
نامدرم زا  يرایسب  نایم  رد  زین  تیونعم  هب  شیارگ  یتح  یمومع و  گنهرف  دشر  اما  تسا . هتفای  هعسوت  نازیتس  نید  تیلاعف  رادم  یناهج 

لیصا ياه  شزرا  تیمکاح  عناوم  درک و  یسانشزاب  ار  كاپ  ترطف  یـشومارف  لماوع  دیاب  هتبلا  تسا . شیازفا  هب  ور  زین  ناهج  حطـس  رد 
؛ تسناد دـیاب  هراـب  نیا  رد  میهد . تاـجن  طوقـس  زا  ار  هعماـج  هداوناـخ و  دوـخ و  يزیر  همارنب  یهاـگآ و  اـب  اـت  درک  یـسانش  بیـسآ  ار 
مکارت و ناهانگ و  باکترا  نتـسناد و  لیـصا  دوصقم  دصقم و  ار  نآ  نآ و  هب  مزال  دح  زا  شیب  نداد  تیمها  یناف و  يایند  هب  یگتخابلد 
زا تسا  دنوادخ  لامج  لالج و  هنیآ  هک  ترطف  هرهچ  ددرگ  یم  ثعاب  دـنوادخ  يوس  هب  نتـشگن  رب  ندرکن و  هبوت  اهنآ و  ندـش  هتـشابنا 

كاخ و اهراورخ  ریز  رد  ناسنا  ییادخ  كاپ و  ترطف  ددرگ و  هدوزفا  اهراگنز  نیا  رادـقم  رب  جـیردت  هب  ددرگ و  هدیـشوپ  راگنز  رابغ و 
هب ناسنا  یهاگ  درادن و  يرثا  نآ  رد  اه  تحیـصن  اه و  هظعوم  دـبات و  یمن  ناسنا  لد  رد  یهلا  راونا  هک  هنوگ  هب  ددرگ  نوفدـم  كاشاخ 

یحالـصا و دـیما  چـیه  هک  ددرگ  یم  کیرات  هریت و  هایـس و  يدـح  هب  ددرگ و  یم  هنوراو  وا  بلق  تاـیاور  ریبعت  هب  هک  دـسر  یم  ییاـج 
اهروتـسد و مامت  تسا و  ترطف  كاپ  هنیآ  زا  اه  یگدولآ  اهرابغ و  ندز  راـنک  یهلا ، ياـیلوا  اـیبنا و  همه  فدـه  دور . یمن  نآ  زا  يریخ 

ناـج هدرـسفا و  حور  هک  تسا  نیمه  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاـب  هباـنا و  هبوت و  رافغتـسا و  زا  فدـه  تسا و  روظن  نیا  هب  یهلا  ماـکحا 
جهن هبطخ  نیتسخن  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  دـنک . ادـیپ  یناشفارون  ییامندوخ و  هولج و  تصرف  هرابود  ناـسنا  نوفدـم  ترطف  سوبحم و 

ریثی غیلبتلاب و  مهیلع  اوبحتی  هتمعن و  یسفم  مهورکذی  هترطف و  قاثیم  مهودأتـسیل  ءایبنا  مهیلا  رتاو  هلـسر و  مهیف  ثعبف  : » دیامرف یم  هغالبلا 
ياه تمعن  دننک و  افو  ترطف  نامیپ  هب  دـنهاوخب  اهنآ  زا  ات  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  دـنوادخ  لوقعلا ؛ نئافد  معلاو 

هتفهن ياه  جنگ  زا  ار  كاشاخ  كاخ و  دننک و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  یهلا ، توعد  مایپ و  ندناسر  اب  دـنروآ و  دای  هب  ار  هدـش  شومارف 
. دننزب رانک  اهنآ  ریمض  ناج و  لقع و  قامعا  رد 

تبرغ و راچد  ایند  رد  نامدوخ و  هعماج  رد  یمالسا  ياهـشزرا  ردق  نیا  ارچ  تسا  راگزاس  اهناسنا  ترطف  اب  مالـسا  نییآ  رگا  دیهد  حیـضوت  افطل 
؟ تسا تخس  ردق  نیا  ندوب  راد  نید  ارچ  الوصا  و  تسا ؟ یشومارف 

شسرپ

راچد ایند  رد  نامدوخ و  هعماج  رد  یمالـسا  ياهـشزرا  ردق  نیا  ارچ  تسا  راگزاس  اهناسنا  ترطف  اب  مالـسا  نییآ  رگا  دیهد  حیـضوت  افطل 
؟ تسا تخس  ردق  نیا  ندوب  راد  نید  ارچ  الوصا  و  تسا ؟ یشومارف  تبرغ و 

خساپ

تسا ترطف  اب  قباطم  نید  تایئزج  تاعورف و  مامت  هک  دنتسین  یعدم  ناملسم  هفسالف  ءاملع و  رثکا  ألوا  لاوئـس  لوا  تمـسق  اب  هطبار  رد 
لثم تسا  قفاوم  ناسنا  شنیرفآ  عون  اب  نید  یـساسا  ناکرا  لوصا و  دـندقتعم  هکلب  دـشاب  نید  ندوب  يرطف  اب  فلاخم  اهنآ  اب  تفلاخم  ات 

، نازیملا  ) دنا هدومرف  باختنا  ار  هیرظن  نیا  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  هچنانچ  ادخ و ...  شتسرپ  ادخ و  هب  شیارگ  داقتعا و  لصا 
يارب هماـت  تیلع  ترطف  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نید  ندوـب  يرطف  أـیناث  مور .) هروـس  زا  هیآ 30  لیذ  ص 178 ، ج 16 ، ییابطابط ، همـالع 
کی هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  نید  ندوـب  يرطف  هکلب  دـنک  يرادـنید  هب  روـبجم  ار  اـهنآ  هک  يوـحن  هب  دـشاب  دارفا  ندوـب  نیدـتم  ناملـسم و 
وحن هب  لامک  لباقم  رد  شنرک  هب  لیم  دـنوادخ و  دوجو  رب  قیدـصت  دـننام  نید  یـساسا  ناکرا  يوسب  ینطاب  لـیم  شیارگ و  تخاـنش و 

دس یعناوم  رگا  اما  دنسر  یم  تیلعف  هب  اهنآ  دنوشن ، تآءاضتقا  نیا  عنام  دس و  یلماوع  رگا  هک  هدش  هیبعت  اهناسنا  مامت  دوجو  رد  یضتقم 
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دوصقم دیاب  باوج  نیا  نییبت  رد  درادن . اهنآ  ندوب  يرطف  اب  تافانم  ندیسرن  تیلعف  هب  نیا  دیسر و  دنهاوخن  تیلعف  هب  اهنآ  دوش  اهنآ  هار 
ترطف درادن . نید  ندوب  يرطف  اب  یتافانم  اهـشزرا  كرـش  هک  دوش  مولعم  ات  دوش  نشور  ألماک  نید  ندوب  يرطف  ترطف و  يانعم  زا  املع 

ياهشیارگ اهـشنیب و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ناملـسم  ناملکتم  هفـسالف و  هاگدید  رد  شنیرفآ و  تقلخ و  يانعم  هب  تغل  رد 
ماـع ياـنعم  هب  يرطف  ياهـشنیب  يرطف  ياهـشنیب  فلا . تسا . هداـهن  تعیدو  هب  ناـسنا  يدوـجو  هیاـم  ریمخ  رد  شنیرفآ  هارمه  ار  یـصاخ 

دنناـم شباوـخ و  هب  ناـسنا  يروـضح  ملع  دـننام  درادـن  رکف  لالدتـسا و  هب  زاـین  نآ  هب  قیدـصت  هدـمآ و  رب  نورد  زا  هک  تـسا  یتخاـنش 
هب قیدصت  دننام  دنـسرن  تیلعف  هب  عناوم  رطاخب  دارفا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  زیچ  ره  تسا  دوجوم  سک  ره  نهذ  رد  هوقلاب  هک  یتاکاردا 
هک تسا  انعم  نیا  هب  ای  دنوادخ  دوجو  هب  قیدصت  لثم  نید  یـساسا  ياه  هرازگ  ندوب  يرطف  لاح  یـشکدوخ . ندوب  دـب  لگ و  ندوب  ابیز 

یلوصح تاکاردا  لیبق  زا  ای  دراد  راگدیرفآ  زا  یـصخش  يروضح و  تخانـش  یعون  ادخ  هب  دوخ  يدوجو  یگتـسباو  لیلد  هب  یناسنا  ره 
ای همه  هک  تسین  نیا  مزلتسم  اهشنیب  عون  نیا  ندوب  يرطف  هک  تسا  نیا  یـساسا  هتکن  و  تسا ، دوجوم  دارفا  همه  نهذ  رد  هوقلاب  هک  تسا 

لیلد هب  دـنوادخ  هب  ناـسنا  يرطف  تفرعم  نیا  یهاـگ  نوچ  دنـشاب . هتـشاد  قیدـصت  نید  یـساسا  ناـکرا  دـنوادخ و  دوجوب  اـهناسنا  رثکا 
نهذ رد  تاهبـش  یخرب  دوجو  هاـگ  ددرگ و  یم  غورف  مک  ترطف  رون  دریگ , یم  رارق  هدرپ  سپ  رد  تعیبط  ملاـع  هب  وا  دـیدش  یگتـسباو 

نشور دننک و  دیدرت  یجراخ  قیاقح  دوجو  نیـضیقن و  عامتجا  تیلاحم  لثم  روما  نیرت  یهیدب  رد  ناسنا  یتح  هک  دوش  یم  بجوم  دارفا 
ءاـضتقا عناوم  نیا  رگا  هک  دوش . یمن  ندوب  يرطف  زا  تاـیرطف  و  ندوب , یهیدـب  زا  تایهیدـب  جورخ  بجوم  اهدـیدرت  هوحن  نیا  هک  تسا 

دنریگ و رارق  ینارحب  طئارـش  رد  دوش و  هاتوک  تعیبط  رهاظم  زا  ناشتـسد  دـشابن و  ههبـش  هب  قوبـسم  دارفا  نهذ  ینعی  دورب  نیب  زا  ترطف 
رـس زا  ار  ادخ  دوش و  یم  رادـیب  ناشناج  قمع  رد  هتفخ  يرطف  تفرعم  دنـشاب  مه  نوعرف  رگا  یتح  دـنبایب  گرم  یمدـق  دـنچ  رد  ار  دوخ 
راوس یتشک  رد  هاگ  ره  سپ  نوکرشی ؛ مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیصلخم  هللاوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف   » دنناوخ یم  صالخا 

هیآ 65) توبکنع ، « ) دـنزرو كرـش  ناـنآ  دـهد  تاـجن  یکـشخ  يوس  هب  ار  ناـنآ  نوچ  دـنناوخب و  صـالخا  اـب  ار  دوـخ  يادـخ  دـنوش 
هب لـیم  یهاوخ , ییاـبیز  ییوـج , تقیقح  هب  شیارگ  دـننام  دراد  دوـجو  يداـیز  يرطف  ياهـشیارگ  لـیم و  ناـسنا  رد  يرطف  ياهـشیارگ 

یناسنا ره  دوجو  رد  سپ  تسا , لاعتم  دـنوادخ  ناـمه  قلطم  لاـمک  نوچ  تسا و  قلطم  لاـمک  هب  شیارگ  اـهنیا  زا  یکی  هک  یگنادواـج 
قلطم لاـمک  بوبحم  یتـح  دراد و  عضاوت  عوضخ و  بوبحم  لـباقم  رد  یبـحم  ره  نوچ  تسا و  سورغم  لاـعتم  يادـخ  هب  قشع  بح و 

رد يرطف  رما  کی  مه  شتـسرپ  هب  لیم  اذل  دراد  قلطم  لامک  لباقم  رد  دشاب  شتـسرپ  نامه  هک  ار  شنرک  عوضخ و  تیاهن  بحم  دـشاب 
رد هک  ياهخساپ  رب  هوالع  دننک . یمن  شتسرپ  ار  وا  دنرادن و  ادخ  هب  قشع  ارهاظ  مدرم  زا  يرایسب  رهاظ  رد  ارچ  هکنیا  اما  تسا و  اهناسنا 
رد لامک  هک  نآ  قلطم و  لامک  صیخـشت  رد  دـنیامرف , یم  دـنراد  هراشا  يرگید  خـساپ  هب  هر ) ) ماما ترـضح  دـش  هداد  اهـشنیب  اـب  هطبار 
رد ار  دوخ  لامآ  هبعک  هتفای و  يزیچ  رد  ار  دوخ  قوشعم  کی  ره  دـنراد  ار  رادـتقا  لامک  مدرم  تساجک  رد  قوشعم  بوبحم و  تسیچ و 

دیاـب یلو  دـنتفای ... نآ  رد  ار  دوخ  قوشعم  دـندرک و  ناـمگ  ییاراد  رد  ار  لاـمک  اـیند  لـها  تسا  هدـش  نآ  هجوتم  هدرک و  مهوـت  يزیچ 
دوخ ترطف  هب  سک  ره  اریز  تسین . دـندرک  ناـمگ  هچنآ  هب  عجار  ناـشبحم  ناشقـشع و  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  فصو , همه  اـب  هک  تسناد 

هک يرگید  هب  ددرگ و  فرـصنم  یلوا  زا  بلق  اروف  دبایب  ارنآ  نیرت  الاب  هبترم  رگا  تسا  هجوتم  هچ  ره  هب  شبلق  هک  دـبای  یم  دـنک  عوجر 
هکنیا هب  درک  تیادـه  ار  اـم  ترطف  رون  نیا  سپ  ددرگ ... هجوتم  نآ  زا  لـمکا  رب  دیـسر  رت  لـماک  هب  یتقو  دوش و  هجوتم  تسا  رت  لـماک 

نییآ باتک و  لها  ات  هتفرگ  نییدام  نییعیبط و  زا  ملاع و  ندمتم  کلامم  لها  ات  اقیرفآ  دالب  یصقا  نانیشن  هراق  زا  رشب  هلـسلس  بولق  مامت 
ام دنیوگ  تهج  کی  لد و  کی  حیـصف  نابز  اب  يرـشب  هلئاع  تادوجوم و  مامت  درادـن و  یـصقن  هک  تسا  لامک  هجوتم  ناشبولق  هرطفلاب 

اهشزرا هب  هعماج  رد  ای  دنوش و  یم  نید  یب  دحلم و  دارفا  هکنیا  سپ  ص 156_158 ] ینیمخ , ماما  ثیدح , لهچ   . ] میتسه لامک  قشاع 
دب تیبرت  یگداوناخ و  طیحم  ای  دب و  تثارو  لیبق _ زا  یعناوم  ای  نوچ  درادن , نید  ندوب  يرطف  اب  یتافانم  وحن  چـیه  هب  دـننک  یمن  لمع 

شیریذـپ يارب  یـضتقم  وحن  هب  ترطف  دـش  هتفگ  هچنانچ  و  دـسرن . تیلعف  هب  ترطف  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  دـساف  یعامتجا  طـیحم  اـی  و 
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هک یناسک  نیا  رب  هوالع  دـنام . دـنهاوخن  یقاب  فیلکت  رایتخا و  يارب  ییاج  رگید  ـالا  هماـت و  تیلع  وحن  هب  هن  تسا  نید  یـساسا  ناـکرا 
يوسب شیارگ  نید و  یـساسا  ناکرا  لاعتم و  دـنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  اـب  هطبار  رد  اـهنآ  زا  رگا  دـننک  یمن  لـمع  اهـشزرا  هب  هعماـجرد 

رذگ دوز  تاذل  یناطیش و  ساوسو  رطاخب  لمع  ماقم  رد  هچ  رگ  دننک  یم  فارتعا  اه  نیا  هب  مه  رهاظ  رد  انیقی  اهنآ  دوش  لاوئس  دنوادخ 
راگیـس ندوب  رـضم  هب  نیقی  مه  هک  صـصختم  کشزپ  کی  دـننام  دـننک  یم  لمع  تاشیارگ  داقتعا و  فالخ  رب  یفنم  تاداع  ییاـیند و 

ایآ دـشک . یم  راگیـس  دـنک و  یم  لـمع  شیارگ  شنیب و  فـالخ  رب  لـمع  ماـقم  رد  نکل  ندوب . ملاـس  حیحـص و  هب  شیارگ  مه  دراد و 
نشور دشاب , لکـشم  هک  مینک  یم  ضرف  الوا  تسا : تخـس  ندوب  رادنید  ارچ  هک  لاؤس  لیذ  اب  هطبار  رد  اما  تسا ؟ تخـس  ندوب  رادنید 

ملع لیصحت  رد  دیهاوخ  یم  رگا  امش  تسا  نیمه  یتسه  ملاع  نوناق  دراد و  یتامحز  تالکـشم و  یلاعتم  هجرد  ره  هب  ندیـسر  هک  تسا 
تشهب و يرادنید _ تارمث  هب  دهاوخ  یم  رگا  دوش , یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدرب  ان  دیـشکب . تمحز  دیاب  دینک  ادیپ  تسد  یلاع  جرادم  هب 
هک داد  رارق  هجوت  دروم  ار  قیقد  هتکن  نیا  دـیاب  ایناث  هناـهب . هب  هن  دـنهد  یم  ءاـهب  هب  ار  اـهنیا  دوش . لـئان  یهلا  برق  ماـقم  هب  نآ  زا  رتـالاب 

کی تلع  نیمه  هب  تسا . لمع  نآ  هب  درف  شیارگ  داقتعا و  شرگن و  عون  زا  یشان  یبسن و  يرما  لمع  کی  ندوب  ناسآ  تخس و  الوصا 
هجاوخ لثم  درب و  یم  تذـل  نآ  زا  هدرک و  هعلاطم  اهتعاس  صخـش  درادـن و  یتخـس  چـیه  صخـش  کی  يارب  ندرک  هعلاطم  دـننام  لـمع 

ار تذل  نیا  هک  دنتـسه  اجک  اهنآ  نارـسپ  ناهاشداپ و  ینعی  هذللا ؟ هذه  نم  كولملا  ءانبا  كولملا و  نیا  دـیوگ  یم  یـسوط  نیدلاریـصن 
داقتعا نید  لوصا  رب  داقتعا  شنیب و  ماقم  رد  هک  یسک  نید  لامعا  هرابرد  روطنیمه  و  دوش . یم  هتسخ  هعلاطم  زا  يرگید  صخش  دنبایب و 

یم ادیپ  قیمع  یتفرعم  نانچنآ  (ع ) یلع دننام  نآ  زا  رتالاب  دـنیب و  یم  تمایق  رد  يدوزب  ار  لامعا  نیا  شاداپ  هک  دراد  عطق  دراد و  خـسار 
تدابع نیا  زا  تشهب و  رد  عمط  ای  منهج  زا  فوخ  رطاخب  هب  دنک , یم  تدابع  تسا  شتـسرپ  راوازـس  هکنیا  رطاخب  طقف  ار  ادخ  هک  دـنک 

یتخس و تسا  لمع  نآ  هب  ناسنا  شرگن  داقتعا و  عون  عبات  لامعا  ندوب  ناسآ  لکـشم و  هک  مهم  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  و  درب . یم  تذل 
تسا یناسنا  ترطف  اب  قباطم  ینابم  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا و  نید  یـساسا  ینابم  هب  درف  شرگن  داقتعا و  یگنوگچ  عبات  نید  لامعا  یناسآ 

هن نید  لامعا  ماجنا  يراد و  نید  نیا  دنـشاب , هدـشن  گنر  مک  ایند  بح  تاوهـش و  لاـیما و  تهج  هب  يرطف  اهـشیارگ  اهـشنیب و  نیا  رگا 
يارب زجب  زامن ]  ] راک نیا  نیعـشاخلا ؛ یلع  الا  هریبکل  اهنا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  اذل  دنرب , یم  ار  تذل  تیاهن  هکلب  تسین  تخـس  طقف 
زاـمن رد  نم  مشچ  روـن  هالـصلا ؛ یف  ینیع  هرق  تلعج  : » دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربماـیپ  و  ( 45 هیآ هرقب ،  « ) تسا تخـس  نارگ و  ناعـشاخ 
هحمـس لهـس و  نید  کی  مالـسا  نید  تسین و  یجرح  یتخـس و  مالـسا  نید  رد  هکنیا  رب  تایاور  تاـیآ و  رد  ساـسا  نیمه  رب  و  تسا .»

يریگ تخـس  امـش  رب  نید  رد  لاـعتم  دـنوادخ  جرح ؛  نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لـعج  اـم  : » میناوـخ یم  میرک  نآرق  رد  هدـش , دـیکات  تسا 
هکلب ما  هتـشگن  ثوعبم  ناش  تینابهر  يارب  نم  هحبـسلا ؛ هیفینحلاب  نکل  هقاشلا و  هینابهرلاب  تثعب  ام   : » دیامرف یم  مرکا  ربمایپ  و  هدومرفن .»
هملک زا  هدافتسا  تیاور  نیا  رد  فیرظ  هتکن  حمس .) هدام  نیرحبلا , عمجم  « ) ما هدش  ثوعبم  يریگ  تخس  زا  رود  هب  ناسآ و  تناید  يارب 
مقاف میناوخ  یم  مور  هروس  رد  هچنانچ  تسا  مالـسا  میلاعت  ندوب  يرطف  هک  دـشاب  تلوهـس  نیا  اشنم  هب  هراشا  دـناوت  یم  هک  تسا  فینح 

قبط رب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  یهلا  یترطف  تسا  نیا  روآ  نید  يوس  هب  وا  هنالد  كاپ  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  افینح  نیدـلل  کهجو 
. - يدزی حابـصم  هللا  تیآ  نآرق , تداعـس  دییامرف - : هعجارم  لیذ  راثآ  هب  دیناوت  یم  هطبار  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . هدـیرفآ  نآ 

دیهـش داتـسا  ترطف , دعب -  هب  ص 183  نازیملا ج 16 , ریـسفت  راـکجنرب -  اـضر  ادـخ ،  يرطف  تفرعم  یناوریـش - . یلع  ناـسنا  تشرس 
يرهطم

؟ رگید لماوع  لولعم  ای  تسا  يرطف  ادخ  هب  نامیا  ایآ 

شسرپ
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؟ رگید لماوع  لولعم  ای  تسا  يرطف  ادخ  هب  نامیا  ایآ 

خساپ

تـالیامت ریاـس  ریظن  نیا  تسا و  هدـش  هتفهن  وا  دوجو  رد  تقلخ  لّوا  زا  دراد و  يرطف  هشیر  یناـسنا  ره  رد  وا  هب  ناـمیا  ادـخ و  تخاـنش 
هاگنآ دشاب ، ادج  ناسنا  زا  یّلک  هب  هک  تسین  يزیچ  ادخ  هب  هدـیقع  نامیا و  تسا . هدـش  داجیا  یهاوخن  یهاوخ  یناسنا  ره  داهن  رد  یلاع 
بـسک ارنآ  ياهدعاق  ات  تسین  یبسک  یهاوخادـخ  ّسح  قلاخ و  تخانـش  رگید  ترابع  هب  دـنریذپب . رگید  ضعب  دـنریذپن و  ارنآ  یـضعب 

ياـهباتک رد  ياهعلاـطم  رـصتخم  اـب  دنـشاب . دـقاف  ار  سح  نـیا  یّلک  روـط  هـب  هدرک و  لاـمها  رگید  ياهدـع  دـنروآ و  تـسد  هـب  دـننک و 
مدرم نامه  یّتح  دننکیم ، یگدنز  ناهج  رـسارس  رد  هک  ییاهتیعمج  لیابق و  مامت  هک  دوشیم  نشور  بوخ  بلطم  نیا  یـسانشهعماج 

ملاع ءازجا  زا  کـی  چـیه  هک  دـننکیم  كرد  ار  نیا  دـنباییم و  دوخ  رد  یـسانشادخ  ّسح  کـی  هدـشن  غیلبت  هدـیدن و  ّیبرم  هداـتفا  رود 
رارق ناشرایتخا  رد  تمعن  همه  نیا  هدیرفآ و  ار  اهنآ  هک  یـسک  ربارب  رد  دـیاب  تسا و  هدـماین  دـیدپ  دوخيدوخ  هب  ناسنا  هلمجنم  تعیبط 
یلیخ بلطم  نیا  هدـش و  هداد  رارق  اـهنآ  داـهن  رد  هک  تسا  ياهیلّوا  ترطف  ناـمه  سح  نیا  دوـمن . عوضـصخ  راـهظا  درک و  شنرک  هداد 

، رگید لماوع  هتبلا  دـنکیم . كرد  ارنآ  دـشابن ، راکنا  ماقم  رد  رگا  یـسک  ره  هک  تسا  یبلطم  نوچ  درادـن  مه  ناهرب  لیلد و  هب  جاـیتحا 
نآ دـیآیم و  شیپ  لاؤس  کی  اجنیا  دزادرپیم . يرطف  نامیا  نیا  تّیفافـش  تّیوقت و  هب  هدـش  هیـصوت  نآرق  رد  هک  لقعت  هشیدـنا و  لـثم 

باوج دراد ؟ ینعم  هچ  يرـشب  تاعامتجا  نیب  رد  اهیتسرپتب  اهادخ و  اهدوبعم و  همه  نیا  سپ  تسا  يرطف  ادخ  ییاسانـش  یتقو  هکنیا 
شنهذ جراخ  رد  هگنآ  دمک . یگدنب  راهظا  وا  ربارب  رد  دهاوخیم  دـنکیم و  سح  ار  يدوبعم  هب  قشع  دوخ  نطاب  رد  رـشب  هک  تسا  نیا 

ادخ هب  ار  وا  هکنیا  ناونع  هب  ای  دنیزگیمرب و  ادخ  ناونع  هب  ار  نامه  دمآ  سّدـقم  شرظن  رد  هک  يزیچ  ره  ددرگیم و  ادـخ  نآ  لابند  هب 
ءایبنا دریگن  ادخ  ياج  هب  ار  ادـخ  ریغ  دـنکن و  قادـصم  رد  هابتـشا  رـشب  هک  نیمه  يارب  دـنکیم و  للذـت  راهظا  شربارب  رد  دـنک  کیدزن 

. دنشخب تاجن  تافارحنا  یهارمگ و  زا  ار  وا  دننک و  توعد  هناگی  يادخ  يوس  هبار  رشب  ات  دندمآ 

؟ دزادرپ یم  ترطف  نییبت  هب  تبحم  هار  زا  نآرق  رد  یتایآ  هچ 

شسرپ

؟ دزادرپ یم  ترطف  نییبت  هب  تبحم  هار  زا  نآرق  رد  یتایآ  هچ 

خساپ

یم نآ  نییبت  هب  تبحم  هار  زا  هک  تسا  یتایآ  دنک , یم  حرطم  ترطف  ناونع  هب  ار  دیحوت  نییبت  يرطف و  ینیب  ناهج  هک  تایآ  زا  یهورگ 
هتـسیاش يدوجوم  چیه  سپ  تسین , تبحم  هتـسیاش  يزیچ  هلا  سدقا  تاذ  زا  ریغ  نوچ  دـشاب و  بوبحم  هک  تسا  نآ  ادـخ  ینعی  دزادرپ ,

هک نید , دنامهفب  اه  ناسنا  هب  ات  دشوک  یم  دنک و  یم  یفرعم  اه  ناسنا  بوبحم  ار  نید  یلک  روط  هب  ادخ و  میرک , نآرق  تسین . تیهولا 
یمن لصاح  نآ  هب  هبذج  یناسفن و  قایتشا  زگره  دشاب  رـشب  رب  لیمحت  نید  رگا  اریز  تسین ؛ رـشب  رب  لیمحت  تسا , یهلا  نیناوق  هعومجم 

نید ناسنا  رگا  و  درادن , حیحص  ضرف  دشاب , نآ  تاذ  زا  هناگیب  هک  يزیچ  تمـس  هب  هراومه  يدوجوم  تاذ  شـشک  هک  نیا  يارب  دوش ,
مکَیلِإ َبَّبَح  َّنِکلَو هللا  : » دومرف هک  نانچ  تسا . وا  ینورد  ياه  هتساوخ  هب  تبثم  خساپ  نآ  ماکحا  هک  تسا  نآ  يارب  دراد  تسود  ار  یهلا 

ار یهلا  نید  هک  یناسنا  تسارایب ]. وکین  ناتاهلد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  امش  بوبحم  ار  نامیا  ادخ  . ] 7/ تارجح مکبولق » یف  هَنیزَو  نامیإلا 
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ناسنا هچ  ره  . 165/ هرقب هِّلل » ًاّبُح  ُّدَشَأ  اونَما  نیَِذلاو  . » دسرب دوخ  یتاذ  بوبحم  هب  ات  دنک  یم  یط  ار  تبحم  هار  نآ ، شریذـپ  اب  هتفریذـپ ,
داـی زا  اذـل  ددرگ . یم  شدـیاع  يرتـشیب  تذـل  تبحم  شیازفا  هار  زا  دوش و  یم  رتـشیب  فدـه  هار و  هب  شتبحم  دورب , رتوـلج  هار  نیا  رد 

ياعد راونالاراحب 94/182 , « ) كرکذ هوالحو  كوفع  درب  ینقذأ  مهللا ...  : » دـیوگ یم  شیاین  اـعد و  ماـقم  رد  درب و  یم  تذـل  بوبحم 
تاجانم , 148 ناـمه 91 / « ) الدـب کـنم  مارف  کـتبحم  هوـالح  قاذ  يذـلا  اذ  نم  : » دـیوگ یم  تفر  رتوـلج  رگا  و  متـشه ). تسیب و  زور 

تذل روط  نآ  دوخ  نید  زا  یهلا  کلاس  دهد ]؟ رارق  نآ  لدب  ار  يرگید  زیچ  دشچب و  ار  وت  تبحم  تذل  هک  تسا  یـسک  هچ  .( ] نیبحملا
تلئسم ناحبس  يادخ  زا  ار  یتجاح  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنا : هدرک  لقن  انعم  لها  یضعب  لالز . بآ  زا  هنشت  ناسنا  هک  درب  یم 

ادخ و کیبل  ندینـش  اب  تفگ : یم  درب و  یم  دای  زا  ار  تجاح  نآ  دنوادخ , باوج  یهلا و  کیبل  ندینـش  اب  ای هللا » : » تفگ یم  درک و  یم 
قح ياقل  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  اـه  هتـساوخ  همه  هک  نیا  يارب  .( 134/ هعیرشلا حابـصم   ) دش وحم  مرطاخ  زا  تجاح  نآ , تذل  ندیـشچ 
هدش دراو  تایاور  رد  ور  نیا  زا  تسا , ناسنا  بوبحم  نید  دنک . یم  وحم  ار  ذیاذل  همه  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  قح , ياقل  تذـل  تسا و 

« نیدـلا وه  بحلاو  بحلا  وه  نیدـلا  « ؛) راونـالاراحب 27/95 « ) بحلا ـالإ  نیدـلا  لـهو  : » دومرف (ع ) رقاـب ماـما  تسین . تبحم  زج  نید  هک 
, تسا نید  سأر  وا  دیحوت  هب  داقتعا  هک  مه  ناحبـس  دـنوادخ  تسا , ناسنا  بوبحم  یهلا  نید  لصا  هک  نانچ  نیلقثلا 5/84 ). رون  ریسفت  )
, ود ره  ادـخ , نید و  دوش  یم  مولعم  سپ  دراد , شیارگ  وا  هب  ناـسنا  ترطف  دـشاب , ناـسنا  بوـبحم  اـتاذ  هچ  ره  تسا و  ناـسنا  بوـبحم 
. تسا یبوخ  دهاش  (ع ) میهاربا ترـضح  جاجتحا  تسا , ناسنا  بوبحم  یهلا  نید  ادـخ و  هک  تقیقح  نیا  نییبت  يارب  تسا . ناسنا  يرطف 

يارب طسو  دح  دهد , یم  ناشن  هک  تسا  ینایب  نیلفآ ، تبحم  مدع  . 76/ ماعنا نیلفالا » بحأ  ال  : » دیامرف یم  جاجتحا  ماقم  رد  ترضح  نآ 
يذلل یهجو  تهجو  ینإ  : » دیامرف یم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  نیلفآ  تبحم  مدع  هار  زا  (ع ) لیلخ ترضح  تسا و  تبحم  ادخ , هب  ندیسر 
یهار وا ، نید  ادخ و  هب  تبحم  دوش , یم  هدافتـسا  نایب  نیا  زا  مدرک ]. هجوت  شنیرفآ  رطاف  يادـخ  هب  . ] 79/ ماعنا ضرألاو » تاومسلا  رطف 

زا تبحم  الوا : اریز  دریگ ؛ یمن  رارق  طسو  دح  تبحم  زگره  ضحم ، یلقع  لئاسم  یفـسلف و  رکفت  زرط  رد  اریز  تسا ؛ ترطف  نییبت  يارب 
مصخ هب  هضرع  لباق  تبحم ، هب  تناعتسا  ایناث : دجنگ . یمن  تسا , يرظن  لقع  نوئش  زا  هک  یقطنم  بولـسا  رد  تسا و  یلمع  لقع  نوئش 

تسود ار  لفآ  نم  دیوگب : لدتسم  لباقم  رد  وا  دشابن و  مصخ  بوبحم  دراد , تسود  لدتـسم  ار  هچنآ  تسا  نکمم  هک  نیا  يارب  تسین ؛
چیه رد  دشاب  تبحم  شطـسو  دح  هک  یناهرب  هک  نیا  رب  لیلد  مریذـپ . یم  دـشاب , ناهنپ  یهاگ  ناشخرد و  یهاگ  هک  ار  یبوبحم  مراد و 

اه و هتساوخ  زا  يربت , راجزنا و  تهارک , میمـصت , مزع , هدارا , دننام  تبحم , میتفگ  هک  تسا  نامه  درادن  اج  يرظن  لقع  لئاسم  زا  کی 
رارق طسو  دـح  اب  اذـل  تسا ؛ طابترا  رد  يرظن  لقع  ياه  هشیدـنا  اب  امیقتـسم  يرظن  تمکح  ینیب و  ناهج  اما  تسا . یلمع  لقع  ياـهتنس 

مظن و هار  زا  ناوت  یم  راـگدرورپ , یگناـگی  تاـبثا  يارب  داد . رظن  نآ  یفن  تاـبثا و  هب  تخاـس و  نهربـم  ار  نآ  ناوـت  یمن  تبحم  نداد 
؛ درک تابثا  ار  نآ  ناوت  یمن  نتـشاد  نمـشد  ای  نتـشاد  تسود  هار  زا  یلو  درک ؛ تاـبثا  ار  نآ  لالدتـسا و  كرحتم , تادوجوم  ییوسمه 

ساسا رب  زگره  ینیب  ناهج  لئاسم  اذـل  و  نتـشادن . نتـشاد و  تسود  هن  تسا , اه  تسین  اه و  تسه  يرظن  لئاسم  لیـصا  ياـهروحم  اریز 
, مه نید  مرادن . تسود  دیوگب : يرگید  مراد و  تسود  ار  ملاع  أدبم  نم  دیوگب : یکی  هک  دوش , یمن  ضوع  صاخشا  ینمشد  یتسود و 

دیحوت رب  نوگانوگ  ياه  هار  زا  (ع ) میهاربا ترـضح  دنامن  هتفگان  دریگ . یم  رارق  يو  شیارگ  قلعتم  ناسنا و  بوبحم  هک  تسا  یتقیقح 
توغاط ربارب  رد  الثم  هک  نآ  لثم  یلوصح , ملع  هار  زا  یلقع و  رکفت  زرط  زا  یهاگ  دـنک : یم  لالدتـسا  دـنوادخ  دوجو  تاـبثا  یبوبر و 

ای و  دنک ؛ یم  تابثا  ار  ناهج  راگدیرفآ  یبوبر  دیحوت  سوفن , هتاما  ایحا و  هار  زا  هک  تیُمی » ییُحی و  يَذلا  ّیبَر  : » دیامرف یم  دوخ , نامز 
باتفآ بورغ  عولط و  مسجنم  مظنم و و  ریس  هار  زا  هک  . 258/ هرقب برغملا » نم  اهب  تأَف  قرشَملا  نم  سمشلاب  یتأی  هللا  نإف  : » دیامرف یم 

هار زا  مه  یهاگ  و  دناد . یم  دـحاو  میکح  مظان  دوجو  رب  لیلد  ار  تقلخ  ناهج  یگنهامه  مظن و  دـنک و  یم  لالدتـسا  یبوبر  دـیحوت  رب 
, هبذـج شـشک و  تبحم و  نداد  رارق  طسو  دـح  هار  زا  یهاگ  دـنک . یم  هماقا  ناهرب  یعیبط ، تادوجوم  ثودـح  ای  تقلخ  ناهج  ناکما 
ار یبوبر  دیحوت  ینورد  شـشک  تبحم و  هار  زا  هلمج ، نیا  نتفگ  اب  و  مرادـن » تسود  ار  نیلفآ  نم  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هماقا  ناهرب 
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هدرک قیبطت  تکرح , ناهرب  رب  ار  میهاربا  ترضح  لالدتـسا  دوخ , یفـسلف  ياه  باتک  رد  همحر هللا )  ) نیهلأتملاردص هتبلا  دنک . یم  نییبت 
نداد رارق  طسو  دح  رب  میهاربا  ترضح  لالدتسا  ساسا  دنا : هدومرف  هرس ) سدق   ) ییابطابط همالع  موحرم  اما  رافسا 6/43 و 44 ). , ) تسا

ینوگرگد و لاوز و  هنوگ  ره  زا  هک  دراد  شیارگ  يدوـجوم  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  لالدتـسا  هصـالخ  نازیملا 7/184 ). . ) تسا تبحم 
, دـشاب نوصم  انف  زا  هک  تسا  یئدـبم  ناهاوخ  اترطف  ناـسنا  دـنکن , ادـیپ  هار  وا  میرح  رد  لوحت  گرم و  هدوب و  نوصم  باـجتحا  بیغ و 
, دـشاب هتـشاد  تبیغ  لوفا و  هک  يدوجوم  اریز  تسین , ناـسنا  يرطف  بوبحم  دوب , ـالتبم  ینوگرگد  لوـفا و  بورغ و  هب  يزیچ  رگا  لاـح 

دننامه ناسنا , دـشاب . یمئاد  وا  اب  قولخم  طابترا  دـیاب  هک  تسا  یبوبحم  راگدرورپ , دوش و  یم  عطق  تبیغ  لاح  رد  وا  اـب  ناـسنا  طاـبترا 
رمتـسم و شـشک  زگره  تسا و  یگـشیمه  هتـسویپ و  زاین ، یب  دـنوادخ  يوس  هب  وا  شیارگ  تسا و  دـنمزاین  اپ  اـت  رـس  تادوجوم , ریاـس 
. ددرگ یم  عـطقنم  طاـبترا  شیارگ , تبحم و  قـلعتم  تـبیغ  اـب  اریز  تـسین ؛ راـگزاس  بوـبحم  لوـحت  قـلعتم و  لاوز  اـب  یمئاد ، شیارگ 

. دوب دنهاوخن  ناهج  راگدرورپ  ریذپ ,  لاوفا  ای  ریذپ  لاوز  ياهدوجوم  نیاربانب ,

؟ تسا یتاکن  هچ  رگنایب  ریهطت ،»  » هیآ رد  رگید ، زیچ  سک و  هن  دنوادخ و  هب  ریهطت  هدارا  میقتسم  دانسا 

شسرپ

؟ تسا یتاکن  هچ  رگنایب  ریهطت ،»  » هیآ رد  رگید ، زیچ  سک و  هن  دنوادخ و  هب  ریهطت  هدارا  میقتسم  دانسا 

خساپ

زا رظن  دروم  بلطم  1 ـ تسا : هتکن  ود  يایوگ  نآ ، لاثما  ناگتشرف و  ندادن  رارق  هطسا  ناحبـس و و  يادخ  هب  ریهطت  ةدارا  میقتـسم  دانـسا 
دوخ هب  ار  نآ  اـهراک ، زا  یخرب  یگرزب  تمظع و  ناـیب  يارب  زین  رگید  يدراوم  رد  میرک ، نآرق  هک  ناـنچ  تسا  رادروخرب  هژیو  یتـمظع 

: دیامرفیم ناسنا  تقلخ  ةرابرد  اّما  ، 16/ دعر ءیش » ّلُک  ِقلاخ  هللاَا  . » تسا وا  قولخم  تادوجوم ، مامت  هک  نآ  اب  ًالثم  دهدیم . تبسن  ادخ 
رظن دروم  بلطم  2 ـ دنکیم . تلالد  ناسنا  ماقم  تمظع  رب  ریبعت ، نیا  ص/7  ّيدیب » ُتقلخ  : » مدرک قلخ  ار  ناسنا  مدوخ  ياه  تسد  اب  نم 
یهلا ینیوـکت  نارومأـم  ةراـبرد  یناوتاـن  فعـض و  رادـنپ  هـچ  رگا  هـک : نـیا  حیــضوت  دریذـپیمن . فـلخت  زگره  دوـشیم و  عـقاو  ًاـعطق 
ماجنا رد  یلو  دوش  نیوکت  ماظن  رد  يراک  ماجنا  رومأم  و ...  قرب ، دعر ، هلزلز ، ناراب ، داب ، هتشرف ، تسین  نکمم  ینعی  تسا ، لطابیمهوت 

هک نانچ  دهدیم . تبسن  تسا ، لازیال  تردق  ياراد  هک  دوخ ، هب  ار  راک  ههبش ، عفر  يارب  یهاگ  دنوادخ  نکیل  دشاب ، ناوتان  زجاع و  نآ 
هنحـص دراو  اهنآ  ۀـنیک  دـقح و  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  شدوخ  ادـخ  دومرف : یهلا  نید  دـض  رب  نازورفا  شتآ  نازیگنا و  هنتف  ةراـبرد 

8/ فص نوِرفاکلا » هِرَک  ولو  َهرون  ّمتُم  هللاو  مههاوفِأب  هللا  رُون  اوئفطیل  ِنودـیُری  ، » 64/ هدئام هللا » اهأفطأ  برحِلل  ًاران  اُودَـق  َوأ  امّلک  : » دوشیم
ّقحلا نیدو  يدُهلاب  هلوسَر  لسرَأ  يذـَّلا  وُه  : » تسا هداد  تبـسن  شدوخ  هب  زین  ار  نایدا  ریاس  رب  قح  نید  ندـینادرگ  زوریپ  نآ  لابند  هب  و 

.33/ هبوت نوکرْشُملا » هِرَک  ْول  هّلُک و  نیّدلا  یلَع  هرِهُْظیل 

يریذپاندیلقت نید و 

. میدوب يدوهی  ًامتح  میدوب ، يدوهی  هداوناخ  کی  رد  رگا  میناملسم و  میاهدش ، گرزب  ناملسم  هداوناخ  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ناناملسم  ام  زا  يرایسب 
؟ دنراد يریصقت  هچ  دنتسین ، ناملسم  هک  نایدوهی  سپ 

شسرپ

یهوژپ زا 961نید  هحفص 463 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ًامتح میدوب ، يدوهی  هداوناخ  کی  رد  رگا  میناملـسم و  میاهدـش ، گرزب  ناملـسم  هداوناخ  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ناناملـسم  اـم  زا  يرایـسب 
؟ دنراد يریصقت  هچ  دنتسین ، ناملسم  هک  نایدوهی  سپ  میدوب . يدوهی 

خساپ

هدمآ دیلقت  عجارم  لئاسملاحیضوت  رد  هک  تسا  ياهلئسم  نیلوا  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  شیارگ  نید ، هب  تقد  قیقحت و  اب  دیاب  اهناسنا  همه 
ناوتیمن زین  ینید  ياملع  زا  یتح  درک ، دیلقت  یـسک  زا  دیابن  تماما  لدع و  داعم و  توبن و  دیحوت و  دـننام  يداقتعا  لئاسم  رد  هک  تسا 

نیاربانب تسا . ناملسم  مردپ  نوچ  میناملـسم ، مییوگب  میناوتیمن  امـش  نم و  ینعی  مینک ؛ دیلقت  ناردپ  زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  درک ، دیلقت 
دیاب هکلب  دنتـسه ، يدوهی  شرداـم  ردـپ و  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـشاب  يدوهی  دـناوتیمن  دوشیم ، گرزب  يدوهی  هداوناـخ  رد  هک  يدـنزرف 

زور دـناوتب  ات  دـنک  ادـیپ  داـقتعا  تسا ، قح  رب  داد  صیخـشت  هک  يرگید  نید  هب  اـی  دوخ  نید  هب  یهاـگآ ، ملع و  يور  زا  دـنک و  قیقحت 
دناوتیمن تمایق  زور  دوب ، لطاب  داقتعا  نآ  رگا  تشاد ، يزیچ  هب  داقتعا  قیقحت ، نودب  یـسک  رگا  دشاب . لاعتم  يادـخ  يوگباوج  تمایق 

وگباوج دناوتیمن  تمایق  زور  دوب ، لطاب  داقتعا  نآ  رگا  تشاد ، يزیچ  هب  داقتعا  قیقحت ، نودب  یسک  رگا  دشاب . لاعتم  يادخ  يوگباوج 
هب یحیـسم ، ای  يدوهی  قیقحت  نودب  هک  نآ  ریـصقت  سپ  يدرکن ؟ قیقحت  ارچ  دیامرفیم : وا  هب  دنوادخ  متـسنادیمن ، دیوگب : رگا  دشاب و 

: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  تمایق  زور  تسا . دـیلقت  وا  تاداقتعا  هدرکن و  قیقحت  هک  تسا  نیمه  دـشابیم ، شرداـم  ردـپ و  زا  تیعبت  فرص 
؟ دینک ادیپ  حیحص  داقتعا  ات  دیدرکن  قیقحت  ارچ 

لابند هک  دندرکن  تیبرت  يروط  ار  ام  ای  دوبن  نآ  لابند  هاگ  چیه  هدش و  تیبرت  يدـیلقت  تروص  هب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  ات  ییادـتبا  هرود  لوا  زا 
ًانیقی ج مینک و  یم  يوریپ  نامدادجا  ناردپ و  زا  میتفگ  یم  میدوب ، تیلهاج  نامز  رد  ام  رگا  میتسه . هعیش  ای  ناملسم  ارچ  مینادب  میورب و  قیقحت 

شسرپ

هک دندرکن  تیبرت  يروط  ار  ام  ای  دوبن  نآ  لابند  هاگ  چیه  هدش و  تیبرت  يدیلقت  تروص  هب  هطـسوتم  هرود  نایاپ  ات  ییادـتبا  هرود  لوا  زا 
یم يوریپ  نامدادجا  ناردپ و  زا  میتفگ  یم  میدوب ، تیلهاج  نامز  رد  ام  رگا  میتسه . هعیـش  ای  ناملـسم  ارچ  مینادب  میورب و  قیقحت  لابند 

؟ تسین نینچ  نیا  ایآ  میدوب . رافک  ءزج  ًانیقی  مینک و 

خساپ

. تسین يدیلقت  نآ  ینابم  شریذپ  نید و  لوصا  اریز  دشاب ، نید  لوصا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  رگا  هتبلا  تسا ، تسرد  يّدح  ات  امش  لاکشا 
، داعم تّوبن و  دیحوت و  لصا  هس  دریذپب ، ار  نآ  داعم  ربمایپ و  ادخ و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ًاصوصخ  وجتـسج  قیقحت و  زا  دـعب  دـیاب  ناسنا 
هک ربمایپ  نیتم  شیامرف  حیرـص و  صن  زا  لاح  نیع  رد  تفای . تسد  نآ  عقاو  هب  ناوتیمن  تخانـش  كرد و  اب  زج  هک  دنتـسه  یلوصا  زا 

سپ دوش ، یم  ّدلوتم  یمالسا )  ) ترطف رب  انب  يدولوم  ره  هناسجمی ؛ هنارصنی و  هناّدوهی و  هاوبأف  ةرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  ّلک  : " دیامرف یم 
، دنیآ یم  ایند  هب  یـصوصخم  داهن  ترطف و  اب  اهناسنا  دوش  یم  مولعم  ( 1" .) دننک یم  یسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  ار  وا  شردام  ردپ و 
رد وجتسج  صحفت و  قیقحت و  قح  ناسنا  اهفرح ، لئاسم و  نیا  مامت  اب  هتبلا  دوش . یم  هدیمان  مالسا  هک  تسا  یتلیضف  يرترب و  داهن  هک 
ره نودب  هنادازآ و  میناوت  یم  هک  میاهدش  دـّلوتم  ینامز  رد  هک  تفگ  رکـش  ار  ادـخ  دـیاب  درادار . دوخ  نید  ياههمانرب  هب  طوبرم  لئاسم 
لاح ره  رد  مینادـب . یتمینغ  دوخ  يارب  ار  نیا  میزادرپب و  ینید  یعامتجا و  تـالوقم  زا  يرایـسب  رد  وجتـسج  قیقحت و  هب  یتمحازم  هنوگ 

، دوب دـهاوخ  دوخ  دـیاقع  زا  یناهنپ  هدـننک  وجتـسج  دـشاب  یمالـسا  ینید و  تکلمم  کلم و  رد  گرا  ًاصوصخ  يرـشب  ره  كاـپ  ترطف 
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نوچ ینید  ییاهناکم  یبهذـم و  تاعامتجا  رد  ًالومعم  اهناملـسم  هچب  دـشاب . یباتک  کیـسالک و  ياهوجتـسج  هب  يزاین  هک  نآ  نودـب 
دنیامن و یم  هدافتـسا  عرـش  نید و  هب  هاگآ  دارفا  نانخـس  ظعاوم و  زا  یفاک  هزادنا  هب  اهداهن  نآ  رد  دننک و  یم  دشر  سرادـم  دـجاسم و 

دهاوخ دارفا  يرایـسب  يارب  یبسانم  صحفت  قیقحت و  ثعاب  اهتصرف  نیا  دـننک و  یم  لـقتنم  دوخ  كاـپ  ياـهرواب  هب  ار  تبثم  یقلت  نیا 
ص 187. ج 58 ، راونالاراحب ، . 1 اهتشون : یپ  دََرب . یم  نیب  زا  ار  هناروکروک  دیلقت  تلاح  هک  دش ،

؟ ارچ مدوبن  هعیش  نم  ًاعطق  رگید  ياج  ره  ای  دندرک  یم  یگدنز  اکیرمآ  رد  مردام  ردپ و  رگا  هک  منک  یم  رکف  نم 

شسرپ

؟ ارچ مدوبن  هعیش  نم  ًاعطق  رگید  ياج  ره  ای  دندرک  یم  یگدنز  اکیرمآ  رد  مردام  ردپ و  رگا  هک  منک  یم  رکف  نم 

خساپ

درخ و لقع و  بحاص  يدوجوم  ار  رـشب  دنوادخ  یلو  تسا . راذـگ  ریثأت  ناسنا  نید  یتح  ننـس و  بادآ و  تیبرت و  رب  طیحم  دـیدرت  یب 
تّجح ود  مدرم  رب  دـنوادخ   : " دـیامرف یم  مظاک (  ماما  دنـشاب . وا  ياشگهار  دـنناوت  یم  اهنیمه  هک  هدـیرفآ ، يدازآ  رایتخا و  هشیدـنا و 
نایمدآ راکفا  لوقع و  نامه  ینطاـب  تّجح  دنتـسه و  ناـماما  ءاـیبنا و  نـالوسر و  راکـشآ  تّجح  ناـهنپ ، تّجح  راکـشآ و  تّجح  دراد ،

یقاب یـسک  يارب  يا  هناهب  تنرتنیا ـ  هراوهام و  تاّلجم ، نویزیولت ، ویدار ، هدرتسگ ـ  یعمج  طابترا  لیاسو  هب  هجوت  اب  هزورما  ( 1.") تسا
تخانش هنیمز  رد  ار  وجتـسج  لقادح  و  دشاب ، توافت  یب  مدینـشن و  ار  ناناملـسم  تّیمولظم  دایرف  مالـسا و  يادن  نم  دیوگب  هک  دنامیمن 
یناثرد دـشاب . تیدودـحم  رد  رایـسب  تاعالّطا ، تفایرد  یعمج و  طابترا  لیاسو  هب  یـسرتسد  تهج  زا  هکنیا  رگم  ددـنبن . راکب  تقیقح 

رد تسا ؛ هدوب  یلکش  هب  ینامز  ره  رد  یهلا ، تاروتسد  ربارب  رد  میلـست  تقیقح  و  تسوا ، نیمارف  ربارب  رد  میلـست  ادخ ، هب  نامیا  تقیقح 
هتفای روهظ  یفطصم ( دمحم  ترضح  طسوت  هک  تسا ، مالسا  نیبم  نید  ماکحا  لوصا و  هب  يدنبیاپ  نامه  میلـست ، لکـش  نیرتهب  ام  نامز 
ادـخ ياهروتـسد  نیرخآ  تسوا و  ياهروتـسد  نیرخآ  نتفریذـپ  ادـخ ، ربارب  رد  ندرکن  ارچ  نوچ و  ندوب و  میلـست  ۀـمزال  ًـالوصا  تسا .

تـسا عون  ود  رب  دوخ  نک و  راکنا  ار  قح  ناسنا  هک  تسنآ  رفک  يانعم  و  هدروآ . مرکا ( لوسر  وا ، ربمایپ  نیرخآ  هک  تسا  یمیلاعت  نامه 
هب ندوبن  انـشآ  ینادان و  تلاهج و  يور  زا  تقیقح  راکنا  يرگید  تقیقح و  اب  ینمـشد  دانع و  يزابجل و  يور  زا  تقیقح ، قح و  راکنا  : 

تازاجم و قحتـسم  ًاعطق  دور ، یمن  قح  راب  ریز  دـنک و  یم  راکنا  نیا ، دوجو  اب  دـناد ، یم  ار  تقیقح  هک  یـسک  لوا ، دروم  رد  تقیقح .
ناـکما ینعی  دـشابن ، رّـصقم  دوخ  شیناداـن  لـهج و  نیا  رد  دـنک و  یم  راـکنا  ار  قـح  هتـسنادن  درف  رگا  مود ، دروـم  رد  یلو  تسا ، رفیک 

رد هـک  اـهناسنا  یخرب  دـننام  ( 2 .) دریگ یم  رارق  راـگدرورپ  شـشخب  وـفع و  دروـم  دـشابن ، مـهارف  وا  يارب  تـقیقح  ّقـح و  هـب  یـسرتسد 
نید رد  تسین . مهارف  اهنآ  يارب  نید ، نیا  ّتیناقح  مالسا و  نید  قیاقح  هب  یـسرتسد  ناکما  دننک و  یم  یگدنز  ناملـسمریغ  ياهروشک 

هب دیامن و  شالت  یعـس و  داعم ) تماما و  توبن ، لدع ، دـیحوت ،  ) نید لوصا  تخانـش  رد  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  مالـسا ، نیبم 
ببس هب  ای  ردام و  ردپ و  زا  يوریپ  دیلقت و  مکح  هب  تخانش و  نودب  هک  یمالـسا  دشاب و  ناهرب  لیلد و  ساسا  رب  هک  دبای  تسد  یتخانش 

نآ هب  یعقاو  مالسا  شزرا  تسا . رابتعا  شزرا و  دقاف  دشاب ، هدیسر  ناسنا  هب  دنتسه ، ناملسم  دارفا  تیرثکا  هک  يا  هقطنم  رد  نتفرگ  رارق 
لوصا هکنیا  هن  دشاب ؛ میلست  زین  یهلا  نیناوق  ماکحا و  ربارب  رد  هتشاد و  نامیا  مالسا  نید  ناکرا  لوصا و  هب  ًانیقی  ًابلق و  صخـش  هک  تسا 
قباطم هک  اجنآ  دـنک ، لمع  هاوخلد  هب  زین  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  هب  لمع  رد  هزات  دـنادب و  ناملـسم  ار  دوخ  هتخانـشن ، ار  نید  ناکرا  و 

ناملـسم رهاظ  هب  هچرگ  یناسنا  نینچ  نیا  دنک . كرت  تسوا ، یناسفن  تالیامت  اه و  هتـساوخ  فلاخم  هک  اجنآ  دنک و  لمع  تسوا ، لیم 
اب هک  دنک  یم  یگدـنز  ناهج  زا  يرگید  ۀـشوگ  رد  هک  یـسک  اب  وا  تاداقتعا  شزرا  تسین و  یعقاو  ناملـسم  ًانطاب  یلو  دوش ، یم  ضرف 
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(3 .) تسا يا  هقطنم  ییایفارغج و  ناملسم  یناملسم ، نیچ  نیا  يرهطم ، دیهش  ۀتفگ  هب  درادن . ینادنچ  توافت  تسین ، انـشآ  مالـسا  قیاقح 
رب انب  دشاب و  میلـست  قح  ربارب  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ، دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  نامیا  كالم  میدـش ، رکذـتم  زین  ًالبق  هک  هنوگنامه 

نیا اریز  درک  دهاوخن  باذع  ار  وا  زگره  دنوادخ  دشاب ، ریصقت  یب  دروم  نیا  رد  وا  دوخ  دشاب و  هدنام  هدیشوپ  وا  رب  مالسا  تقیقح  یللع 
فیلکت ار  دارفا  روعـش ، لقع و  نازیم  یهاگآ و  ییاناوت و  نازیم  هب  دـنوادخ  هک  تسورنیا  زا  دـنرادن . تجاـجل  قح  ربارب  رد  دارفا ، هنوگ 

رد هک  يدارفا  هب  تبسن  يرتنیگنس  فیلکت  ًامّلسم  دننک ، یم  امن  وشن و  ناملسم  ياه  هداوناخ  یمالـسا و  طیحم  رد  هک  یناسک  دنک و  یم 
ییاناوت و ةزادنا  هب  سک  ره  دوش و  یمن  فیلکت  بلس  زین  ناناملـسم  ریغ  زا  لاح ، نیع  رد  دنراد . دننک ، یم  یگدنز  ناملـسمریغ  عماوج 
دوب و تقیقح  يوجتسج  رد  هک  یناسنا  زا  تسا  يزراب  ۀنومن  یسراف  ناملس  دشاب . تقیقح  يوجتـسجرد  دیاب  تسا و  لوؤسم  شیهاگآ 
ج نیلقثلارون ، ریسفت  . 1 ذخآم :  عبانم و  دوبن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ناملـسم  ادـتبا  رد  هکیلاح  رد  دـمآ ، لئان  نآ  فشک  هب 

نامه يرهطم  دیهش  یهلا ، لدع  ج6،ص25 2 . هنومن ، ریسفت  زا  لقنب  ص776 ، ، 1

نآ دیاب  ایآ  و  مینک ؟ قیقحت  مالسا  هرابرد  هک  تسین  مزال  رگید  ایآ  میا ، هدرک  ادیپ  دشر  هدش و  دلوتم  ناملسم  يا  هعماج  هداوناخ و  رد  ام  هک  لاح 
؟ میریذپب ارچ  نوچ و  نودب  ار 

شسرپ

و مینک ؟ قیقحت  مالـسا  هرابرد  هک  تسین  مزال  رگید  ایآ  میا ، هدرک  ادیپ  دشر  هدش و  دـلوتم  ناملـسم  يا  هعماج  هداوناخ و  رد  ام  هک  لاح 
؟ میریذپب ارچ  نوچ و  نودب  ار  نآ  دیاب  ایآ 

خساپ

روما رد  لـقعت  رکفت و  هب  توعد  ار  ناـسنا  تاّرک  هب  نآرق  تسا ، رادروخرب  یعیفر  هاـگیاج  زا  مالـسا ، نید  رد  هشیدـنا  رکفت و  عوـضوم 
زا یکی  و  ( 1) هداد رارق  تمذـم  دروم  دـنریگ ، یمن  راـکب  ار  شیوـخ  هشیدـنا  رکف و  يورین  هک  ار  يدارفا  هیآ ، رد 46  و  دـنک ، یم  ملاع 

نایم رد  میتشاد ، رادـیب  لقع  اونـش و  شوگ  ام  رگا  دـنیوگ  یم  نایخزود  . " تسا هدرک  رکذ  لقعت  رکفت و  نتـشادن  ار  ناـیخزود  تاـفص 
ار ناناملسم  هدومن ، یفرعم  ملعو  نیقی  نید  ار  مالسا  نینچمه  میرک  نآرق  تسین . خزود  رد  نالقاع  ياج  هک  ارچ  ( 2.") میدوبن نایخزود 

رما نیقی  عطق و  زا  تعباـتم  هب  ار  ناناملـسمو  ( 4) هدرک شهوـکن  ار  ناـمگ  ّنظ و  زا  يوریپ  و  ( 3) هتـشاد رذحرب  نامگ  کش و  يوریپ  زا 
يزیچ نتفریذـپ  زا  هدرک و  رما  ناـهرب  لـیلد و  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نآرق  ( 6 .) تسا هتـسناد  دودرم  ار  هناروکروک  دیلقت  زین  و  ( 5  ) هدومن

هلمج زا  تسا و  هتفرگ  رارق  تّیمها  لوا  هجرد  رد  هشیدـناو  رکف  عوضوم  یمالـسا ، تاـیاور  رد  ( 7 .) تسا هتـشادزاب  لیلد ، تّلع و  نودب 
تدابع تسین ، هزور  زامن و  يدایز  هب  تدابع   : " دـیامرف یم  اـضرلا ( یـسوم  نب  یلع  هدـیدرگ . بوسحم  تداـبع  نیرتگرزب  رکفت  هکنیا 

نیرتمهم زا  لمع ، يدازآ  هدارا و  لـقعت و  تمعن  زا  يرادروخرب  ( 8.") تسا شنیرفآ  ناهج  رارـسا  لاعتم و  دنوادخ  راک  رد  رکفت  یعقاو 
رارق تیادـه  ریـسم  رد  يدازآ ، رایتخا و  تیاهن  رد  شیوخ و  ةدارا  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعقاو  لماکت  دـشاب . یم  ناسنا  لـماکت  لـماوع 

وا زا  اهنیا  رگا  تسا و  هشیدـنا  رکفت و  رایتخا و  باختنا و  هلأسم  نیمه  نارادـناج ، ریاس  زا  ناسنا  زایتما  ًالوصا  دـنک و  قیرط  یط  دریگ و 
، نیا رب  هوالع  تشاد . دهاوخن  ییانعم  يورخا ، باقع  باوث و  عوضوم  تسا و  هدـش  هتفرگ  وا  زا  ناسنا  ّتیناسنا  تقیقح  رد  دوش ، هتفرگ 

ملع بلط   : " دیامرفیم هک  ربمایپ (  زا  تسا  یفورعم  ثیدح  تسا ، ملع  لیصحت  یناملـسم  ره  ینید  فیاظو  زا  یکی  یمالـسا ، میلاعت  رد 
تارکفت ساسا  انبریز و  نید  لوصا  هک  اجنآ  زا  تسا . نید  لوصا  نتسناد  ملع ، نیا  زا  دارم  تایاور ، قبط  تسا ". بجاو  یناملسم  ره  رب 

يرابجا و هناروکروک و  دیلقت  و  تخانش ، تخومآ و  ار  اهنآ  نیقی  یهاگآ و  تریصب و  اب  دیاب  دهد ، یم  لیکشت  ار  ناسنا  ياه  هشیدنا  و 
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. تشاد دهاوخن  یـشزرا  عومجم ، رد  درک و  دهاوخن  لصاح  ناسنا  يارب  ار  یعطق  نامیا  نانیمطا و  ناهرب ، لیلد و  نودـب  يرارطـضا و  ای 
دیلقت ینعی  دشاب ، یم  ملاع  هب  لهاج  عوجر  ةدعاق  قبط  مه  نآ  تسا و  ریذپ  ناکما  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  ثحب  رد  طقف  دیلقت ، ۀلأسم 
عجارم یمامت  ياوتف  قبط  هدیدرگ ؛ رکذ  دـیلقت  ماکحا  هیلمع ، ياه  هلاسر  رد  ( 9 .) طیارشلا عماج  هیقف  دهتجم و  زا  تسین ، هاگآ  هک  يدرف 

(10 .) دیامن دیلقت  یـسک  زا  نید  لوصا  رد  دناوت  یمن  دشاب و  لیلد  يور  زا  دـیاب  نید ، لوصا  هب  ناملـسم  ةدـیقع  ینیمخ ، ( ماما  هلمج  زا 
هکرابم هروس  هیآ 10 3 . کـلم /  هکراـبم  هروس  ج18،ص140 2 . هنومن ، ریـسفت  . 1 ذـخآم :  عباـنم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هروس . 7 169 تاـیآ 170 ـ  هرقب /  هکراـبم  هروس  هیآ 29 6 . مور /  هکراـبم  هروـس  هیآ 7 5 . سنوی /  هکراـبم  هروـس  هیآ 116 4 . ماـعنا / 
همالع مالسا ، رد  هعیش  ص45 9 . رکفت ، باب  نامیالا ، رفکلا و  ج2 ، یفاک ، هیآ 117 8 . نونمؤم /  هکرابم  هروس  هیآ 111 ؛  هرقب /  هکرابم 

هلأسم 1 ینیمخ ( ماما  لئاسملا  حیضوت  ۀلاسر  ص55  ییابطابط ،

تشاد یعقاو  نامیا  هعیش  مالسا و  قح  نید  رب  تفای و  ییاهر  اهکش ، اهدیدرت و  زا  ناوتیم  هنوگچ  میرک  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

تشاد یعقاو  نامیا  هعیش  مالسا و  قح  نید  رب  تفای و  ییاهر  اهکش ، اهدیدرت و  زا  ناوتیم  هنوگچ  میرک  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

اهنت یهورگ  ریـسم ، نیا  رد  ددرگ . مزتلم  نآ  هب  دسانـشب و  ار  قح  هار  دناوتیم  هلیـسو  نیدـب  تسا و  رکف  لقع و  ياراد  يدوجوم  یمدآ 
رکف لها  رگید  یهورگ  لطاب  ای  دشاب  قح  لاح  دننیزگیمرب  ار  یکلـسم  یتحارب  دنرادن و  يدنچ  نوچ و  دوخ  دیاقع  رد  ینعی  دـنادلقم ;

نادرگرـس و فـلتخم  لـیالد  هب  زین  یهورگ  دنـسریم و  نآ  هب  تقیقح  هب  یباـیتسد  هار  يریگیپ  اـب  یخرب  زین ، هورگ  نـیا  دـناقیقحت ، و 
ادیپ شیوخ  يارب  یهار  هدز و  ییاپ  تسد و  هک  نآ  ای  دـنوشیم و  لیدـبت  تیادـه  لباق  ریغ  یـصخش  هب  ای  لاح  دـننامیم ، هار  رد  ریحتم 

تقیقح هب  یبای  تسد  ریسم  رد  تسین  هسیاقم  لباق  زین ، نانآ  اب  ناشفارحنا  هتبلا  تسین  ربارب  لوا  هورگ  اب  رکف  لها  شزرا  ًاملسم  دننکیم .
ماـمت نآ  تمیق  هک  تسا  یعاـتم  هکلب  دروآ ، تسد  هب  یتـمیق  ره  هب  ار  نآ  ناوـتب  هک  تسین  ییاـهب  مک  عاـتم  تفرعم  ناـمیا و  تیعقاو  و 
تـسد هب  یقاـفتا  ددرگیم و  دیـص  تمحز  نودـب  اـهب ، نارگ  رهوـگ  نیا  درک ، روـصت  دـیابن  نیارباـنب  تسا  یمدآ  تیدوـجوم  یتـسه و 

داهنـشیپ ار  هار  ود  ریـسم  نیا  نانکاس  ناققحم و  تفاـی  ییاـهر  اههغدـغد  زا  دروآ و  گـنچ  هب  ار  عاـتم  نیا  دـیاب  هنوگچ  لاـح  دـیآیم .
يروضح و كرد  شدوخ  زا  یسک  ره  نوچ  دمهفیم ، ار  نآ  یسکره  هک  تسا  يرابرپ  کیدزن و  هار  هار  نیا  یـسانشدوخ  . 1 دننکیم :

شزرا تخانش  ینعی  یسانشدوخ  دوشیم . رکف " ياذغ  رکفت "و"   " يهیام تسد  هطـساو  یب  يروضح  كاردا  نیمه  دراد و  هطـساو  یب 
رطاخ هب  ناکما  دادعتـسا و  نیا  اب  ناسنا  ارچ  هک  نیا  ینعی  یـسانشدوخ  دزادـنایم . هار  ار  وا  هک  ییاهكرحم  اـهرثوم و  تخانـش  دوخ و 

يریثأت اب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  نیا  ینعی  یـسانشدوخ  دزاسب . دزوسب و  دنتـسه ، وا  دوخ  لثم  هک  ییاهنوعرف  اهمدآ و  ای  ناجیب و  ياـیند 
هدرک گرزب  ار  وا  وا ، تلفغ  لهج و  ای  هتـشاد و  ار  وا  شزرا  زیچ  نیا  اـیآ  هک  دـنک  هسیاـقم  دریگب و  هزادـنا  دریذـپیم ، يزیچ  ره  زا  هک 

اـهناکما و ییاراد و  روضح  ملاـع و  دوهـش  یماـمت  اـب  اـهنیا  دـناهتفرگ ، رظن  رد  ار  دوخ  شزرا  دناهتخانـش و  ار  دوخ  هک  یناـسک  تسا 
ترورـض زا  ادخ  ترورـض  دناشکیم و  ادخ  يوس  هب  ار  وا  ناسنا  ردق "  " هب نامیا  دنروآیم . نامیا   " بیغ هب  دنوشیمن و  عناق  اهتذـل ،

زورما هب  هک  رگید ، زور  هب  ناـمیا  هدرکن و  رپ  ار  شلد  ملاـع  دوهـش  هک  وا  يارب  بیغ  هب  ناـمیا  دوشیم و  رتسوسحم  وا  يارب  اوه  بآ و 
ناهج هب  دوخ  يهمادا  رارمتسا "و   " رادقم هب  دوخ  ياهدادعتسا  ردق "و   " تخانش اب  ناسنا  دنیآیم . لابند  هب  یحو  هب  نامیا  تسین و  عناق 
ماعنا  ) نونمؤی مهف ال  مهـسفنا  اورـسخ  نیذلا   " تشاد دنهاوخن  ینامیا  چیه  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  دروآیم . يور  رگید 
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زا ناسنا  تخانـش  ورگ  رد  ناسنا و  ردـق " هب  ناـمیا   " ورگ رد  یحو  هب  رخـالا و  موی  هب  بیغ  هب  هللا  هب  یناـمیا  هنوگره  هکنآ  لـصاح  ( 12
رمقلا قش  هک  دـنکیم  لایخ  تسا و  عناق  لاـیر  جـنپ  يزور  هب  هک  دـنامیم  یناـسنا  لـثم  هدرکن  رواـب  ار  شدوخ  هک  یـسک  تسا  شیوخ 

شقوقح هک  دوریم  اج  نآ  هب  دنکیم و  ترجه  یتح  دریگیمن ، مارآ  هک  ینیبیم  دـیمهف ، ار  شدوخ  شزرا  هک  نیمه  یلو  تسا  هدرک 
يارب رگید  هار  هعلاـطم  قیقحت و  . 2 دنمار ) . تاراشتنا  ، 46 ص 12 ـ  داص ،) نیع   ) يریاح ییافـص  یلع  غولب  ياـههمان  ك  ر . دریگب (. ار 

دنامب و ناما  رد  تاشاعترا  زا  نآ  نامزاس  يرکف و  هاگتـسد  ات  تسا  ماگ  هب  ماگ  هعلاطم  قیقحت و  یتدـیقع  ینابم  میکحت  کش و  ندودز 
ایآ تسیچ  ناـهج  تسیک و  ناـسنا  تسا  ناـسنا  ناـهج و  یتـسه  ةراـبرد  رکفت  تکرح  نیا  هطقن  نیلوا  ددرگن . همدـص  بیـسآ و  راـچد 

ناهج راگدیرفآ  رگا  دشاب ؟ هتـشاد  دیاب  یتایـصوصخ  تافـص و  هچ  وا  دراد  رگا  دراد ؟ یقلاخ  تسا  تقیقح  رگا  لایخ  ای  تسا  تقیقح 
رد ناسنا  تیعقوم  روعش ؟ اب  دنمفده و  ای  تسا  چوپ  لطاب و  ناهج  ایآ  تسا  هتفهن  وا  راک  رد  ياهفـسلف  هچ  تسا  میکح  ملاع و  ییادخ 
ایآ تسیچ  نانآ  میلاعت  ياوتحم  دناهتفگ ؟ هچ  دنتـسه ـ  ادخ  زا  يروآمایپ  یعدـم  یگمه  هک  ناربمایپ ـ  هلـسلس  دـشابیم ؟ هچ  هصرع  نیا 

يریگهجیتن هعلاطم و  رکفت ، قمعت  دـنمزاین  اههصرع  نیا  تسیچ  نانیـشناج  مایپ  ياوتحم  تسا  هدرک  نییعت  ینیـشناج  دوخ  زا  سپ  ربماـیپ 
تسا هدومرف  میرک  نآرق  هک  نانچ  ددرگ ; تبث  وا  هشیدنا  دبای و  تاجن  ینادرگرـس  ریحت و  زا  یمدآ  هک  دراد  دوجو  یهار  ًاملـسم  تسا 

رد دـناهدروآ ، نامیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  میهاربا 27 ;) "  ) ِةَرِخ  ?َ ْـالا ِیف  َو  اَْینُّدـلا  ِةَوَـیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  ْاوـُنَماَء  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِبَُثی  ُتـّ "

اب طابترا  ندرک  رارقرب  اهشـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  نتفای  يارب  هار  نیرتهب  دـنادرگیم ". تباث  راوتـسا  نخـس  اب  ترخآ  رد  اـیند و  یگدـنز 
هعلاطم هب  نینچمه  دینکن . شومارف  ار  يرهطم  دیهش  ياهباتک  لماک  هرود  کی  هعلاطم  دوشیم . هیصوت  ور  نیا  زا  تسا  هشیدنا  ناگرزب 

هک دیـشاب  هتـشاد  نیقی  دیزادرپب . دـیواج ، روشنم  نآرق و  مایپ  دـننام  یعوضوم  ریـسافت  يرفعج  همالع  یلمآ  هدازنسح  همالع  ياهباتک 
ْمِهیُِرنَـس : " دناسر دـهاوخ  شمارآ  لحاس  هب  ار  وا  هدرک و  جراخ  دـیدرت  کش و  زا  ار  ناسنا  نآ  ندومیپ  هار و  ود  نیا  رد  نتـشاذگ  ماگ 
نینچمه تلـصف 53 ) "  ) ٌدیِهَـش ٍْءیَـش  ِّلُـک  َیَلَع  ُوهَّنَأ  ِبَِرب  َکـّ ِفْکَی  َْمل  ََوأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَـتَی  َیَّتَـح  ْمِهِـسُفنَأ  َِّیف  َو  ِقاَـف   ?َ ْـالا ِیف  اَِـنت  َـ َیاَء

تسا هداهن  يورارف  نآرق  هک  تسا  یهار  نف  ناسانشراک  املع و  زا  ندیسرپ 

؟ دیسر لوصا  نیا  هب  قیقحت  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  نید  لوصا  ندوبن  يدیلقت  زا  دارم 

شسرپ

؟ دیسر لوصا  نیا  هب  قیقحت  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  نید  لوصا  ندوبن  يدیلقت  زا  دارم 

خساپ

دارفا رد  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  دریذـپب . تجح  عطق و  اـب  ار  ینید  دـیاقع  دـیاب  سک  ره  هک  تسا  نیا  نید  لوصا  ندوبن  يدـیلقت  زا  دارم 
يرطف لقع  ساسارب  ای  دـنراد و  دـنوادخ  دوجو  هب  ینیقی  نامیا  هیلوا  ترطف  نامه  ساسارب  اهناسنا  رتشیب  تسا . توافتم  رایـسب  فلتخم ،
دوجو رب  یـسیرخن  خرچ  قیرط  زا  هک  ینزریپ  دـننام   ) دـننکیم هماقا  ادـخ  دوجو  رب  مکحم  لاـح  نیع  رد  هداـس و  رایـسب  ینیهارب  شیوخ 

يوجوتسج يانعم  هب  اموزل  ینید  فراعم  ندوب  یقیقحت  نیاربانب  ( دنداد رارق  دییأت  دروم  ار  نآ  (ص ) مرکا ربمایپ  دروآ و  لیلد  دـنوادخ 
عافد اریز  تسا ؛ مزال  یتاقیقحت  نینچ  دارفا  زا  یخرب  يارب  هتبلا  تسین . ناشیاهخساپ  اهنآ و  هرابرد  تاهبـش  هلدا و  همه  یـسررب  عیـسو و 

دوخ و ییاناوت  دـح  رد  سک  ره  تسین و  یناگمه  هلأسم  نیا  یلو  دـبلطیم ؛ ار  ياهتـسجرب  ناصـصختم  ینید ، فراعم  نید و  زا  ینالقع 
داتسا ياهباتک  زین  و  يرهطم » دیهش  ینیبناهج   » يرـس زا  ناوتیم  هراب  نیا  رد  تسا . قیقحت  دنمزاین  دوشیم ، ورهبور  نآ  اب  هک  یلئاسم 

. تسج هرهب  یناحبس  رفعجهّللاتیآ  دیاقع  يرس  ای  و  يدزی ، حابصم 
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؟  میشاب نامردپ  نید  هب  دیاب  ام  ارچ 

شسرپ

؟  میشاب نامردپ  نید  هب  دیاب  ام  ارچ 

خساپ

ار دادجا  ءابآ و  نید  دیاب  هک  میرادن  ار  داقتعا  نیا  مالـسا  رد  ام  هک  تفگ  دیاب  میـشاب ؟ نامردپ  نید  هب  دیاب  ام  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هرابرد 
لماوع طیحم و  ای  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  هب  یسک  هاگره  دریذپیمن  ار  لیلدیب  هناروکروک و  يوریپ  دوخ  ناوریپ  زا  مالسا  اریز  میریذپب .
مالسا دنکیم . خیبوت  ار  نآ  هکلب  تسین  دنسرخ  اهنت  هن  رگشل  یهایس  نیا  زا  مالـسا  دیآرد ، نآ  ناوریپ  زج  دهن و  ندرگ  مالـسا  هب  رگید 

دنب ياپ  یبهذم  ینابم  هب  دراد  رارق  ناگمه  هار  ارف  هک  یگدیچیپ  ماهبا و  زا  رود  یقطنم و  لیالد  ساسا  رب  یتسیاب  وا  ناوریپ  تسا : دقتعم 
. تشاد دهاوخن  یـشزرا  هنوگ  چیه  دشابن  یتسرد  یملع  لوصا  هب  یکتم  هک  ینید  تاررقم  نتـسب  نآ و  هب  نامیا  فرـص  هنرگو  دـندرگ 

دتقعم وا  هکلب  دنادب  ادج  لالدتـسا  قطنم و  ورملق  زا  ار  نامیا  ورملق  هک  تسین  یگتخاس  بهاذم  رگید  ینونک و  تیحیـسم  دـننام  مالـسا 
: دوشیم هتفگ  ینونک  تیحیـسم  هب  هک  یماگنه  دریگب ، همـشچرس  لالدتـسا  قطنم و  زا  دـیاب  دـیاقع  ياههشیر  بهذـم و  ناـمیا و  تسا :

ورملق دنیوگیم : باوج  رد  دـشابیم ؟ سدـقلا  حور  و  نبا » با و  : » ینعی ات  دـنچ  تسا  یکی  هک ، نآ  نیع  رد  ادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ 
اهنآ نایم  رد  دنونـشیم و  ار  اهفرح  هنوگ  همه  هک  ییاهنآ  مناگدنب  هب  : » دیوگیم مالـسا  یلو  تسا . ادـج  لقع  قطنم و  ورملق  زا  نامیا 

: رمز هروس  . دندرخ نابحاص  نانیا  دنتفای و  تیادـه  ادـخ  هیحان  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هدـب  تراشب  دـننکیم  باختنا  ار  ناشنیرتوکین 
دوخ دوخ و  هب  صوصخم  ار  تشهب  للم  رورغ  یبهذم و  بصعت  يور  ای  دناهدش و  لیاق  کیرش  ادخ  يارب  هک  یناسک  لباقم  رد  و  . ) 18

نیاربانب هیآ 111 . ) هرقب ، هروس   ) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق   » دـنکیم ناهرب  لـیلد و  هبلاـطم  دناهتـسناد  ادـخ  هدـیزگرب  تلم  ار 
دهاوخیم هک  ینیئآ  هرابرد  دنک  زاب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دهدیم : رادشه  وا  هب  دریذپب  وریپ  ناونع  هب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسا 

مه امتح  هک   ) تخاس ار  وا  حور  لالدتـسا  قمع و  ظاحل  زا  هچ  نانچ  دشیدنیب  هنادازآ  دنک  لیـصحت  دـهاوخیم  هک  یتادـقتعم  دریذـپب و 
تـسا دیجم  نآرق  نیا  دیامن ، یـسررب  قیقحت و  نآ  فارطا  رد  رتشیب  هچ  ره  دراد  قح  هنرگ  دـیآرد و  وا  ناوریپ  ءزج  دومن ) دـهاوخ  عناق 

نما ناکم  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دونشب  ار  ادخ  راتفگ  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دش  هدنهانپ  وت  هب  ناکرشم  زا  یکی  رگا  : » دهدیم روتسد  شربمایپ  هب  هک 
هیآ 6. هبوت ، هروس  دنتسه . ینادان  مدرم  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ناسرب  شدوخ 

هدمآ ایند  هب  ناملسم  يا  هداوناخ  رد  نوچ  الاح  میدوب و  یحیسم  میدمآ  یم  ایند  هب  یحیسم  هداوناخ  رد  ام  رگا  هک  تشادن  دوجو  لامتحا  نیا  ایآ 
؟ دراد یشزرا  ام  مالسا  ایآ  میتسه  ناملسم  میا 

شسرپ

هب ناملسم  يا  هداوناخ  رد  نوچ  الاح  میدوب و  یحیـسم  میدمآ  یم  ایند  هب  یحیـسم  هداوناخ  رد  ام  رگا  هک  تشادن  دوجو  لامتحا  نیا  ایآ 
؟ دراد یشزرا  ام  مالسا  ایآ  میتسه  ناملسم  میا  هدمآ  ایند 

خساپ
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هک تسا  دودرم  لقع  یعطق  مکح  هب  رگید  نید  هچ  تیحیـسم  هچ  مالـسا و  هچ  دـشاب  دـیلقت  هب  هک  ینید  تشاد و  دوجو  لامتحا  نیا  هلب 
لـصا رد  ام  هک  دهد  یم  هزاجا  لقع  ایآ  هک  مینک  یم  هاگن  لقع  رظنم  زا  لوا : تسا . لقع  مکح  نیا  دـیؤم  مه  يرایـسب  تایاور  تایآ و 

زا ولو  رگید  صخـش  ره  زا  دـیلقت  ای  میـشاب  ناملـسم  مه  ام  دنتـسه  ناملـسم  اـهنآ  نوچ  هک  رداـم  ردـپ و  زا  هچ  لاـح  مینک ؟ دـیلقت  نید 
سانـشراک هب  لمع  رد  هعجارم  ینعی  هنالقاع :  دیلقت  تسا : مسق  ود  رب  دیلقت  تسیچ ؟ دیلقت  يانعم  دید  دـیاب  لوا  ناگرزب ؟ نادنمـشناد و 

يوریپ ینعی  هناروکروک :  دـیلقت  دـیلقت . عجرم  هب  ینید  لئاسم  رد  سدـنهم و  هب  يزاس  نامتخاس  رد  کشزپ ، هب  يرامیب  رد  الثم  هطوبرم .
لوصا رد  دـیلقت  هک  دـنک  یم  مکح  یعطق  وحن  هب  لقع  دـیلقت  فیرعت  هب  هجوت  اب  تسام . ثحب  دروم  هک  لیلد ، هبلاطم  نودـب  نارگید  زا 

عفد بوجو  هب  مکاح  یلقاع  ره  لقع  و  دراد . دوجو  ررـض  اطخ و  لامتحا  تسین و  روآ  ملع  دـیلقت  نوچ  تسین  زیاـج  سک  چـیه  زا  نید 
یعاـمتجا و يدرف و  ياـه  تکرح  همه  هک  نآ  عون  اـی  نید  لـصا  راـکنا  اـی  شریذـپ  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  اذـل  تسا ، لـمتحم  ررض 

ییاسانـش دیامرف  یم  هعیـش  گرزب  ءاملع  زا  رفظم  موحرم  دشاب . دـیلقت  رب  ینتبم  دـناوت  یمن  تسا  نآ  هب  طونم  ناسنا  تواقـش  تداعس و 
، رفظم اضر  دمحم  هیمامالا ، دئاقع   ) تسا بجاو  لقع  هار  زا  دـشاب  بجاو  عرـش  هار  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ربدـت  رکفت و  هار  زا  دـیاقع  لوصا 

نـشور حیرـص و  روط  هب  مالـسا  هک  دـناد  یم  دـشاب  انـشآ  یمالـسا  نوتم  میرک و  نآرق  اب  سک  ره  تایاور  تایآ و  رظن  زا  اما  ص 32 .)
يا هدـیقع  چـیه  زا  لقع  ناهرب  قیقحت و  نودـب  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  مامت  رارـصا  اـب  تسا و  هدرک  میرحت  ار  دـیاقع  لوصا  رد  دـیلقت 

ناهرب بلط  مه  دوخ  نیفلاخم  زا  یتح  ءایبنا  دننک و  دیلقت  يو  زا  دیاقع  لوصا  رد  تسا  هتفگن  مدرم  هب  مه  يربمایپ  چـیه  دـنکن و  يوریپ 
ار نید  لوصا  رد  دیلقت  ناملکتم ، هفـسالف و  همه  و  هیآ 62 .) لمن ، هیآ 111 -  هرقب ، « ) مکناهرب اوتاه  : » دنتفگ یم  اهنآ  هب  دـندرک و  یم 

لوصا رد  دیلقت  دشاب و  هتـشاد  نیقی  نید  لوصا  هب  دیاب  ناملـسم  هک  دننک  یم  حیرـصت  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  اهقف  یتح  دـنناد  یم  دودرم 
هیآ هدئام ، هیآ 170 -  هرقب ،  ) دنک یم  شنزرس  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ناگتشذگ  ناردپ و  زا  هک  ار  یناسک  میرک  نآرق  تسین و  زیاج  نید 

گرزب ياه  تیـصخش  زا  دیاقع  رد  دیلقت  یتح  تسا  دودرم  ردام  ردپ و  زا  طقف  هن  نید  رد  دیلقت  هک  هدـش  حیرـصت  تایاور  رد  و  (. 104
هار زا  ار  دوخ  يداقتعا  لوصا  نید و  لصا  دـیاب  ناسنا  سپ  ص 103 .) ج 23 ، راونالاراحب ، ح 6296 -  همکحلا ، نازیم   ) تسین زیاج  مه 

ملاع رد  رکفت  هب  بیغرت  ار  اه  ناسنا  يدایز  تایاور  تایآ و  هچناـنچ  دـنک . ادـیپ  عطق  نیقی و  اـهنآ  هب  درواـیب و  تسد  هب  رکفت  قیقحت و 
هلدا مامت  هب  یناملـسم  ره  تسین  مزـال  هک  نیا  تسا  مزـال  شرکذـت  هک  يا  هتکن  دـنبای . تسد  تقیقح  هب  هار  نیا  زا  اـت  دـننک  یم  یتسه 

ولو تسا  دـیاقع  لوصا  نید و  یتسرد  هب  نیقی  لوصح  كالم  هکلب  دـبای  یهاـگآ  دوش  یم  هئارا  نید  کـی  دـیاقع  لوصا  رب  هک  لـصفم 
هزومآ یلامجا  هعلاطم  زا  تسا  نکمم  ای  درک و  لالدتـسا  یگدنـسیر  خرچ  تکرح  هب  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  هک  نز  ریپ  نآ  لیلد  دـننام 

هب قیرط  رد  هراومه  هک  مینک  مالـسا  نید  ياه  هزومآ  هب  یلامجا  هاگن  کی  ام  رگا  درک و  ادـیپ  نید  نآ  تحـص  هب  نیقی  نید  کی  ياـه 
هب میشاب  هتـشاد  نایدا  ریاس  ياه  هزومآ  اب  یلامجا  يا  هسیاقم  میـشاب و  هتـشاد  تسا  اه  ناسنا  ترطف  اب  تقباطم  ناسنا و  ندناسر  تداعس 

نودب یتقو  رگید  بهاذم  نایدا و  نارکفنشور  زا  يرایسب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  درک و  میهاوخ  ادیپ  نیقی  مالـسا  دیاقع  لوصا  یتسرد 
ياه هنومن  زا  یکی  دراد و  يدایز  ياـه  هنومن  هک  دـندرک  ادـیپ  نیقی  بتکم  نیا  تیناـقح  هب  دـنتخادرپ  عیـشت  مالـسا و  هعلاـطم  هب  ضرغ 

تیناقح هب  هنوگچ  هک  نیا  هتـشون و  مدش ) تیاده  هاگنآ   ) تیدتها مث  ناونع  اب  یباتک  هک  تسا  یناجیت  دـمحم  رتکد  ام  نامز  رد  شزراب 
يارب دنـشاب . هناققحم  هناملاع و  هک  دنراد  یعقاو  شزرا  یتقو  ام  تاداقتعا  ام و  مالـسا  سپ  دوش . هعلاطم  تسا  بسانم  هک  هدرب  یپ  هعیش 

فراعملا هیادـب  همجرت  يرهـش -  ير  يدـمحم  تخانـش ، ینابم  دـیامرف - : هعجارم  لیذ  عباـنم  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم 
ج 1 يدزی ، حابصم  دیاقع ، لوصا  ج 1 -  يزارخ ، نسحم  دیس  هیهلالا ،

طقف فورعم  لوق  هب  میهد و  شیازفا  هینمز  نیا  رد  ار  دوخ  یهاگآ  شنیب و  ینید  لئاسم  نید و  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  اب  دیاب  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
مناوت یم  هک  ییاهباتک  دروم  رد  ارم  افطل  میشاب ، هتشاد  یتاعلاطم  تسا  مزال  میشاب  هدرواین  مالسا  نامردام  ردپ و  ندوب  ناملسم  رطاخ  هب 
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شسرپ

لوق هب  میهد و  شیازفا  هینمز  نیا  رد  ار  دوخ  یهاگآ  شنیب و  ینید  لئاسم  نید و  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  اـب  دـیاب  اـم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
ییاهباتک دروم  رد  ارم  افطل  میشاب ، هتشاد  یتاعلاطم  تسا  مزال  میشاب  هدرواین  مالسا  نامردام  ردپ و  ندوب  ناملـسم  رطاخ  هب  طقف  فورعم 
ییامنهار منک , ادیپ  تسد  مالسا  هب  هناهاگآ  هدرک و  ادیپ  تسرد  بوخ و  كرد  کی  مناوتب  ات  منک  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  مناوت  یم  هک 

)؟ منک هدافتسا  اتسار  نیا  رد  مناوت  یم  ییاهباتک  هچ  زا  نم  . ) دینک

( لوا تمسق  ) خساپ

ام هک  دراد  یترورـض  هچ  اـساسا  مینادرگ . یم  رب  ادـخ  نید و  هراـبرد  قیقحت  موزل  هلأـسم  لـصا  هب  ار  لاؤـس  باوـج ، ندـش  نشور  يارب 
لاثم کی  اب  دوش . یم  نشور  مه  شهوژپ  قیقحت و  رادـقم  دوش  نشور  قیقحت  موزل  كالم  رگا  هک  مینک  شهوژپ  قیقحت و  نید  هراـبرد 
سابل هداد  ناشن  لمعلا  سکع  اروف  تسامش  سابل  رد  برقع  کی  هک  دیوگب  امـش  هب  كدوک  کی  رگا  منک . یم  عورـش  ار  باوج  هداس 

دینک یم  صحفت  هب  عورش  دیهد و  یم  ناشن  شنکاو  امش  ارچ  دروم  نیا  رد  دینک . یم  یسررب  ار  نآ  يایاوز  همه  هدرک  جراخ  ندب  زا  ار 
ار ررض  دنک  یم  مکح  هک  تسا  امش  درخ  لقع و  مکح  هب  امش  لمعلا  سکع  هک  تسا  نشور  دیراد  یم  رب  تسد  صحفت  زا  عقوم  هچ  و 
. تسا بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  ررـض  عفد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  لقع  یهیدـب  مکح  نیا  درک . عفد  ای  يریگـشیپ  دـیاب  لمتحم  ولو 

لامتحا دصرد  رادقم و  لوا  دوش . یم  دیدش  لقع  مکح  ترورـض  دشاب  رت  يوق  كالم  نیا 2  هچ  ره  هک  تسا  كالم  عبات 2  مکح  نیا 
زا هک  يررـض  ینعی  تسا  لمتحم  توق  مود  كالم  تسا و  رتدـیدش  امـش  شنکاو  لقع و  مکح  دـشاب  رت  يوق  لامتحا  هچ  ره  هک  تسا 

كدنا مزیه  يزوس  شتآ  زا  ربخ  اهنت  ای  ناتلزنم  لک  ای  هتفرگ  شتآ  امـش  سابل  هک  نیا  تسیچ  دـهد  یم  ربخ  امـش  هب  شندیـسر  لامتحا 
زا ررض  لامتحا  تسین و  نیب  رد  يرطخ  هک  دیـسرب  نانیمطا  دح  رـس  هب  هک  دیراد  یم  رب  صحفت  قیقحت و  زا  تسد  یتقو  دوش . هداد  امش 
الاب رایـسب  لامتحا  دصرد  مه  هک  دنا  هداد  تمایق و ... ادخ و  دوجو  زا  ربخ  خیرات  لوط  رد  يدایز  قداص  ياه  ناسنا  یتقو  لاح  دورب  نیب 

دهاوخ یمن  قیقحت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  دـنک . عورـش  ار  قیقحت  دـیاب  قوف  نوناق  مکح  هب  تسا  يوق  رایـسب  لـمتحم  مه  و 
تقیقح الوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مییوگ  یم  هدـنیوگ  نیا  باوج  رد  دـنک  یم  لمع  هتفرگ و  ار  بهاذـم  نایدا و  زا  یکی  صخـش  هکلب 

تسا یکی  ادخ  هک  مالسا  هتفگ  مه  تسات . هس  ادخ  هک  الثم  تیحیـسم  نید  هتفگ  مه  دوش  یمن  ینعی  تسا  یکی  قح  نید  تسا و  دحاو 
دندش رفاک  تسات  هس  یموس  ادخ  دنتفگ  هک  یناسک  ینعی  هثالث  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  رفک  دـقل  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـشاب . قح 

نم  » دنناد یم  نامز  زا  يا  هرود  هب  صوصخم  ای  یفن  ار  رگید  بهاذـم  نایدا و  بهاذـم  نایدا و  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ 73 .) هدئام ، )
نید ياج  هب  ار  نید  ریغ  ادخ و  ياج  هب  ار  ادـخ  ریغ  ناشیا  دراد  لامتحا  اذـل  هیآ 85 .) نارمع ، لآ  « ) هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی 

هب تبـسن  هب  صخـش  ره  سپ  تسا  رطخ  ررـض و  لامتحا  دیوگ  یم  تساجرباپ و  شمکح  رد  زونه  لقع  لامتحا  نیا  دوجو  اب  دریذـپب و 
تسین مزال  هچرگ  دشاب . هتشاد  ناهرب  لیلد و  شدوخ  يواعد  رب  دسرب و  نانیمطا  نیقی و  دح  رـس  هب  دیاب  شدوخ  بهذم  نید و  تیناقح 
باوج مالسا و  هب  اهنآ  توعد  يارب  هک  نیا  اما  تسا . تجح  نتشاد  نانیمطا و  لوصح  كالم  هکلب  دنک ، هئارا  قیقد  یلقع  یفسلف و  هلدا 
هدـهع هب  ار  مهم  نیا  صاخ  يا  هدـع  دـیاب  هکلب  تسین  ناـگمه  هفیظو  هک  تسا  يرگید  هلحرم  نیا  مینک  قیقحت  اـهنآ  تـالاؤس  هب  نداد 
یملع قیقد  قیقحت  ناکما  یملع و  ییاناوت  دوخ  رگا  دنسرب  نانیمطا  هب  دوخ  ینید  دیاقع  رد  دنفظوم  همه  هک  نآ  نخـس  هصالخ  دنریگب .

هب تسین  ناشیارب  یناکما  نینچ  هک  نانآ  یلو  دنـسرب  دـیاقع  تیناقح  هب  یلقع  یملع و  قیقد  ثحابم  هعلاـطم  قیقحت و  اـب  دـیاب  دـنراد  ار 
هب هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  یهاگآ  دـیاب  دنـسرب  نانیمطا  هب  هک  يدـح  رد  هتبلا  دـنک . یم  هیکت  نیـصصختم  تاقیقحت 
قح نید  هب  نامیا  قیقحت و  زاین  نیمأت  هب  هتسباو  ددعتم  ياه  باتک  هب  هعجارم  هعلاطم و  نازیم  دننک . مادقا  اهشسرپ  تاهبش و  ییوگخـساپ 
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هار کی . میریگیم . یپ  ار  هلأسم  میرک ،) نآرق  تایآ  لقع و   ) یلک هار  ود  زا  نید  نوماریپ  قیقحت  هرابرد  دشاب . یم  تاهبـش  رطخ  عفر  و 
دـش و انـشآ  نایدا  ياههزومآ  دـیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  اب  نآ  هسیاقم  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب  لـقع 

مالـسا نید  فراعم  دـیاقع و  لوصا  ياهعجارم ، نینچ  رد  ام  دز . کحم  تسا -  ناسنا  ینورد  تجح  هک  لقع -  هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ 
اب ددرگیم . تاـبثا  ینیقی  ددـعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوـصا  نیا  کـیاکی  ینعی ، میباـییم ؛ یلقع  ینیقی  نقتم و  نـیهارب  هـلدا و  رب  ینتبم  ار 
هـس  ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک  يدـیحوتریغ -  بتاـکم  ناـیدا و  دوشیم ، هماـقا  دـیحوت  لـصا  هراـبرد  هک  ینیهارب  دوجو 

رب یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  ددرگیم . لاطبا  دوشیم -  بوسحم  اهنآ  يداقتعا  ناکرا  زا  ییادـخ  دـنچ  اـی  ییادـخ )
ود صوصخ  رد  دنکیم . در  دنتـسه ، يدـیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذـم  بتاکم و  دوشیم ، هماقا  دـنوادخ  تیؤر  ای  تیمـسج  یفن 

نید ود  نیا  ياههزومآ  یسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب  ماکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه  اب  زین  تیحیسم ، تیدوهی و  گرزب  نید 
، نانآ همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دـیاب  ینامـسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  دیـسر . میهاوخ  بتاکم  ریاـس  هباـشم  هجیتن  هب  مینیـشنب ،

يورخا يویند و  تداعـس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياـهلمعلا  روتـسد  نکل  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  داـیقنا و  هب  توعد 
نیا بطاـخم  ناـکم و  ناـمز و  فـالتخا  هب  هجوـت  اـب  ینعی ، تسا ؛ تواـفتم  دوـشیم ، داـی  تعیرـش »  » هب نآ  زا  حالطـصا  رد  هک  ناـسنا ،

رد زین  نایدا  رهوگ  دیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب  بسانتم  هدـنارذگ و  ار  یلتخم  لحارم  اهلمعلاروتـسد ،
نا : » تسا ددعتم  عیارـش  تسا و  دحاو  يدیحوت  نید  تقیقح ، رد  تسا . هدیدرگ  رادروخرب  يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماقم 
ره روهظ  اـب  هیآ 19 ). (، 3  ) نارمع لآ  « ) تسا قـح ) ربارب  رد  میلـست   ) مالـسا ادـخ  دزن  رد  نید  هک  یتـسرد  هب  مالـسالا ؛ هللا  دـنع  نیدـلا 

نیمه هب  و  دندوب ، دحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  تسا . هدش  هضرع  يرتلماک  لکـش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ 
هدش حیرـصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دندادیم و  ار  دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ،

دوب و دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یـسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  نیاربانب  یبن ). عیـشوه  باتک  تاروت ، . ) تسا
هب ینامسآ  عیارـش  توافت  هجیتن ، رد  دوب . دهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد  مالـسا ، ربمایپ  روهظ  اب  حیـسم  نییآ  زا  حیحـص  يوریپ 

، هتـشذگ عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . تقیقح  کی  هار و  کـی  زا  لـماکتم  تاـجرد  ياـنعم 
. دیامنیم تسا ، هدش  یلجتم  مالسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد  مایپ و  نیرتلماک  نیرتعماج و  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح 

دوخ ینیقی  نیهارب  اب  فلاـخم  ار  اـهنآ  دوشیم ، نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و  طـسوت  هک  ییاـههزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، نینچمه 
هک تسا  يروما  شیادـیپ ). رفـس  ناـمه و   ) تیؤر مسجت و  .( 20 انحوی : لـیجنا  نایتنرق 6:8 و  هب  لوا  هلاـسر   ) ثیلثت هب  داـقتعا  دـباییم .

ياهراپ هب  دـنادیم . اهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب  دریذـپیمن ؛ یبهذـم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب 
تافیرحت دینک : يرواد  دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینکیم  ارذـگ  ياهراشا  گرزب  نید  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید 

اوران و تاماهتا  ياهراپ  سدـقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ ؛ هب  اوران  تاـماهتا  دوهی 1 . تیحیسم و 
تابثا ار  ناربمایپ  تمـصع  موزل  یلقع  نیهارب  دراد ، مرـش  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناربماـیپ  زا  یـضعب  هب  یقـالخاریغ 

هب ناوتیم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياههبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باتک  رد  هیاپیب  ياههناسفا  دوجو  اههناسفا ؛ دوجو  . 2 دنکیم .
، دندقتعم نایحیسم  يرطف ؛ هانگ  . 3 .( 43/2330 شیادیپ ، رفـس   ) درک هراشا  ادخ ، رب  وا  ياهبلغ  ادـخ و  اب  بوقعی  ترـضح  نتفرگ  یتشک 

شالت هنوگره  تسا و  راکهانگ  ةرطفلاب  ناسنا  ینعی ، دوشیم ؛ لقتنم  زین  وا  نادنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دش و  هدولآ  هانگ  هب  تشهب  رد  مدآ 
يرطف هانگ  هرافک  (ع ،) یـسیع ترـضح  ندش  هدیـشک  راد  هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  و 

نامکاح ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياههزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4 تسا . ناسنا 
نیا دوجو  ناـیمور ). هب  سلوپ  ياـههمان  رثکا  38:5 و  یتم ، لیجنا  . ) دـنانیمز رد  ادـخ  هیاس  مکاح و  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هناـهب  هب  ملاـظ ،

باـتک رد  ، ) سدـقم باـتک  نـتم  رد  ددـعتم  تاـضقانت  دوـجو  میـسجت و  ثـیلثت و  هلأـسم  حرط  راـنک  رد  ینـالقعریغ  ياـههزومآ  هنوـگ 
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تیحیـسم و تیناقح  مدـع  رب  لیلد  تسا ). هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقاـنت  دروم   125 ج2 ، مالعالاسینا ،» »
ياههزومآ هب  هعجارم  عیارش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالسا و  نید  تیناقح  تخانش  هار  هکنیا  نخس  هصالخ  تسا . يزورما  تیدوهی 

يدرف و ماکحا   » و لـیاضف » قـالخا و  «، » دـیاقع  » يداو هس  رد  مالـسا  هک  تفاـی  دـهاوخ  دـنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا . يرواد  اـهنآ و 
یتعیرش دیاقع و  رشب ، یگدنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا ؛ ریاس  زا  رتلماک  اهنت  هن  یعامتجا ،»
ثیدـح لـهچ  باـتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  درادـن . دوـجو  لـقع ، ناـینب  رب  يراوتـسا  ناـقتا و  قـمع و  تیعماـج و  نـیا  هـب 

«. عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن  زج  درادن  همدقم  چیه  هب  جایتحا  مالسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دسیونیم
لقع و يرواد  هک  مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد  ص 201 ). مهدزاود ، ثیدح  حرش  ثیدح ، لهچ  هللاحور ، ینیمخ ، )

ینآرق تایآ  تایآ  هار  ود . تسا . مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنس و 
ینابم لوصا و  زا  یخرب  اب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح  نید  راصحنا  رب  تلـالد  رب  هوـالع 

: میهدیم رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  دنکیم . لاطبا  ار  نآ  تسا و  فلاخم  مسیلارولپ 

( مود تمسق  ) خساپ

هدرک و یفرعم  لطاب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  دیاقع  دنکیم و  یفرعم  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  ار  مالـسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتایآ  . 1
نارمعلآ «. ) نیرـساخلا نم  ةرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالاریغ  غتبی  نم  و  . » فلا دنکیم : توعد  مالـسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ 

يذلا دعب  مهئاوها  تعّبتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يده  ّنا  لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  دوهیلا و ال  کنع  یضرت  نل  و  . » ب هیآ 85 ). (، 3)
نبا حیسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  و  . » ج هیآ 120 ). (، 2  ) هرقب «. ) ریصن ّیلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج 

هک رگید  ناوارف  تاـیآ  و  هیآ 30 ). (، 9  ) هبوت «. ) نوکفؤی ّینا  هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیذـّلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاـب  مهلوق  کـلذ  هللا 
(، 4) ءاسن هروس  هیآ 32 و 31 ؛ (، 9  ) هبوت هروس  نایحیسم ؛) اب  هلهابم   ) هیآ 61 (، 3) نارمعلآ هروس  میهدیم : عاجرا  میرک  نآرق  هب  ار  امش 

تایآ 91 88؛ (، 19) میرم هروس  9 ؛ هیآ (، 61  ) فص هروس  هیآ 28 ؛ (، 48  ) حتف هروس  و 73 ؛ هیآ 51  (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛
یناـبم و زا  هک  تـقیقح -  هـب  یباـیتسد  ناـکما  مدـع  ییارگتیبـسن و  تیکاکـش و  ياـنبم  اـب  هـک  یتاـیآ  . 2 هـیآ 79 . (، 2  ) هرقب هروـس 

ّتیبسن تیکاکـش و  هجو  چـیه  هب  نآرق ، هاگدـید  زا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا -  ینید  مزیلارولپ  ياهضرفشیپ 
رارق شنزرس  دروم  ار  ناکاکش  هک  یتایآ  فلا . زا : تسا  ترابع  تایآ  نیا  تسا . ریذپناکما  تقیقح  هب  ندیـسر  تسین و  شریذپ  دروم 

یفرعم هجویب  ار  ناکاکـش  ّکش  و  راکـشآ ، نشور و  ار  ایبنا  هلدا  هک  یتاـیآ  ب . هیآ 32 ). (، 45  ) هیثاج هیآ 66 ؛ (، 16  ) لحن . ) دهدیم
. دراد کـش  ناـمگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  باـنتجا  نیقی و  ملع و  زا  تیعبت  هـب  رما  هـک  یتاـیآ  ج . و 10 ). هیآ 9  (، 14  ) میهاربا . ) دنکیم

راوتسا کیتونمره  دیدج  ینابم  زا  یخرب  ساسا  رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3 هیآ 28 ). (، 53  ) مجن هیآ 36 ؛ (، 10  ) سنوی هیآ 36 ؛ (، 17  ) ءارسا )
. دشابیم یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانـش  عون  ره  ارهق  دـنایناعم و  زا  یلاخ  ینعی ، تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپیم ، هک  تسا 
باتک و طسقلاب ؛ سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  و  . » فلا دـنراد : تفلاخم  تحارـص  هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و 

یتشادرب نآرق ، ندوب  تماص  ساسا  رب  یـسک  ره  رگا  هیآ 25 ). (، 57  ) دیدح « ) دننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم 
رد دـحاو  رایعم  نآ  ساـسا  رب  لدـع  هماـقا  عبت  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  راـیعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا 

نایب ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ءیش ؛ لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  و  . » ب دش . دهاوخن  نکمم  هعماج ،
اناد هک  یموق  يارب  ار  نآ  دـنکیم  نایب  ادـخ ، ماکحا  تسا  نیا  نوملعی ؛ موقل  اهنیبی  هللا  دودـح  کلت  و  . » ج هیآ 89 ). (، 16  ) لحن « ) دنک

زا تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا  چیه  یغلا ؛ نم  دشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  . » د هیآ 230 ). (، 2  ) هرقب « ) دنتسه
یهلا و دودـح  رگناـشن  یهارمگ و  زا  تسار  هار  هدـننک  ناـیب  ار  میرک  نآرق  ـالاب ، تاـیآ  هیآ 256 ). ناـمه ، « ) دـیدرگ نشور  یهارمگ ،
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زا يریذـپریثأت  ییانعم و  راب  زا  نوتم  تارابع و  ندوب  یلاـخ  ینعی ، دـیدج ، کـیتونمره  ياـنبم  اـب  نیا  دـنکیم و  یفرعم  زیچ ، ره  رگناـیب 
هطقن رد  تسرد  راـگزاسان و  اـهتشادرب ) نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) تراـبع زا  اـهتشادرب  ندوب  یـصخش  هجیتـن  رد  يرـشب و  ياـهشناد 

ياـنعم هب  ینید ، ییارگترثـک  مسیلاروـلپ و  هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب  نخـس  لـصاح  تـسا . لـباقم 
رّذعم و یلو  تسا ؛ دحاو  میقتسم  طارص  قح و  نید  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نکل  تسین ؛ شریذپ  لباق  نایدا ، همه  تیناقح 

یهلا بولطم  قح و  تعیرـش  زا  جراخ  نایدا ، ریاس  ناوریپ  درک . ادج  تجح  تیرّذـعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دـیاب  تسا . ددـعتم  تجح 
دوب و دـنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد  دوـخ ) نییآ  هب  يدـنبياپ  . 2 مالـسا ، هب  لهج  . 1 : ) طرـش ود  دوجو  تروص  رد  اـما  دنتـسه ؛
هب هورگ  نیا  زا  نآرق  دناروذعم . دنوادخ  دزن  تمایق  زور  رد  تسا و  راذتعا  لباق  اما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتسم » طارص   » دنچ ره  ناشهار 
هب درب و  دـنهاوخ  تداعـس  زا  ياهرهب  اـهشور ، نآ  قـقحت  تروـص  رد  ندوـب ، روذـعم  نمـض  هورگ  نیا  تـسا . هدرک  داـی  فعـضتسم » »

يددع تدحو  خنـس  زا  نآ ، تدحو  یلو  تسین ؛ شیب  زیچ  کی  نید  تقیقح  هکنآ  رگید  هتکن  دش . دـنهاوخ  لیان  تداعـس  زا  ياهجرد 
طارـص تسا . هدرک  ریبـعت  لبـس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکـشت  تدـحو  لـیبق  زا  هکلب  تـسین ؛،

(، 29  ) توبکنع «. ) انلبس مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  : » تسا ددعتم  نادبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددعت و  هب  لبس  اما  تسا ؛ دحاو  میقتسم 
نما لبس  زا  هک  رادقم  نامه  هب  سک  ره  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبس  هک  تسا  تیاده  هارهاش  نامه  میقتسم  طارـص  هیآ 69 ).
لماک روط  هب  میقتسم  طارص  زا  دنک ، یط  ار  یهلا  نما  لبس  همه  سک  ره  دش و  دهاوخ  دنمهرهب  زین  میقتسم  طارص  زا  دنک ، يوریپ  یهلا 

یلا تاملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عّبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  دش ...« : دـنهاوخ  دـنمهرهب 
طارـص و ثحب  ، ) دمح هروس  هیآ 6و7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، ر.ك : هیآ 15و16 . (، 5  ) هدئام «. ) میقتـسم طارـص  یلا  مهیدهی  هنذإب و  رونلا 

مزیلارولپ هب  ینید  نورد  یهاگن   » هلاـقم ص 242 ، هرامـش 4 ، دـقن ، باتک  فلا . ددرگیم : یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  ییانـشآ  يارب  لیبس .))
نآرق و نسحدـمحم ، یکلمارق ، نادردـق  پ . مزیلارولپ ؛ ياههیوس  نسحدـمحم ، یکلمارق ، نادردـق  ب . هانپورـسخ ؛» نیـسحلادبع  ینید ،

دنچ رد  ار  اهنآ  اـم  هک  درک  یفرعم  ار  يددـعتم  ياـهباتک  ناوت  یم  نآ  تخانـش  باـن و  مالـسا  نوماریپ  یقیقحت  یـسررب  يارب  مزیلارولپ .
نیا رد  نید  نانمشد  تاهبش  مالسا ؛ دشر  یگنوگچ  تثعب  رصع  رد  ناهج  تیعضو  یخیرات : یسررب  - 1 مینک : یم  يدنب  هتسد  ریز  هنیمز 

مق هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  یناحبـس ؛  رفعج  داتـسا  تیدبا ، غورف  دـییامرف . هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  اهنآ . خـساپ  هنیمز و 
، مالسا خیرات  نایرفعج  لوسر  مالسا ، یلیلحت  خیرات  يدیهش  رفعج  دیس  رتکد  مالـسا ، یلیلحت  خیرات  رنهاب  دیهـش  تثعب ، رـصع  رد  ناهج 

مالسا يداقتعا  ینابم  هنیمز  نیا  رد  يداقتعا : یسررب  یجرگ 2 - مساقلاوبا  یتیآ و  رتکد  مالسا ، ربمایپ  خیرات  یتالحم  یلوسر  مشاه  دیس 
دیهـش يدـیحوت  ینیب  ناهج  يرـس  هب : دـینک  عوجر  تسا . شهوژپ  قیقحت و  لباق  شداعبا  مامت  رد  یمالـسا  ینیب  ناـهج  هصاـخ و  توبن 

يرهطم داتـسا  ياهباتک  تقیقح  رد  تسا . مالـسا  اب  ییانـشآ  هنیمز  رد  هعلاطم  عبانم  نیرتهب  زا  یکی   ] اردـص تاراشتنا  6 ؛ ج 1 -  يرهطم 
بـالقنا نازاـبناج  نافعـضتسم و  داـینب  ییاـبطابط  همـالع  ینید  ياهروتـسد  دـیاقع و  شزومآ  تسا - ]. مالـسا  هعلاـطم  يارب  عبنم  نیرتهب 

، یـسانشناهج  ) نآرق فراعم  ياـهسرد  هلـسلس  یمالـسا  تاـغیلبت  ناـمزاس  يدزی  حابـصم  هّللاتیآ   1 دـیاقع 3 -  شزومآ  یمالـسا - 
تماـما و هب : دـینک  عوجر  هعیـش  هب  طوبرم  لـئاسم  صوصخ  رد  يدزی  حابـصم  یقت  دـمحم  یـسانشامنهار ) یـسانشهار و  یـسانشناسنا ،

ماما يربهر  ییابطابط  همالع  عیشت ،  تیونعم  یمالـسا -  تاراشتنا  رتفد  ییابطابط  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  يرهطم -  دیهـش  داتـسا  يربهر 
همجرت پاچ و   ) يرش داوج  دیس  همالع  اوران  ياهتمهت  هعیش و  شوپهایـس  دومحم  دیـس  همجرت  تاعجارملا ) همجرت   ) نآرق رد  (ع ) یلع
تقیقح رد  عبنم و  نیلوا  هک  نآرق  اب  ییانـشآ  يرهم 3 -  داوج  دیس  همجرت  يوامس  یناجیت  مدش  تیاده  هاگ  نآ  يوضر ) سدق  ناتـسآ 

اراد رشان  تسا . هدش  رشتنم  دلج  راهچ  رد  هک  نآ  هصالخ  ای  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  تسا - : مالسا  تخانش  عبنم  نیرتمهم 
ماما ةولصلا ، بادآ  ینیمخ  ماما  ثیدح ، لهچ  یتیبرت : یقالخا و  یـسررب  یتئارق 4 - نسحم  رون  ریسفت  تسا - . نارهت  هیمالـسالا  بتکلا 

: دییامرف هعلاطم  ار  ریز  ياهباتک  رگید  نایدا  اب  ییانـشآ  يارب  نینچمه  ینک  يودهم  اضردـمحم  یلمع  قالخا  رد  زاغآ  ياههطقن  ینیمخ 
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نآرق نیدهع و  رد  ادخ  رسپ  یمالسا 2 - فراعم  دیتاسا و  روما  تنواعم  داژنییابیز  اضردمحم  تیحیـسم  مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  - 1
زکرم یقیفوت ، نیسح  همجرت  لشیم ، ساموت  یحیـسم  مالک  ینیمخ 3 - ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  یناتسدرا  ینامیلـس  میحرلادبع 

اما زوریپ  تاراشتنا  تمکح ، رغصایلع  همجرت : سان ، ناج  زورما  ات  زاغآ  زا  نایدا  عماج  خیرات  بهاذم 4 - نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و 
هب مود  هلحرم  رد  دینک . عورـش  يرهطم  داتـسا  ياهباتک  هژیو  هب  يداقتعا  ياهباتک  زا  ءادتبا  دوش : یم  داهنـشیپ  حرـش  نیا  هب  هعلاطم  شور 
یم هیصوت  یتیبرت  یقالخا و  ياهباتک  هعلاطم  يدعب  هلحرم  رد  تسا . بسانم  زین  ریسافت  هعلاطم  نآ  تازاوم  هب  دیزادرپب . یخیرات  یـسررب 

ینید ياهـشسرپ  هب  خساپ  يارب  دوش . یم  هیـصوت  دش ؛ یفرعم  تیحیـسم  یفرعم  رد  هک  ییاهباتک  ندـناوخ  زین  یقیبطت  هعلاطم  يارب  دوش .
بسانم خساپ  ام  نارگـشهوژپ  ات  دیریگب  سامت   4141: یتسپ قودنص  مق  ام  یناشن  ای   q_a@nahad.net لیمیا قیرط  زا  دـیناوت  یم 

. دننک لاسرا 

يایند رد  يریثأت  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  ًانوناق  ًاعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا 

شسرپ

ایآ و  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  ًانوناق  ًاعرـش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیـش  دـهاوخب  ینـس  کی  ای  دوشب و  ینـس  دـهاوخب  هعیـش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا  يایند  رد  يریثأت 

خساپ

عفر اهزاین  نیا  دیامن . نیمأت  ار  نانآ  دیاب  رابجا  هب  هک  دراد  ییاهزاین  یحور  یمـسج و  رظن  زا  یفرط  زا  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
هب دوخ  دزادـنایم  راک  هب  هک  يداع  لئاسو  اب  يرـشب  هعماـج  دارفا  زا  کـی  ره  هک  يروط  هب  هعماـج  رگید  دارفا  کـمک  هب  رگم  دوشیمن 

یهورگ يدرف و  تروص  هب  هعماج  زاین  عفر  هب  رگیدـکی  نیب  لماعت  دـنکیم . فرطرب  زین  ار  نارگید  ياهزاین  دوخ  زاـین  عفر  نمـض  دوخ 
وا ترطف  روخرد  ياهمانرب  قوف و  ام  یتردـق  زا  یتسیاب  دوشیمن و  نیمأت  يدام  ياهرازبا  اب  یحور  ياهزاین  زا  یـضعب  دوشیم . ماجنارس 

هـشیدنا ناهرب و  اب  تسا  لقعت  هب  راتخم  يدوجوم  يدرف و  ناسنا  نوچ  دوشیم . ارجا  دنوادخ  فرط  زا  أیبنا  هدـهع  هب  رما  نیا  دوش . أضرا 
ار وا  تسا  یبن  وا  دش ، ملسم  وا  رب  لقع  رظن  زا  هدمآ و  دنوادخ  فرط  زا  هک  تخانـش ، ار  وا  هک  هاگ  نآ  دهدیم ، زیمت  یبن  ریغ  زا  ار  یبن 

بولطم لامک  هب  دوش و  اضرا  شايونعم  یحور و  ياهزاین  ات  دهنیم  ندرگ  وا  نیناوق  تاروتـسد و  هب  دـنکیم و  لوبق  هطـساو  ناونع  هب 
هلـسلس کی  دنمزاین  هعماج  دننک . هدافتـسا  اهنآ  زا  دنهاوخیم  همه  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  دارفا  ياهتیلاعف  لوصحم  نوچ  دـسرب / دوخ 

ندرک هرادا  يارب  ینیناوق  تاررقم و  رگا  هک  تسا  یهیدب  دـنکیم . يریگولج  جرم  جره و  بوشآ و  زا  اهنآ  تیاعر  هک  تسا  تاررقم 
یمظن دـیاب  نیاربانب  دـهد / همادا  دوخ  یگدـنز  هب  دـناوتن  مه  زور  کی  یتح  يرـشب  هعماج  هک  دـیآیم  شیپ  جرم  جره و  دـشابن  عامتجا 
تیثیح دریگیم و  لکـش  هعماج  هک  تسا  هنالداع  مظن  نیا  هیاس  رد  اهنت  دـنکن و  لیمحت  يرگید  رب  ار  دوخ  سک  چـیه  اـت  دـشاب  مکاـح 

مظن { 1 .} ددرگیم زاتمم  یتابن  یناویح و  یگدـنز  زا  دـباییم و  ققحت  نانآ  یعاـمتجا  تاـیح  دـنکیم و  روهظ  ناـسنا  درف و  یعاـمتجا 
ینیناوق تسا ، بلط  لامک  ًانادجو  تسا و  بلطتقیقح  وجادـخ و  ًاترطف  نوچ  ناسنا  دوش و  عیرـشت  ینیناوق  هکنیا  رگم  دـباییمن  ققحت 
شنیرفآ تقیقح  اب  ناسنا و  شنیرفآ  وا و  ترطف  اب  دـشاب و  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  نیوکت و  اـب  گـنهامه  هک  دوش  لـعج  عضو و  دـیاب 

هدیرفآ و ار  ناسنا  ناهج و  هک  ییادخ  دیوگیم  ناسنا  لقع  تشذگ ، هچنآ  ربانب  دشاب / گنهامه  مدآ  ملاع و  ینیوکت  هطبار  اب  ناهج و 
اهر زگره  ار  ناـسنا  تسا ، قـالطالایلع  میکح  تسا و  هاـگآ  دوـخ  تاـقولخم  تداعـس  تحلـصم و  زا  هدوـمن و  میظنت  ار  ود  نیا  هطبار 
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يارب میکح ، أدبم  ناونع  هب  دـنوادخ  تخانـش  ور  نیا  زا  تسا . هداتـسرف  هک  دتـسرفیم  ار  دوخ  شخبتداعـس  نوناق  وا  يارب  دـنکیمن و 
مه رایتخا  دراد و  لقع  نوچ  ناسنا  سپ  دناهتخانـشن / یتسرد  هب  ار  دـنوادخ  دـناهتفریذپن ، ار  توبن  هک  یناسک  تسا و  یفاک  توبن  تابثا 

ات دسانشب  مه  ار  ادخ  ناربمایپ  اههطساو و  دسانـشب . ار  ادخ  هک  دنکیم  مکح  وا  رب  لقع  تسا ، ییوجادخ  ترطف  ياراد  یفرط  زا  دراد و 
، تایآ زا  يرایـسب  رد  دـنچ  ره  میرک  نآرق  دـیامن / نیمأت  ار  دوخ  تداعـس  دـنک ، رارقرب  طابترا  یـسحریغ  ملاع  قوفام و  ملاع  اـب  دـناوتب 
ار نآ  ناسنا ، يارب  لقع  موزل  تابثا  نیع  رد  رگید  يدراوم  رد  اما  دناوخیم ، ارف  رکفت  لقعت و  هب  ار  ناسنا  هدرک و  وگزاب  ار  لقع  شزرا 

الئل نیرذنم  نیرـشبم و  ًالـسر  : ) دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنادیم و  يرورـض  زین  ار  یحو  دوجو  تسا و  هتـسنادن  یفاک  رـشب  تیادـه  يارب 
، هداتـسرف نادب  ندناسرت  ناکین و  تراشب  يارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  { 2 (.} ًامیکح ًازیزع  هللا  ناک  لسرلا و  دعب  ْجـح  هللا  یلع  سانلل  نوکی 

تمکح اب  قباطم  شراک  هدوب و  ردتقم  هشیمه  دنوادخ  دنشاب و  هتـشادن  یتجح  دنوادخ  رب  مدرم  نالوسر ، نآ  نداتـسرف  زا  سپ  هکنآ  ات 
ودـب ار  لامک  تداعـس و  ياههار  دـنیرفایب و  بلطلامک  ًاترطف  ار  وا  دـنک و  قلخ  ار  ناسنا  هک  تسا  حـیبق  وا  رب  میکح  يادـخ  { 3 .} تسا

ضاـیف میکح و  مه  ادـخ  و  دـش ، بـجاو  لـسر  لاـسرا  هـک  لاـح  دوـشیم  بـجاو  لـسر  لاـسرا  لـقع ، رظن  زا  اـجنیا  اذـل  دـیامنن . ناـیب 
دسانشب و یلقع  لئالد  اب  ار  یبن  ربمایپ و  نآ  هک  تسا  لقع  مکحم  بلطتداعـس  ناسنا  سپ  دتـسرفیم ، لوسر  ًامتح  تسا ، قالطالایلع 

رحس اب  سک  ره  ات  دوش  وا  هزجعم  هب  هیکت  دیاب  لوسر  یبن و  تخانش  يارب  هتبلا  دیامن ، ارجا  ار  شتاروتـسد  لوبق و  لوسر  ناونع  هب  ار  وا 
/ تسا هدروآ  مه  ار  ياهزجعم  دوخ  توبن  ياعدا  هظحل  رد  يربمایپ  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنزب . اـج  لوسر  ار  دوخ  دـناوتن  وداـج  و 

دیوگب دناوتیمن  یـسک  دریگ و  ماجنا  رکفت  لقعت و  قیقحت و  ساسا  رب  دیاب  اج  نیا  هکلب  تسین . يدـیلقت  دراوم  زا  یبن  لوسر و  تخانش 
زا دـنیبیم و  دازآ  راتخم و  ار  دوخ  نوچ  لقاع  مدآ  هک  دـش  نایب  نوچ  ار . نآ  زین  نم  دراد ، لوبق  ار  ربمایپ  نید و  نیا  ای ... مردـپ و  نوچ 

دازآ نآ  باختنا  رد  یلو  دـشاب . نوناق  نودـب  همانرب و  نودـب  دـناوتیمن  دـنکیم ، ساسحا  الاب  ملاـع  هب  ییاهشـشک  شدوجو  رد  یفرط 
فراعم هلسلس  کی  زا  تسا  ترابع  نید  نوچ  تسا ، هدش  یفن  يرابجا  نید  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  لقع . بوچراهچ  رد  مه  نآ  تسا .

مه نامیا  داقتعا و  و  تاداقتعا ، زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هملک  کی  فراعم ، نآ  همه  عماج  و  دراد ، لابند  هب  یلمع  یفراعم  هک  یملع 
. دـنک باختنا  تساوخ  ار  ینید  ره  هک  تسا  راتخم  هیلوا  شریذـپ  رد  ناسنا  { 4 .} درادـن هار  نآ  رد  راـبجا  هارکا و  هک  تسا  یبلق  روما  زا 

اجیب ياـهبصعت  زا  هتـشاذگ ، راـنک  ار  سفن  يوه  ضغب و  بح و  دـیاب  تسا ، نآ  ورگ  رد  وا  تداعـس  نوچ  لـقع ، مکح  هب  اـجنیا  هتبلا 
زا راک  نیا  نوچ  درادرب . تسد  نآ  زا  دهاوخب  هک  درادـن  یلیلد  قیقحت ، اب  هارمه  درک  لوبق  یتقو  یلو  دزادرپب . شاکنک  هب  هتـسج  يرود 

ادیپ عطق  ره  عطق  هکنیا  لیلد  هب  دورن . دوخ  عطق  لابند  و  دـنک ، ادـیپ  عطق  يرظن  یلمع و  هب  يدرف  هک  تسا  حـیبق  میلـس  لقع  القع و  رظن 
تماما و ربمایپ و  دیحوت و  تخانـش  شنزرـس / دروم  تسا و  حـیبق  نآ  زا  يوریپ  مدـع  تسا و  لیلد  نیرتگرزب  تجح و  وا  رب  ياهدـننک 
. ًاـصوصخ میرک  نآرق  هعیـش و  أـملع  صوصخ  هب  دـنراد  عاـمجا  اـهنآ  ندوب  یقیقحت  رب  مالـسا  أـملع  همه  هک  تسا  نید  لوـصا  زا  نید 

رتمهم تسا و  هدش  حرطم  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دصیـس  زا  شیب  رد  نآ ، دننام  ربدـت و  لقعت ، رکفت ، هب  رما  بلاق  رد  هشیدـنا ، يدازآ 
باتک ام  { » 5 (} نولقعت مکلعل  ًایبرع  ًانرق  هنلزنأ  ّانا  : ) دـیامنیم یفرعم  ربدـت  لـقعت و  فدـه  يارب  ار ، نآرق  لوزن  هللا ، سدـقا  تاذ  هکنآ 
اوـلوأ رّکذـتیل  هتیا و  اورَّبَّدَـیل  ٌكربـم  کـیلا  هنلزنا  باـتک  ( ؛» دـینک لـقعت  امـش  دـیاش  اـت  مـیدرک  لزاـن  یبرع  نآرق  تروـص  هـب  ار  دوـخ 

رد دـنوش .» رکذـتم  اهلقع  ناحباص  ات  دـننک و  ربدـت  شتایآ  رد  ات  میدومن  لزان  وت  يوس  هب  هک  تسا  یکرابم  باتک  نآرق  { » 6 (} ببلألا
، دننکیمن ربدـت  نآرق  رد  یخرب  ارچ  { » 7 (} اُهلافقأ ٍبولق  یلع  ما  نارقلا  نوربدتی  الفا  : ) دـیامرفیم خـیبوت  نینچ  ار  ناربدـتیب  رگید  هیآ 
اب طقف  مامت  لماک و  تفرعم  هک  مینکیمن  لوبق  ام  : » دـیوگیم دـصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  { 8 {.»؟ تسا هدـش  هدز  لفق  اهلد  نآ  رب  رگم 
رد دـعب  تسا و  لماک  تفرعم  رد  لوا  ناـشیا  نخـس  { 9 «.} هعیـش رظن  هب  انب  دوشیم  ماـمت  موصعم  لوق  هب  یهاـگهکلب  دـشاب ، رکف  رظن و 

نیا رد  دیلقت  در  یترابع  هب  و  یبن ) بوجو   ) دشاب نآ  هارمه  موصعم  لوق  دـیاب  هکلب  دـمهفب  ار  نآ  مامت  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  لقع  هکنیا 
هک مه  هعیـش  بـتک  زا  درک . عوـجر  زین  { 11} لئاسر و  { 10} هیمالـسلا ْلاـسرلا  لـیذ  بتک  هب  دوشیم  دروم  نیا  رد  هک  دـشابیم  دروم 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 476 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يأـملع تارظن  يدـنبعمج  اـب  تسین / نآ  رکذ  لاـجم  هـک  دراد  دوـجو  هعیـشلاثیداحا  عماـج  و  هعیـشلالیاسو ، یفاـک ، راـحب ، رد  ناوارف 
هب رما  لوا  رد  هکلب  دننکیمن ، دراو  روز  اب  ار  یسک  ادتبا  مالسا  نید  رد  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  ناملـسم و 
رد درک و  قیقحت  یـسانشتفرعم  رد  یـسک  رگا  اذـل  دومن . لوبق  هاگ  نآ  درک ، یـسررب  قیقحت و  لقعت  اـب  دـیاب  ار  زیچ  همه  دـیوگیم  وا 
رد یسررب  اب  زاب  درک و  لوبق  تسا  (ص ) ربمایپ هزجعم  نیرتگرزب  هکنآ  عبت  هب  لوبق و  رترب  لماک و  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  نید  نایدا و 

بیغ ملاع  هب  طابترا  هطساو  هب  بان  مالسا  حور  تسا و  قح  بهذم  هعیش  بهذم  هک  دیـسر  جیتن  نیا  هب  یلقن  یلقع و  هلدا  اب  بهاذم  نیب 
راـک نیا  ياـجک  دوش !؟ يرگید  بهذـم  دراو  دوـخ  بهذـم  زا  دـهاوخب  هک  دراد  یلیلد  هچ  دراد . دوـجو  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا قـیرط  زا 
دورب دیاب  هک  تسا  هدیسرن  عطق  هب  يوق  لیلد  اب  ای  تسا و  فیعض  قیقحت  رد  وا  تفگ  دوشب  هکنیا  رگم  تسا !؟ هنادنمدرخ  دنـسپلقع و 

اب داد  روتـسد  لوا  زا  نوچ  دـنکیم . تعنامم  ار  نیا  مالـسا  دوش  جراخ  دراو و  تهج  نودـب  دـهاوخب  رگا  یلو  دـنک  یـسررب  قیقحت و  و 
لقع لیلد  مادک  درک ، لوبق  ار  یبهذم  ناهرب  لقع و  زا  رگا  نوچ  دنکیم . موکحم  ار  لمع  نیا  مه  لقع  دوخ  ًاساسا  دیوش و  دراو  لقعت 

دورب و دـیاب  دراد ، لکـشم  قیقحت  رد  دوش  هتفگ  رگا  هک  دـش  ضرع  دوـشب . يرگید  بهذـم  دراو  درادرب و  تسد  نآ  زا  دـیوگیم  وا  هب 
لیلد نودب  دعب  دوش و  هتفریذپ  یکلسم  ینوناق و  تسین . زیاج  مه  ًالقع  نوچ  دراد  تعنامم  مه  ینوناق  رظن  زا  یتح  دوش و  دراو  هناققحم 
ینعی مالـسا  رظن  زا  دـترم  دوشیم و  هتفگ  دـترم »  » وا هب  نوچ  درادـن  قح  مه  یعرـش  رظن  زا  رگید / ینوناـق  هب  دـنک و  یفن  ار  نآ  ینوناـق 

هک دش  لاؤس  وا  زا  هک  هدش  دراو  (ع ) قداص ماما  زا  دوش و  رفاک  ًاساسا  ای  دـنک  لوبق  ار  يرگید  نید  ددرگرب و  مالـسا  نید  زا  هک  یـسک 
دنک راکنا  هدش  بصن  دنوادخ  فرط  زا  هک  ار  یماما  هک  یسک  : » دومرف تسیچ ؟ دنک  راکنا  ار  امش  تماما  هک  یـسک  دروم  رد  امـش  رظن 
نید زا  هک  یـسک  تسا و  دـنوادخ  زا  مه  نید  تـسا و  دـنوادخ  فرط  زا  ماـما  نوـچ  تـسا . رفاـک  دـترم و  وا  ددرگرب ، دوـخ  نـید  زا  و 

هک هدـش  نید  تایرورـض  زا  یمکح  ای  لوسر  ادـخ و  رکنم  هک  یناملـسم  ینعی  دـترم  یترابع  هب  { 12 «.} تسا حاـبم  شنوخ  ددرگیمرب 
نآ رگا  دنیبب  دیاب  دنک  راکنا  ار  یبهذـم  دـنک و  يریگهرانک  یبهذـم  زا  هک  یـسک  اذـل  { 13 .} ددرگزاب لوسر  ادـخ و  راکنا  هب  شراـکنا 
قح بهذم  بهذم ، نیا  هک  دمهفیم  قیقحت  اب  هدوب و  یبهذم  رد  یهاگ  هن ؟ ای  دوشیم  رجنم  ادخ  راکنا  هب  راک  نیا  ایآ  دوب  قح  بهذـم 

ترـضح هدش  شرافـس  هیحان  بهذم  دـناوتب  دـشاب و  یلقن  یلقع و  لیلد  ناهرب و  اب  رگا  دـنکیم . ادـیپ  شیارگ  قح  بهذـم  هب  تسین و 
هزاجا دـهدب  نید  ای  بهذـم و  رییغت  رگید  لئاسم  ای  ساسحا و  يور  زا  ای  لیلد و  نودـب  هکنیا  اما  درادـن  یلاکـشا  دـبایب ، ار  (ص ) ربمایپ

هدش و دـلوتم  ناملـسم  ردام  ای  ردـپ و  زا  هک  یـسک  يرطف : دـترم  یلم / دـترم  يرطف و  دـترم  تسا ؛ هنوگ  ود  دـترم  درادـن / يراک  نینچ 
سپ شدوخ  یلو  هدش  دلوتم  ناملسمریغ  ردام  ردپ و  زا  هک  یسک  یلم : دیترم  تسا / هدش  جراخ  نید  زا  سپ  هدوب و  ناملسم  زین  شدوخ 

/ دوش ثحب  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  دراد  قرف  يرگید  اب  مادک  ره  مکح  هتبلا  تسا / هدیدرگ  رفاک  ًاددـجم  هدـش و  ناملـسم  رفک  راهظا  زا 
بجاو يدرف  ره  رب  ار  شلوسر  ادخ و  تفرعم  دنکیم و  لمأت  رکفت و  لقعت ، هب  توعد  ار  ناسنا  صوصخ  هب  نآرق  مالسا و  هکنیا  هجیتن 

ار شلوسر  ادخ و  دوجو  هب  درب  یپ  لقع  اب  یـسک  رگا  دـنکیم  باجیا  لقع  مکح  دـنک ، لوبق  قیقحت و  ناهرب  لیلد و  اب  هک  تسا  هدرک 
زا درک و  ادـیپ  یقذاح  بیبط  قیقحت  تروشم و  اـب  دوب و  راـمیب  يدرف  رگا  هک  درادـن  دوجو  یچیپرـس  یفن و  يارب  یلیلد  چـیه  تخاـنش ،

، درک ضوع  یناحجر  لیلد و  نودب  ار  رتکد  رگا  یتح  درادن و  یئالقع  هجو  چیه  درکن ، لمع  کشزپ  تاروتسد  هب  یچیپرس و  وا  تبابط 
/ تشاد دهاوخ  ار  دوخ  یهقف  مکح  دش و  دهاوخ  دـترم  تشگرب  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  لکـش  نیمه  هب  مه  نید  رد  تسا . شنزرـس  دروم 
، مق ، 1377 لوا ، پاچ  یلمآ ، يداوج  هللاْایآ  تفرعم ، هنیآ  رد  تعیرش  [. 3 / ] 165 أسن /  [. 2 / ] ص 52 یلمآ ، يداوج  هللاْایآ  هیقف ، تیالو  [. 1]
/24 (ص / ) دمحم [. 7 / ] 29 ص /  [. 6 / ] 2 فسوی /  [. 5 / ] ص 524 ج 2 ، همجرت ، نازیملا ، [. 4 / ] نید تقیقح  لوا ، شخب  راتفگشیپ ، أرـسا ،
ج 1، یکرک ، ققحم  [. 11 / ] ص 3 یلح ، همـالع  موحرم  [. 10 / ] ص 266 ج 1 ، ینازاتفت ، دصاقملا ، حرـش  [. 9 / ] ص 37 هیقف ، تیـالو  [. 8]
ح ص 89 ، ج 23 ، راونألا ، راحب  ص 128 /  نارهت ، قودص  بتکم  رشن  ینامعنلا ، میهاربا  نب  دمحم  ْبیغلا ، [. 12 / ] صص 59 و 80 و 173

ص 541/ ، 1380 پاچ 87 ، ینارکنل ، لضاف  هللاْایآ  لئاسملاحیضوت  [. 13 / ] 34
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؟ دراد دوجو  نید  ماکحا  رد  دیلقت  هناروکروک و  دیلقت  نایم  یتوافت  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نید  ماکحا  رد  دیلقت  هناروکروک و  دیلقت  نایم  یتوافت  هچ 

خساپ

یسک یپ  رد  هناروکروک  درادن و  شیوریپ  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  دلقم  هک  دراد  یفنم  راب  یتروص  رد  دیلقت  یـسراف  یمومع  گنهرف  رد 
یب دیامن ، يوریپ  یگنهرف  ای  درف  زا  رادرک  راتفر و  هویش  دم و  ششوپ و  یگنوگچ  رد  دیامن ، تیعبت  یـسک  نخـس  زا  لیلد  نودب  دورب و 
نید ماکحا  رد  دیلقت  نکیل  داب  دیلقت  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  داد  داب  رب  ناشدیلقت  ار  قلخ  تسا ؛  مومذـم  دنـسپان و  يدـیلقت  نینچ  کش 

 : دیامرفیم ییابطابط  همالع  دنکیم . زیوجت  ناگمه  يارب  ار  یشور  نینچ  یمدآ  لقع  هکلب  مومذم ، هن  تسا و  لیلد  یب  هناروکروک و  هن 
اوق مامت  اب  مالـسا  هک  دشابیم  هنادرخ  یب  يوریپ  هناروکروک و  تیعبت  ینعم  هب  هک  تسا  يدیلقت  زا  ریغ  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  يدیلقت  »

زا ای  ناشناگرزب و  ناکاین و  زا  هک  ار  ینانآ  هدرمـش ، ناـسنا  تافـص  نیرتمومذـم  زا  یکی  ار  وا  { 1} میرک نآرق  دـنکیم و  هزرابم  يو  اب 
تاناویح زج  دنتفایم ، ییادص  ره  لابند  دننکیم و  تیعبت  دیلقت و  حیحص  یقطنم  نودب  ارچ و  نوچ و  یب  زابـسوه ، تسرپاوه و  نامدرم 

یـصصخت هدیدپ  مولع ، هنماد  شرتسگ  اب  . 1 دـییامرف : هجوت  ریز  بلاطم  هب  اوران ، دـیلقن  زا  اور  دـیلقت  زییمت  هب  تیانع  اب  { 2 .«} درامشیم
صـصختم کی  زا  ب . میوش . صـصختم  رما  نآ  رد  فلا . میراد : ور  شیپ  هار  هس  یـصصخت  رما  کـی  رد  تسا ،  هدیدنـسپ  يرما  ندـش 

، اههاگدید مامت  هعلاطم  اب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  میاهداد ، ماجنا  دیاب ، ار  هچنآ  مییامن  نیقی  هک  مینک  لمع  ياهنوگ  هب  ج . مینک .  يوریپ 
هک دنکیم  هیـصوت  یمدآ  لقع  . 2 دـنیوگیم . طایتحا  نادـب  هک  دـشاب ، اههاگدـید  همه  روحم  رب  ام  درکلمع  هک  مییامن  لمع  ياهنوگ  هب 

، یعرش ماکحا  یهاگآ  يارب  دیاب  اریز  تسا ، يراج  هدعاق  نیا  زین  نید  ماکحا  هزوح  رد  نک . يوریپ  صصختم  زا  یتسین ، صصختم  رگا 
ریغ رد  تسا ، يدج  شالت  اهلاس  دنمزاین  هاگیاج  نیا  هب  هب  لین  کش  یب  دیسر ، داهتجا  هبترم  هب  ات  تفای  تسد  يرایـسب  ياهیهاگآ  هب 

کی لاـثم ، ناونع  هب  { 3 .} مینک دـیلقت  دـهتجم  زا  تسا  مزال  میتسین ، طاتحم )  ) هدـننک طایتحا  ای  دـهتجم  رگا  لـقع  مکح  هب  تروص  نیا 
یـسدنهم شناد  زا  يریگهرهب  زا  سپ  دوش و  راـکب  تسد  دوخ  دـیاب  اـی  هنیمز  نیا  رد  دریگیم ، هناـخ  کـی  تخاـس  هب  میمـصت  کـشزپ 

راک نیا  هب  نارامعم  ناسدـنهم و  مامت  رظن  زا  يریگهرهب  اب  اـی  دزادرپب ، نآ  يراـمعم  هب  دوخ  تسد  اـب  یبرجت ، هرود  ندـنارذگ  نارمع و 
هب ار  وا  هتـسناد ، هار  نیرتیقطنم  ار  موس  هار  ملاس  لقع  دراپـسب . صـصختم  هتـشک و  راک  سدنهم  کی  هب  ار  هناخ  تخاس  ای  دنک و  مادقا 

، تسین هناروکروک  لیلد و  یب  يوریپ  دـهتجم ، کی  زا  دـیلقت  . 3 دوشیم /  نومنهر  هتـشکراک  رامعم  سدـنهم و  کـی  هب  ندرک  هعجارم 
ار نآ  خـساپ  شـسرپ ، تروص  رد  هک  تسا  یمالـسا  عیـسو  عباـنم  رب  یکتم  هلاـسم  نآ  دوشیم ، يوریپ  دـهتجم  زا  هک  هلاـسم  ره  رد  اریز 

تما ناـیاناد  زا  دـیلقت  شـسرپ و  يوریپ ، هب  ار  ناـگمه  زین  موصعم  همئا  میرک و  نآرق  لـقع ، ییاـمنهار  زج  هب  . 4 درک / دـهاوخ  تفایرد 
سک ره   : » دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  { 4 .«} دیسرپب ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  َنوُمَْلعَت ؛  ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   :» دنکیم هیـصوت 

ار دوخ  يالوم  ناـمرف  هدرک و  تفلاـخم  سفن  ياوه  اـب  دـیامن ، يرادـساپ  شنید  زا  دـنک ، تبظاوم  ار  دوخ  سفن  هک  اـم  تما  ياـهقف  زا 
َلَْزنَأ ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اِذا  َو  [. » 1 [ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دننک دیلقت  وا  زا  مدرم  هک  تسا  راوازـس  دـنک ، تعاطا 
لزان ادـخ  هچنآ  زا  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و  َنوُدَـتْهَی ؛  َو ال  ًاْئیَـش  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَأبآ  ِْهیَلَع  اـْنیَْفلَأ  اـم  ُِعبَّتَن  ْلـَب  اُولاـق  ُهَّللا 
يزیچ ناشناردپ  هچ  ره  ایآ  مینکیم . يوریپ  میاهتفای ، نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  يزیچ  زا  هکلب  هن ، دـنیوگیم : دـینک ؛  يوریپ  تسا  هدرک 

ص یمالسا ، ياهیسررب  [. 2 / ] هیآ 170 هرقب : هروس  دنتـسه ».؟) يوریپ  روخ  رد  مه  زاب   ) دـناهتفریمن باوص  هار  هب  هدرکیمن و  كرد  ار 
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ص 94/ ج 18 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لئاسو  [. 5 / ] هیآ 7 أیبنا ، هروس  [. 4 / ] ص 58 يوداه ، يدهم  اهشسرپ ، اهرواب و  [. 3 / ] 48

نس هب  مییآیم و  ایند  هب  ناملسم  مینادیم  ام  دش . دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 
؟ مینک هچ  میوشیم ، گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میسریم . فیلکت 

شسرپ

مییآیم و ایند  هب  ناملـسم  مینادیم  ام  دش . دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 
، میوشیم گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میـسریم . فیلکت  نس  هب 

؟ مینک هچ 

خساپ

هکنیا يارب  اما  دـسرب . یقیقح  لامک  هب  هتـسیاش  ياهراک  نداد  ماجنا  هلیـسو  هب  دـهاوخیم  تسا و  یناسنا  لامک  بلاط  ًاترطف  ناسنا  ًـالوا 
، نآ تخانـش  دسانـشب و  ار  شیوخ  ییاهن  لامک  تسخن  دیاب  دنکیم ، رتکیدزن  شیونعم  فده  هب  ار  وا  ییاههار  هچ  اهراک و  هچ  دنادب 
فلتخم و لامعا  نایم  یفنم  تبثم و  هطبار  دـیاب  نآ  زا  سپ  تسا ، نآ  ماجنا  زاغآ و  شیوخ و  دوجو  تقیقح  زا  نتفاـی  یهاـگآ  ورگ  رد 

 - يرطف ياهتخانـش  نیا  ات  دـبایب  شیوخ  یناسنا  لماکت  يارب  ار  یحیحـص  هار  دـناوتب  ات  دـهد ، صیخـشت  ار  شلامک  نوگانوگ  بتارم 
قح نید  تخانـش  يارب  شالت  سپ ، دسرب . یحیحـص  يژولوئدیا -  يراتفر -  ماظن  هب  دـناوتیمن  درواین ، تسد  هب  ار  ینیبناهج -  لوصا 

هکنانچ دش ، دهاوخن  رـسیم  یناسنا ، لامک  هب  ندیـسر  نآ ، نودب  دراد و  ترورـض  دشابیم ، حیحـص  يژولوئدیا  ینیبناهج و  لماش  هک 
زا سپ  دنیآیمنرب ؛ قح  نید  نتخانـش  ددص  رد  هک  یناسک  دوب و  دهاوخن  یناسنا  راتفر  دـشابن ، اهشزرا  نینچ  زا  هتـساوخرب  هک  يراتفر 
رد نانیا  دننکیم  هدنـسب  يدام  رذگدوز  ياهتذل  یناویح و  ياهشهاوخ  هب  هدراذگ و  رانک  ار  نآ  دانع  تجاجل و  يور  زا  زین  تخانش 

راهنالا و اهتحت  نم  يرجت  تانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  لخدـی  هَّللا  نا  : » دـیامرفیم نآرق  هکنانچ  دنتـسین . شیب  یناویح  عقاو 
ماجنا حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  { 1 {؛» مهل يوثم  رانلا  ماعنالا و  لکات  اـمک  نولکأـی  نوعتمتی و  اورفک  نیذـلا 

هرهب ایند  رذـگدوز  عاـتم  زا  نارفاـک  هک  یلاـح  رد  دراد ، دوجو  نآ  رد  يراـج  ياـهرهن  هک  یتشهب  داد ، دـهاوخ  ياـج  تشهب  رد  دـنهد ،
دوخ زا  رتهب  ار  ناگدنب  تحلـصم  لاعتم  دنوادخ  تساهنآ . هاگیاج  خزود  شتآ  ماجنارـس ، دنروخیم و  نایاپراهچ  نوچمه  دـنریگیم و 

هعماج درف و  تحلـصم  تقیقح و  رب  قبطنم  دصرددص  هدوب و  مدرم  يایند  نید و  حالـص  يارب  هدرک  عیرـشت  هک  ینیناوق  دـنادیم و  اهنآ 
یهار دسرب  تقیقح  هب  دهاوخیم  یـسک  رگا  تسا و  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  مالـسا  تاررقم  : » دناهدومرف ام  ناگرزب  اذل  دشابیم و 

مالـسا ًاـیناث : تسا . تیعقاو  تقیقح و  شاهناوتـشپ  یمالـسا  ماـکحا  تقیقح  رد  درادـن و  دوجو  دـنوادخ  ياـهنامرف  هب  ندرک  لـمع  زج 
ای يرکف  یلقع و  یحور و  یمسج و  ای  يونعم  يدام و  زا  معا  یناسنا ، ياهراتفر  بتارم  همه  هب  مالسا  رد  ارگعقاو ، عماج و  تسا  یبتکم 

سپ تسا و  یهلا  نید  نیرخآ  تسا و  یلماک  دیواج و  نید  مالـسا  نید  تسا . هدش  لماک  هجوت  یعامتجا  يدرف و  یفطاع ، یـساسحا و 
ترـضح دیامرفیم : ًاحیرـص  نآرق  رد  تسا ، نایدا  تاررقم  نَّنقم  هک  دنوادخ  دمآ . دـهاوخن  يرگید  نید  ربمایپ و  (ص ،) متاخ ربمایپ  زا 

دنوادخ تسا و  يرـشب  تاعامتجا  یناسنا و  دارفا  مامت  يارب  ستـساهنید  نیرتلماک  هک  مالـسا  نید  و  { 2 .} تسا ربمایپ  نیرخآ  دمحم 
ینییآ مالسا  زا  ریغ  هک  یـسک  تسا . مالـسا  نامه  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یقیقح  نییآ  { 3 {؛» مالـسالا هَّللادنع  نیّدلا  نا  : » دیامرفیم

ةرخالا یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًایند  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  و   » تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب 
ناراکنایز هرمز  رد  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالسا  زا  ریغ  هک  یسک  و  { 4 {؛» نیرساخلا نم 
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دشابیم و ینامـسآ  نید  نیرخآ  تسا و  يدیواج  لماک و  نید  مالـسا ، نید  هک  دهدیم  ناشن  رگید ، تایآ  نینچمه  تایآ و  نیا  تسا .
هک یماگنه  ات  هصالخ  تسین . هتفریذپ  وا  زا  دنک ، يوریپ  يرگید  نید  زا  مالـسا ، زا  ریغ  سک  ره  تسا و  ربمایپ  نیرخآ  مه  مالـسا  ربمایپ 

سپ لاعتم ، دنوادخ  هدومرف  هب  مه  یفرط  زا  دنک و  یگدنز  بهذم  نودـب  دـناوتیمن  تسوا و  لماکت  تایح و  همزال  نید  تسه ، نیاسنا 
بجاو و رـشب  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  مالـسا  رونا  عرـش  ماکحا  زا  تیعبت  ملاع ، ضارقنا  اـت  هجیتن  رد  دـمآ ، دـهاوخن  يرگید  نید  مالـسا  زا 

طوقـس يدبا  یتخبدب  یهارمگ و  هاچ  هب  هدش و  جراخ  دوخ  يونعم  يدام و  لماکت  ریـسم  زا  درف  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  یمتح 
مالـسا نیناوق  زا  مسق  نیا  هناوتـشپ  تسا ، هدش  عضو  ناسنا  تعیبط  ترطف و  ساسارب  نآ  نوناق  هک  تسا  ینید  مالـسا  ًاثلاث : درک . دـهاوخ 
تعیبط ترطف و  نیا  تسا  ناسنا  ات  ناسنا  ًاملسم  دریگیم و  همـشچرس  یمدآ  تشرـس  ترطف و  زا  هک  تسا  یناسنا  لیـصا  ياهيدنمزاین 

ریذـپانرییغت تباث و  هدـش ، عضو  یمدآ  ترطف  تشرـس و  قبط  هک  زین  مالـسا  ماکحا  همه  و  تسین ، لیدـبت  رییغت و  لـباق  هدوب و  وا  اـب  مه 
رـشب يرطف  ياضاقت  اب  ناکم  نامز و  ره  رد  هدـش و  هداد  رارق  تعیبط  تقلخ و  ینابم  لوصا و  يور  مالـسا ، ماکحا  ساسا  دوب و  دـهاوخ 
هیکت اهنآ  رب  ینید  نیناوق  هک  دراد  یتباث  لیـصا و  ياهيدـنمزاین  هتـشر  کی  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  رـشب  دـشابیم . گنهامه  قفاوم و 
سانلا رطف  یتلا  هَّللا  ترطف  ًافینح  نیدلل  کهجو  مقاف  : » دیامرفیم هدومن و  ترطف  هجوتم  ار  دوخ  نیناوق  ماکحا و  مالـسا  ور  نیا  زا  دراد .

نادرگ و تراگدرورپ  صلاخ  نییآ  هجوتم  ار  دوخ  يور  { 5 {؛» نوملعی سانلا ال  رثکا  نکلو  میقلا  نیدلا  کلذ  هَّللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال 
نییآ نید و  تسا  نیا  تسین ، ادـخ  تقلخ  رد  يرییغت  چـیه  نک . يوریپ  تسا ، هدـش  هداـهن  نآ  رب  قـلخ  ترطف  هک  ادـخ  نـید  زا  هتـسویپ 

ره زا  رود  هب  و  لماک ، شنیب  اب  یسک  رگا  تسا ، یلقع  یناهرب و  ًالماک  مالسا  لیاسم  ًاعبار : دنمهفیمن . مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ، مکحم و 
نید هک  ارچ  دربیم . یپ  نآ  تیناـقح  هب  متح  روط  هب  دـنک ، قیقحت  مالـسا  دروم  رد  یقطنم  هنافـصنم و  يزرو ، ضرغ  ینیبهتوک و  هنوگ 
ًاعطق تنیط  كاپ  سفنلامیلس و  ناسنا  دسرب  مالسا  تیناقح  هب  دناوتیم  دوخ ، میلس  ترطف  هب  تشگزاب  اب  ناسنا  تسا ، يرطف  نید  مالسا 

اب یسک  رگا  هکنیا  ضرف  رب  و  دباییم . رد  یبوخ  هب  ار  مالسا  ریغ  ندوب  لطاب  دیازفایم و  دوخ  تفرعم  رب  مالـسا ، نید  دروم  رد  قیقحت  اب 
دارفا عون  نیا  تسا . هدش  راچد  يرکف  فاعـضتسا  هب  هدش و  رود  دوخ  ترطف  زا  ًاعطق  دسرب ، مالـسا  زا  ریغ  ینید  هب  دوخ  شالت  قیقحت و 

حیجرت تساهیگدولآ ، ماـمت  ندرب  نیب  زا  ثعاـب  هک  اـیرد  نارکیب  لـالز و  بآ  هب  ار  بادرم  هدولآ و  بآ  هک  دنتـسه  یناـسک  هلزنم  هب 
هک اـنعم  نیا  هب  دـنک  باـختنا  ار  يرگید  نید  یـسک  رگا  دـنیوگیم . نوـنجم  درخمـک و  هعماـج  فرع  رد  یناـسک  نـینچ  هـب  دـنهدیم .

مـسق ود  ياراد  دترم  دوشیم . راب  وا  رب  دادترا  مکح  تسین و  هتفریذپ  يو  زا  هک  تسا  نشور  دـنک ، راکنا  قیقحت  اب  ار  مالـسا  تایرورض 
اهنآ زا  یکی  ای  وا  ردام  ردپ و  هدش و  دلوتم  یمالـسا  هداوناخ  کی  رد  هک  یـسک  يرطف : دترم  یلم . دترم  ب ) يرطف ؛ دـترم  فلا ) تسا :

ار داعم  ای  مالـسا و  ربمایپ  توبن  دیحوت و  دننام  مالـسا  سدقم  نید  تایرورـض  زا  یکی  غولب ، زا  سپ  هاگره  صخـش  نیا  دشاب ، ناملـسم 
يدرف نینچ  دشاب ؛ مالـسا  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  هب  مزالم  نآ  راکنا  هک  دیامن  راکنا  ار  یملـسم  مکح  هناملاع ، روط  هب  ای  دنک ، راکنا 

هک یسک  یلم : دترم  دنیوگیم . يرطف  دترم  ار  يدترم  نینچ  دوشیم . هتشک  عرش ، مکاح  دزن  وا  دادترا  توبث  زا  سپ  دنک ، هبوت  دنچ  ره 
، ددرگ دترم  حالطصا  هب  دزیخرب و  نآ  راکنا  هب  سپس  هدیورگ و  مالسا  نییآ  هب  غولب  زا  سپ  یلو  تسا  هدشن  دلوتم  ناملـسم  هداوناخ  رد 

رگا تسا ، يروآدای  هب  مزال  دوشیم . هتشک  ددرگن ، زاب  مالسا  نییآ  هب  هدرکن و  هبوت  لاکـشا  ههبـش و  عفر  زا  سپ  هاگره  زین  يدرف  نینچ 
تامدقم یمالسا  مکاح  دوشیمن و  هتشک  دوشیم  سبح  تشادزاب و  طقف  یلم  ای  دشاب  يرطف  تروص  هب  وا  دادترا  هاوخ  دوش  دترم  ینز 

هک دـهدیم  روتـسد  عطاق  روط  هب  ییاهداسف ، هنتف و  نینچ  ندومن  نکهشیر  يارب  مالـسا  نییآ  دزاـسیم . مهارف  مالـسا  هب  ار  وا  تشگزاـب 
داقتنا ثحب و  کیتارکومد  ياهتموکح  رد  هک  تسا  تسرد  دنکن . يزاب  یمالـسا  تموکح  نید و  ماظن  اب  یـسک  ات  دوش ، هتـشک  دترم 

ماظن اب  هزرابم  عامتجا و  کی  ساسا  زا  داقتنا  تسا و  یصاخ  لوئـسم  ماقم و  صخـش و  زا  داقتنا  نامه  تسا ، دازآ  هچنآ  یلو  تسا  دازآ 
راوتـسا ندوب  ینامـسآ  ساسا و  رب  مالـسا  تموکح  دراد . ار  تازاجم  نیرتدـیدش  نآ  دـضرب  تیلاعف  هکلب  تسین ، دازآ  روشک ، رب  مکاح 
هتـشاذگ قرف  یلم  يرطف و  دترم  نایم  مالـسا  دهدیم و  لیکـشت  یـصوصخم  رـصانع  تیموق و  ار  رگید  ياهتموکح  ساسا  یلو  تسا ،
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توافت نیا  زار  ددرگیم ، مادعا  مالسا ، هب  تشگزاب  مدع  تروص  رد  یمود  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتشک  طرـش  دیق و  نودب  یلوا  تسا .
هک تسا  ياهناگیب  درف  زا  رتالاب  بتارم  هب  يدـشر  ناملـس  لثم  تسا  هدوب  ناملـسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادـترا  یعامتجا  ررـض  تسا  نشور 
هب ار  يدشر  ناملـس  دادـترا  نایرج  دـشاب و  هتـشاد  یبوخ  یـسایس  شنیب  سک  ره  تسا . هدروآ  ور  مالـسا  هب  سپـس  هدوب ، ناملـسم  ریغ 

هفـسلف دنک ، یبایهشیر  ار  هلأسم  و  دیامن ، یـسررب  بوخ  ار  یـصخش  نینچ  زا  مالـسا  نانمـشد  دـیدش  ياهتیامح  دـنک و  هعلاطم  یبوخ 
رتـشیب یمالـسا  ياـههداوناخ  يور  دـنمورین  يوـق و  تاـطابترا  نتـشاد  رطاـخ  هب  ار  يرطف  دـترم  ددرگیم . نشور  وا  رب  دـترم  لـتق  مکح 

. درادن ار  یفنم  رثا  نینچ  یلم  دترم  هک  یلاح  رد  دنک ، تیلاعف  مایق و  مالـسا  تموکح  دض  رب  دناوتیم  رتهب  دراذگب و  یفنم  رثا  دناوتیم 
رب شاهدیقع  زا  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  رتدوز  تسا ، لماک  ناسنا  کی  هک  یلاح  رد  نز  اریز  دوشیمن  هتـشک  مالـسا  رد  زین  دترم  نز 

عوضوم یمالـسا ، ثیداحا  رد  اریز  ددرگیمن . لتق  بجوم  دـشاب  ههبـش  هب  دنتـسم  راـکنا  رگا  و  تسا . دـیدش  وا  فطاوع  اریز  ددرگیم ،
، مزادنارب ار  امش  تموکح  دیهدب ، هزاجا  نم  هب  دیوگب  یـسک  هکنیا  تسا ، نشور  دترم  لتق  هفـسلف  لاح  ره  هب  تسا  راکنا  دحج و  مکح 
. درادن مکح  نیا  اب  یتافانم  چیه  نید  دروم  رد  قیقحت  موزل  هک  دوشیم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تسین . ینتفریذـپ  ایند  ياجک  چـیه  رد 
نامیا و ًالوصا  دنکیم . توعد  نآ  شریذپ  دوخ و  يوس  هب  ار  همه  دـنچره  دـنکیمن ، روبجم  نید  نتفریذـپ  هب  ار  رـشب  دارفا  مالـسا  اریز 

یف هارکا  ـال   » ار دوـخ  راعـش  تسخن  زور  زا  نآرق  تهج  نیا  زا  دروآ . دـیدپ  دارفا  لد  رد  ار  نآ  روز  هب  ناوـتب  هـک  تـسین  يزیچ  داـقتعا 
روـط ره  ار  نید  درواـیب و  نید  رـس  دـهاوخیم  ییـالب  ره  سک  ره  هک  تسین  نیا  هارکا  مدـع  ياـنعم  هتبلا  تـسا . هداد  رارق  { 6 {؛» نیدلا

ربج روز و  اب  دنتـسین  ناملـسم  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  هارکا  مدع  يانعم  هکلب  دهدب ، رارق  هچیزاب  دیامن و  ریـسفت  هیجوت و  دهاوخیم 
ادـخ بناج  زا  هک  یبتکم  تیناقح  هب  نامیا  دـنکیمن . نیمأت  دـنکیم ، لابند  مالـسا  هک  ار  یفدـه  هارکا  عقاو  رد  درک . ناملـسم  ناوتیمن 

دیآیم و دـیدپ  لد  قامعا  رد  نآ  نیهارب  لیالد و  نید و  ياههشیر  تایـصوصخ و  رد  هعلاطم  اب  نامز و  رورم  اب  هک  تسا  یتلاح  هدـمآ ،
زا دـعب  هکنیا  ات  دـیازفایب  دوخ  تفرعم  رب  دـنک و  قیقحت  دـیاب  ناملـسم  تسا و  مالـسا  هناققحم  شریذـپ  نید ، لوصا  رد  قیقحت  زا  ضرغ 

دنـسرن نید  تیعقاو  هب  قیقحت  زا  دـعب  هک  یناسک  دنتـسین و  موصعم  نآ  ناوریپ  یلو  تسا  موصعم  یهلا  نید  دوشن . جراخ  نید  زا  قیقحت 
هب دشاب ، قطنم  قبط  رب  دیاب  مالـسا  شریذـپ  نیاربانب  تسا . صقان  یهلا  نید  هک  نیا  دناهتـشادن  ار  تقیقح  كرد  ناوت  هک  دوشیم  مولعم 

، دنرادن ییانشآ  مالسا ، ماکحا  هب  هک  ییاهنآ  تسا . هتفای  شرورپ  یمالسا  طیحم  رد  هتفای و  دلوت  ناملـسم  ردام  ردپ و  زا  هک  یـسک  هژیو 
ماکحا نیا  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هشیدـنا  يدازآ  بلـس  هدـیقع و  لیمحت  تنوشخ و  عون  کی  دـترم  مکح  دـننکیم  ناـمگ 

. درادن ار  تموکح  هیلع  مایق  نید و  دضرب  غیلبت  دصق  هدماینرب و  نآ  راهظا  ماقم  رد  دراد و  نورد  رد  يداقتعا  هک  تسین  یسک  هب  طوبرم 
دراد و ار  یتازاجم  نانچ  قاقحتـسا  یـسک  نینچ  تسا و  تنایخ  هئطوت و  دصق  هب  وا  تشگزاب  لودع و  هک  تسا ، یـسک  هب  طوبرم  هکلب 
، دمحم هروس  [. 1 . ] تفرگ رظن  رد  دـیاب  یلک  روط  هب  ار  عومجم  هکلب  تسین ، درف  ود  درف و  کی  عبات  زگره  یهلا  ماکحا  هک  تسناد  دـیاب 
، هرقب هروس  [. 6 . ] هیآ 30 مور ، هروس  [. 5 . ] هیآ 85 نارمعلآ ، هروس  [. 4 . ] هیآ 18 نارمعلآ ، هروس  [. 3 . ] هیآ 33 بازحا ، هروس  [. 2 . ] هیآ 12

هیآ 256.

؟ منک لمع  یلالدتسا  یقیقحت و  نید  دروم  رد  مدوخ  مشاب و  هتشادن  يدیلقت  مالسا  مناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ منک لمع  یلالدتسا  یقیقحت و  نید  دروم  رد  مدوخ  مشاب و  هتشادن  يدیلقت  مالسا  مناوت  یم  هنوگچ 

خساپ
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دیاب دیامن ، لمع  دوخ  داهتجا  هب  نید  عورف  رد  دهاوخب  ناسنا  رگا  نید . عورف  نید و  لوصا  دوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یمالسا  فراعم 
لوصا رد  دیامن . جارختسا  لقع ) عامجا و  تنـس و  باتک و   ) هناگراهچ عبانم  زا  ار  مالـسا  ماکحا  دناوتب  هدومن و  یط  ار  داهتجا  تامدقم 

. تسا رتشیب  یهاگآ  بسک  رمتسم و  ۀعلاطم  هویش ، نیرتهب  دشاب ، یلالدتسا  یقیقحت و  دیاب  تسا و  هدش  هتسب  دیلقت  هنوگ  ره  هار  هک  نید 

، دوب یفیثک  ناسنا  ینالف  دوش : یم  هتفگ  مدرم  نایم  نوچ  تسا ، هانگ  دیآ ، رد  تنس  لصا  بهذم  هب  هعیش  ای  دوش  هعیش  ینس ، ًالثم  بهذم  رییغت  ایآ 
. دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  درک ؟ ضوع  ای  تخورف  ار  شبهذم  اریز 

شسرپ

ناسنا ینالف  دوش : یم  هتفگ  مدرم  نایم  نوچ  تسا ، هانگ  دیآ ، رد  تنس  لصا  بهذم  هب  هعیش  ای  دوش  هعیـش  ینـس ، ًالثم  بهذم  رییغت  ایآ 
. دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ًافطل  درک ؟ ضوع  ای  تخورف  ار  شبهذم  اریز  دوب ، یفیثک 

خساپ

يداقتعا لوصا  رد  دـیاب  ناسنا  دـشاب . صخـش  باختنا  هب  هدوب و  تقیقح  يوجتـسج  قطنم و  لقع و  قیرط  زا  دـیاب  داقتعا  نید و  ًـالوصا 
هک هدش  هتفگ  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . یثوروم  دناوت  یمن  بهذم  نید و  دـیامن . باختنا  ار  نآ  تیناقح ، هب  ندرب  یپ  زا  سپ  هدومن  قیقحت 
رما دناوت  یمن  دـشاب و  صخـش  باختنا  دـیاب  تسا ، یبلق  ینورد و  رما  داقتعا ، بهذـم و  نید و  نوچ  تسین . زیاج  نید  لوصا  رد  دـیلقت 
ینید ره  دشاب  هتـشاد  رایتخا  ناسنا  هک  تسین  نآ  شیانعم  دشاب ، دیاب  صخـش  باختنا  هب  بهذم  نید و  هک  لاح  نیع  رد  دـشاب . یثوروم 

ره دوش . یم  نییعت  نآ  اب  صخـش  ترخآ  ایند و  تداعـس  هدوب و  تیمها  اب  رایـسب  هلئـسم  نیا  هکلب  دیامن ، باختنا  ار  لطاب ) ای  قح  هاوخ  )
هغدـغد هدومن و  تقد  رتشیب  هچ  ره  ینید ، ياوشیپ  باختنا  رد  دـیاب  نیاربانب  دـماجنا ، یم  يدـبا  تکـاله  هب  ریـسم  نیا  رد  یـشزغل  هنوگ 

ره تمایق  رد  ( 1 (؛ مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  : " دیامرف یم  دیجم  نآرق  دبلطب . يرای  کمک و  ریسم  نیا  رد  دنوادخ  زا  هتـشاد و  رایـسب 
دنویپ " دندرک . یم  يوریپ  وا  زا  لمع  رد  دنتـسناد و  یم  شیوخ  ربهر  ماما و  ار  وا  ایند  رد  هک  دـنریگ  یم  رارق  یـسک  رـس  تشپ  یهورگ 

یم صخـشم  دـنباذع ، لها  تاجن و  لها  هک  ییاه  هورگ  دوش و  یم  سکعنم  لـماک  روط  هب  ترخآ  رد  ناـهج ، نیا  رد  يوریپ  يربهر و 
يربهر هک  اه  نآ  دوب و  دنهاوخ  ناشیاوشیپ  هارمه  دنتفریذپ ، نامز  رصع و  ره  رد  ار  نانآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  يربهر  هک  اه  نآ  ددرگ .

رد تخانش  تفرعم و  بسک  قیقحت و  ترورـض  دوب . دنهاوخ  نانآ  هارمه  دندرک ، باختنا  ار  رگمتـس  لطاب و  بصاغ و  يافلخ  ناطیش و 
ۀمئا  " هب نانآ  زا  دنرگتیاده . رون و  ناماما  هورگ  کی  تسا : هدومن  یفرعم  هتـسد  ود  ار  ناربهر  ناماما و  میرک  نآرق  بهذم  ماما و  دروم 

تشهب و هب  شیوخ  هارمه  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هجیتن  رد  دـننک ، یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  هتـسد  نیا  دوش  یم  داـی  اـنرمأب " نودـهی 
یم دای  ( 2") راّنلا یلا  نوعدـی  ۀـمئا   " هب نانآ  زا  نآرق  دنتـسه و  شتآ  ران "و   " ناربهر ناماما و  رگید ، هتـسد  دـنناسر . یم  یهلا  ناوضر 

دهُج و تیاهن  هب  دشیدنیب و  دیاب  لقاع  ناسنا  دنهد . یم  قوس  خزورد  تمس  هب  دوخ  هارمه  ار  شیوخ  ناوریپ  مدرم و  نایمنهج  نیا  دنک .
ناشناوریپ دوخ و  هک  یناسک  لابند  هب  هناروکروک  دیامن و  يوریپ  نانآ  زا  دسانـشب و  ار  نیتسار  ناربهر  ناماما و  ات  دنک  قیقحت  شـشالت 

ناـمز ماـما  دریمب و  سک  ره  : " دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  هعیـش  ینـس و  لـقن  هب  اریز  دـنکن ، تکرح  دـنهد ، یم  قوـس  منهج  تمـس  هب  ار 
کی اهنت  ( 3" .) تسا ّتیلهاج  نامز  هیاپ  رب  یگرم  هکلب  دور ، یمن  اـیند  زا  مالـسا  نید  هب  دـنکن ، ادـیپ  تفرعم  وا  هب  دسانـشن و  ار  شیوخ 

و دنتاجن ، لها  تسا و  قح  هقرف  کی  اهنت  دندش . میسقت  هقرف  داتفه  زا  شیب  هب  اراصن  دوهی و  دننامه  ناناملـسم  تاجن  لها  دنقح و  هورگ 
هقرف نآ  هدـش و  هراشا  تحارـص  هب  هیجان  هقرف  هب  بلطم ، نیا  نایب  زا  سپ  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یتیاور  رد  ( 4 .) دنخزود لها  لطاب و  هیقب 
لها نادنمـشناد  دحاو  موهفم  ياراد  یلو  توافتم  ترابع  اب  ار  نآ  هباشم  تیاور و  نیا  دنا . هدش  یفرعم  وا " نارای  و  (ع ) یلع ترـضح  "
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تنس لها  بهذم  هب  هعیش  بهذم  رییغت  ۀلئسم  نیاربانب  ( 5 . ) دنا هدومن  لقن  دیرفلا  دقع  رد  هللادبع  نبا  فاشک ، رد  يرشخمز  دننام  ننـست 
هلئـسم دـهد . یم  رارق  لطاب  منهج و  هاگترپ  ۀـبل  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  قیقد  ساسح و  نانچ  عوضوم  هکلب  تسین ، يداع  هانگ  کی  ًافرص 

یگتـسب نآ  هب  ناسنا  تشونرـس  تهج  نیا  زا  تسا . يداقتعا  ییانبریز و  هلئـسم  کی  نیا  ندوب  منهج  تشهب و  لها  و  تکاله ، تاجن و 
ره ار  ررـض  لباقم  دیوگ  یم  لقع  نوچ  دنکن ، هاگن  مدرم  فرح  هب  دورگب و  نآ  هب  دیاب  تسناد ، قح  ار  هعیـش  بهذـم  یـسک  رگا  دراد .

.1 اه : تشون  یپ  تسا . تقیقح  قح و  صیخـشت  مهم  دـشاب . ام  راتفر  لمع و  كالم  دـیابن  نارگید  تواضق  تسا . تعفنم  يریگب ، تقو 
یملع و يرکف ، تردق  هک  يرـصاق  لهاج و  دارفا  هتبلا  . 4 ص 88 . ج 23 ، راونالاراحب ، . 3 ۀیآ 41 . ( 28  ) صصق . 2 ۀیآ 71 . ( 17  ) ءارسا
زا لقن  هب  سوواط  نب  دیس  فئارط  . 5 دنشاب . یمن  زین  منهج  لها  اما  دنتـسین ، تشهب  لها  هچ  رگا  دنرادن ، ار  تقیقح  مهف  يارب  یعامتجا 

ص 288. لاس 1349 ، یمالسا  تاراشتنا  پاچ  هداز ، يرهوج  هعیش ، فراعملا  هرئاد 

؟ میروآ يور  عیشت  بهذم  هب  میوش و  ناملسم  میراد ، ادخ  هب  هک  ینامیا  اب  تشاد  ناکما  زاب  یحیسم و ... ای  دندوب  رفاک  ام  ناردام  ناردپ و  رگا 

شسرپ

يور عیشت  بهذم  هب  میوش و  ناملـسم  میراد ، ادخ  هب  هک  ینامیا  اب  تشاد  ناکما  زاب  یحیـسم و ... ای  دندوب  رفاک  ام  ناردام  ناردپ و  رگا 
؟ میروآ

خساپ

ردام و ردـپ و  نییآ  نید و  اـیآ  دـننیبب  صحفت  قیقحت و  اـب  هک  تسا  نیا  دندیـسر ، دـشر  غولب و  دـح  هب  هک  نیا  زا  دـعب  نادـنزرف  هفیظو 
ناردپ و نییآ  نید و  رب  دیابن  تسین ، حیحص  رگا  هن ! ای  دنوش ، نید  نامه  هب  دقتعم  نیدلاو  دننام  زین  اهنآ  ات  تسا ، حیحـص  ناشناشیوخ 
ثحب و اب  ًـالثم  دوش ، ماـمت  نادـنزرف  رب  تجح  یلقع  یملع و  رظن  زا  هک  تسا  نیا  صحفت  قیقحت و  زا  روظنم  هتبلا  دـنامب . دوخ  نارداـم 
وا زا  تماـیق  زور  ادـخ  رگا  هک  دـشاب  ناـنآ  عفن  هب  تجح  ماـمتا  هک  دـشاب  يروط  صحفت  قیقحت و  دـیاب  نارظنبحاـص . زا  ندرک  لاؤس 

دیاب هکلب  دنک ، دیلقت  نید  لوصا  رد  دناوتیمن  یناملسم  چیه  دهدب . ياهدننک  عناق  باوج  دناوتب  يدش ، دقتعم  ینید  نینچ  هب  ارچ  دیسرپ 
ناملـسم شردام  ردـپ و  ای  تسین و  یمالـسا  روشک  رد  هک  یـسک  يارب  نیاربانب  دـنادب . شیوخ  لاـح  روخارف  هب  لـیلد  يور  زا  ار  اـهنآ 

زا یخرب  ندـش  ناملـسم  دـهاش  هزورما  دریذـپب . ار  عیـشت  مالـسا و  نید  قیقحت  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  یـسررب  قیقحت و  ناـکما  دنتـسین ،
ریغ طیحم  رد  نتفرگ  رارق   ) عاضوا نآ  رد  بهذـم  حیحـص  باختنا  هار  هک  درک  ناعذا  دـیاب  هتبلا  میتسه . نایدا  ریاـس  ناوریپ  نایحیـسم و 

اب هک  یـسک  ًاعطق  تسا . هداد  یعـضو  ره  رد  ار  لطاب  زا  قح  صیخـشت  لقعت و  تردق  ناسنا  هب  دـنوادخ  یلو  تسا ، رتتخـس  ناملـسم )
. تشاد دهاوخ  يرتشیب  باوث  دنیزگرب ، ار  حیحص  هار  يراوشد 

پ) (؟ مینک باختنا  ار  دوخ  بهذم  میناوت  یمن  غولب  نس  رد  ام  ارچ 

شسرپ

پ) (؟ مینک باختنا  ار  دوخ  بهذم  میناوت  یمن  غولب  نس  رد  ام  ارچ 

خساپ
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اب هک  تسه  زین  نیا  ياج  یلو  میـشاب ، هدیورگ  نامناردپ  نید  هب  یـسررب  لقعت و  تودـب  يدـیلقت و  تروص  هب  ام  زا  یخرب  تسا  نکمم 
رد دنکیم  شرافس  ام  هب  مالسا  میهنب . ندرگ  نآ  ماکحا  هب  تریصب  يور  زا  میروایب و  ور  نآ  هب  ندوب  قح  رب  تهج  هب  یسررب و  لقعت و 

مایپ و نیا  دشاب . هتشاد  لیلد  يداقتعا  ياهرواب  نیا  رب  دوخ  یلقع  ناوت  اب  بسانتم  هک  ره  دیبلط و  يرای  لقع  زا  تسیابیم  يداقتعا  روما 
تلاح دشاب و  انشآ  مالسا  عورف  لوصا و  هب  يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید  وس  رگید  زا  تسا . ریذپلقع  دنـسپدرخ و  مالـسا  توعد 
هدیقع شریذپ  رد  (1 ( ؛ نیدـلا یف  هارکا  ال  : " دـیوگیم نآرق  دروآیم . ناـمیا  نآ  هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دـشاب ، هتـشادن  راـکنا 

هک ره  تفگ : دومن و  اوران  ریسفت  هرازگ ، نیا  زا  دیابن  یلو  تسا ، یتسرد  نخس  نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اب  هدیقع  ًالوصا  " تسین . هارکا 
دـشرلا نییبت  دق  : " دیوگیم روکذم  نخـس  لابند  هب  نآرق  هکلب  دریگب ، يزاب  هب  ار  نارگید  دـیاقع  ات  تسا  دازآ  دـهاوخب ، شلد  هنوگره 

هارکا و يارب  یلیلد  تسا ، راکشآ  تقیقح  دشر و  هار  یتقو  ینعی  " تسا . نشور  تسردان  یفارحنا و  ياههار  زا  تسار  هار  (2 ( ؛ یغلا نم 
دنک هدافتساءوس  يدازآ  زا  درادن  قح  ناسنا  نیاربانب ، تسا . اریذپ  ار  نآ  دانع  راکنا و  نتـشاد  نودب  میلـس  لقع  اریز  درادن ، دوجو  رابجا 
زین نخـس  نیا  دـیامن . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دریگب و  هرخـسم  داب  هب  ار  هعماج  تاداقتعا  يدازآ ، هناـهب  هب  و 

رگید نید  دناوتیم  تسین ، قح  رب  مالـسا  نید  هک  داد  صیخـشت  ناملـسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم 
ياهوزرآ لاـیما و  يدرف ، یعاـمتجا و  ياـهراتفر  نیناوق ، ینید ، ياـهرواب  تاداـقتعا و  ساـسارب  هک  ياهعماـج  رد  اـما  دـنک ، باـختنا  ار 

درادن قح  دراد ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يرایسب  ياهدرکراک  دراوم  نیا  زا  کی  ره  هک  هتفرگ  لکـش  یقالخا  ياهشزرا  اهناسنا 
داجیا یعامتج  يدرف و ا  یگدـنز  رد  بولطمان  راثآ  اریز  دـشاب ، اـهنآ  بیرخت  ددـصرد  هدومن و  يریگعضوم  تاداـقتعا  نید و  ربارب  رد 

لزلزتـم ار  مدرم  ناـمیا  یمومع و  راـکفا  هک  تهج  نیا  زا  دادـترا  نیارباـنب  دـش ، دـهاوخ  یعاـمتجا  ناـکرا  لزلزت  ثعاـب  درک و  دـهاوخ 
دادن و جاور  ار  دوخ  رواب  رگا  اما  دنکیم . دروخرب  دترم  اب  مالسا  طیارش  يرس  کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنکیم ،
. تسا مرتحم  شدوخ  دزن  شاهدیقع  هتـشادن و  دادترا  مکح  دنرادن و  يراک  وا  هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب 

هدروآ يور  هدیقع  نیا  هب  تجاجل  دانع و  يور  زا  ای  دراد  تقادص  يو  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  دنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادـخ  هک  نیا 
، دشاب هدشن  مامت  یسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف  ومه  درک . دهاوخ  راتفر  وا  اب  تمکح ، لدع و  هیاپ  رب  تمایق  يادرف  دنوادخ  تسا .

تفایرد شاداپ  باوث و  تسا ، هدرک  لـمع  نآ  هب  هدرک ، كرد  هک  ار  اـهیبوخ  شلقع  هک  ردـق  ره  دـیوگیم : ( 3 .) دنکیمن شاهذخاؤم 
لقع و شریذپ  دروم  زین  نخس  نیا  دنیبیم . رفیک  ازج و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شرواب  دض  ای  یهاتوک و  لمع ، رد  هزادنا ، ره  هب  دنکیم و 

هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 3 نامه .  - 2 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب  - 1 اهتشون : یپ  تسا . فرع 

؟ دنشاب هتشاد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  نید  دیاب  هشیمه  دارفا  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب هتشاد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  نید  دیاب  هشیمه  دارفا  ارچ 

خساپ

مقر ار  شیوخ  تشونرـس  ناشدوخ  دنرادروخرب و  يریگمیمـصت  رب  تردق  رایتخا و  يدازآ ، زا  اهناسنا  همه  یمالـسا  ینیب  ناهج  رظن  زا 
دشیدنایب و رظن  تعـسو  زاب و  دید  اب  یمدآ  دناهرب و  لطاب  تراسا  زا  ار  تیرـشب  هشیدنا  دشوکیم  نوگانوگ  ياههار  زا  مالـسا  دننزیم .

دنونشیم ار  نانخس  همه  هک  داب  هدژم  یناگدنب  نآ  هب  : " دیوگیم هک  تسا  نآرق  نخـس  نیا  دنیزگرب . ار  قح  نییآ  نید و  دنک و  يرواد 
ام هن ، دنیوگ : دینک ، يوریپ  تسا ، هدـمآ  دورف  ادـخ  يوس  زا  هچ  نآ  زا  هک  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  و  ( "1" .) دننیزگیمرب ار  نیرتهب  و 
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تاداقتعا و دیوگیم : مالـسا  زین  ( 2!" . ) دـناهدوب هارمگ  درخیب و  ناشناردـپ  رگا  یتح  دـنتفریم . ام  ناردـپ  هک  میوریم  یهار  نامه  هب 
، شخب تاجن  تسرد و  نییآ  نیتسار و  هشیدنا  تسار ، هار  دیازفایم : سپـس  نیدلا ) یف  هارکا  ال   ) دشاب یلیمحت  دـناوتیمن  نید  شریذـپ 
هار و دـناوتیم  يزرودرخ  تقد و  اب  یمدآ  يرآ  ( 3 ( ) یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق   ) تسا نشور  حـضاو و  لطاب  نییآ  نیغورد و  هشیدـنا  زا 

انعم نیدـب  نیا  اما  تسین ، رادرب  هارکا  نید  شریذـپ  هچ  رگا  نیاربانب  دـنیزگرب .  ار  نآ  دـنک و  رواب  ار  تسا ) مالـسا  نییآ  هک   ) قح نییآ 
نآ هب  دیامن و  باختنا  ار  تسار  هار  قح و  نید  تسا  مزلم  درخ  مکح  هب  هکلب  دنک ، يزاب  نآ  اب  دـهاوخب  شلد  هنوگره  یمدآ  هک  تسین 

، تسا یبلطقح  ترطف  هک  میلـس  كاپ و  ترطف  مکح  هب  دریگیم . رارق  هذخاؤم  شنزرـس و  دروم  دـنک ، راتفر  نیا  زج  رگا  ددـنب . ندرگ 
هب دـیامن . راکنا  ار  نآ  هک  نیا  هن  دروآیم ، نامیا  نآ  هب  دـنکیم ، كرد  ار  نآ  تاکرب  راثآ و  دـنیبیم و  ار  دیـشروخ  هک  هاگ  نآ  یمدآ 

ردام ردـپ و  زا  یمالـسا و  طـیحم  رد  دـشابن و  یمدآ  هار  ریـسم  رد  یعناـم  رگا  یمالـسا ، نیداـینب  تاداـقتعا  ناـمیا و  ندوب  يرطف  مکح 
يور زا  نیا  زا  دعب  رگا  لاح  ددرگیم ، نآ  ياریذپ  دیوگیم و  کیبل  ار  مالسا  يادن  شیوخ  ناج  قمع  زا  دبای ، شرورپ  دشر و  ناملسم 

یپ رد  یندـم  نیناوق  هک  تسا  دنـسپدوخ  یعیبط و  تفرگ ، رارق  نادـترم  هرمز  رد  دـیزرو و  ترداـبم  نآ  اـب  زیتس  داـنع و  هب  سوه  اوه و 
قح نییآ  یغلا ) نم  دـشرلا  نیبـت  دـق   ) مالـسا نید  تیناـقح  ندوب  نشور  ندوب و  يرطف  ياـضتقم  هب  هک  نوچ  دـیآرب ، وا  رفیک  بیدأـت و 

اب دوشیم . یقلت  هناـمرجم  یتکرح  نآ  اـب  داـنع  يزیتـس و  قح  هنوگره  دوش و  نآ  میلـست  تسیاـبیم  درخ  مکح  هب  رـشب  تسا و  راکـشآ 
هئطوـت و هزیگنا  اـب   - 1 هک : یـسک  هب  تسا  طوبرم  نآ  ماـکحا  دادـترا و  هک  دوشیم  هدافتـسا  دادـترا  دروـم  رد  نآرق  تاـیآ  هب  یهاـگن 

ياهاوهرگید ییارگایند و  یبلطتوهش ، هزیگنا  اب   - 2 ( 4 ( ؛ دنک دراو  مالسا  هب  ياهبرض  هار  نیا  زا  دهاوخب  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد 
اب تسا . هدناشک  وس  نیا  هب  ار  وا  و  دمآ ، دیدپ  یملع  ههبـش  شیارب  ای  درادن و  مالـسا  زا  یتسرد  تخانـش  یـسک  هک  نیا  هن  ( 5 ( ؛ یناسفن

مالـسا نییآ  تیناـقح  ندوب  نشور  نوچ  يرطف  دـترم  رد  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  یلم  يرطف و  دـترم  نیب  تواـفت  مییوگیم : دوجو  نیا 
نایب زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب .  هتـشاد  توافت  نآ  ياـضتقم  هب  مه  شمکح  هک  تسا  یعیبط  تسا ، نشور  شیارب  نارگید  زا  شیب 
هجوت هتکن  نیا  هب  تسا  بوخ  نایاپ  رد  درادن . دوجو  یفانت  داضت و  چیه  دوخ  تشونرس  رد  ناسنا  شقن  يدازآ و  نخـس و  نیا  نیب  دش ،
شالت یعـس و  مامت  قح  هدـیقع  ندروآ  تسد  هب  رد  یمدآ  هک  هدرک  مکح  لقع  مالـسا و  نکیل  تسین  رادرب  ربج  هدـیقع  ًالوصا  هک  دوش 

هذخاؤم تازاجم و  ایند  رد  قح  نید  شریذـپ  مدـع  رطاخ  هب  دیـسرن ، رگا  دـسریم و  قح  هب  ًابلاغ  دـنک ، نینچ  رگا  ددـنب . راک  هب  ار  دوخ 
لباقم رد  يریگعضوم  هجیتن  رد  نآ ، يدمع  راکنا  لطاب و  هدیقع  ندرک  راهظا  هب  هکلب  تسین ، هدـیقع  هب  طوبرم  دادـترا  مکح  دوشیمن .

3 هیآ 170 . ( 2  ) هرقب  - 2 هیآ 18 . ( 29  ) رمز  - 1 اهتشونیپ : مالسا . اب  هلباقم  یعامتجا  یـسایس و  ياهدمایپ  ظاحل  هب  مه  نآ  تسا ؛ نآ 
2 هیآ 106 . ( 16  ) لحن  - 5 هیآ 72 . ( 3  ) نارمع لآ   - 4 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب - 

؟ درک دیلقت  ناوتیم  مالسا  یلوصا  یساسا و  لئاسم  رد  ایآ  - 1

شسرپ

؟ درک دیلقت  ناوتیم  مالسا  یلوصا  یساسا و  لئاسم  رد  ایآ 

خساپ

قطنم و اب  مأوت  رگا  دشاب ، گرزب  هزادـنا  ره  ولویماقم  ره  زا  يوریپ  تسا  درخ  لقع و  یـساسا  یلوصا و  لئاسم  رد  رـشب  هاگهانپ  الوصا 
هک ار  یناسک  نآرق  تسین و  كرـش  اب  هزرابم  دیحوت و  زا  رتالاب  يا  هلاسم  مالـسا  رد  و  تسا ، شزرا  یب  مالـسا  رظن  زا  ددرگن ، لالدتـسا 
لک داؤُفلاو  رـصَبلاو  َعمَّسلا  نِا  ملِع  ِهب  َکل  سَیل  ام  ُفقَتالو  : » دـنکیم خـیبوت  نینچ  دنتـسه  نآ  نیا و  لابندـب  لئاسم  نیا  رد  رکف  نودـب 
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.[ دنلوئـسم تماـیق  زور  بلق  مشچ و  شوـگ و  یتـسارب  دـیدنبم ، لد  دـیرادن  یهاـگآ  هک  يزیچ  رب   ] 36/ ءارـسا الوئـسَم » ُهنَع  ناک  کئلوا 
لئاسم رد  نارگید  لوق  زا  يوریپ  دـیلقت و  هک  دـیامنیم  لقن  مالـسا  ءاملع  مومع  زا  احیرـص  یلح  همـالع  موحرم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد 

درخ هاوگ  لـیلد و  قـیرط  زا  ار  لـئاسم  زا  هتـشر  نیا  دـیاب  يدرف  ره  تسا و  مارح  تسا ، زاـب  همه  يارب  نآ  مهف  كرد و  هار  هک  یلوـصا 
، ِْهیَلَع ُّحِصَی  امَو  ِۀَّیتُوُبثلا  ِِهتافِـصَو  ِهللا  ِۀَـفِْرعَم  ِبوُجُو  یلَع  ُءامَلُْعلا  َعَمْجَا  : » مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  ناشیا  ترابع  نیع  کنیا  دروآ  تسدـب 

دنیوگیم ءارآ  قافتا  هب  مالسا  نادنمشناد  ینعی  (. ] 6/ رشع يداح  باب  حرـش  « ) ِدیْلقَّتلِاب ِلیلَّدلِاب ال  ِداعَْملاَو  ِۀَمامِْالاَو  ِةَُّوبُّنلاَو  ُْهنَع ، ُِعنَتْمَی  امَو 
ناهرب لیلد و  يور  داعم  تماما و  توبن و  عوضوم  وا و  تافص  و  یسانشادخ ، لئاسم  هب  تبـسن  ار  دوخ  هدیقع  دیاب  یناملـسم  درف  ره  هک 
تعـسو يرکف و  یحور و  تردـق  مالـسا  یلوصا  لئاسم  رد  قیقحت  موزل  دـیامن ]. دـیلقت  لئاسم  نیا  رد  تسین  زیاج  زگره  دزاس ، راوتـسا 

هجیتن رد  و  دشاب ، لالدتـسا  قطنم و  وریپ  و  دنک ، رکف  دوخ  لئاسم  نیا  رد  یناسنا ، هعماج  دـهاوخیم  هک  دـناسریم  ار  مالـسا  دـید  عاعش 
لامک اب  مالـسا  دنیامنن ، هضبق  ار  مدرم  حور  راکفا و  دیاقع ، لئاسم  رد  صـصختم  ناونع  هب  وج  دوس  تشم  کی  دورب و  الاب  راکفا  حـطس 

رد هک  دـهدیمن  هزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  حیـسم  تیناحور  هاگتـسد  زورما  تسا . هداد  رکف  تلاـخد و  قح  لـئاسم  نیا  رد  مدرم  هب  تماـهش 
رارسا  » ناونع تحت  ار  نادیرم  دننک و  رظن  زاربا  نآ  لاثما  حیسم و  ترضح  ندوب  رسپ  و  ثیلثت »  » دننام حیسم  ینونک  نیئآ  یـساسا  لئاسم 

یب هک  ار  یناسک  ینامـسآ  باتک  نیا  اریز  اجک  نآرق  قطنم  اجک و  قطنم  نیا  یتسار  درادیم . زاب  دازآ  رکفت  زا  تیحیـسم » زمر   » و وگم »
ْمِهِراثآ یلَع  ّانِا  َو  َۀَُّما  یلَع  ان  َءابآ  انْدَـجَو  ّانِا  اُولاـق  ْلـَب  : » دـیامرفیم تمذـم  نینچ  دـنیامنیم  يوریپ  ناردـپ  هدـننک  هارمگ  شور  زا  تهج 

َْولَوَا َلاق  َنُودَتْقُم . ْمِهِراثآ  یلَع  ّانِا  َو  ٍۀَُّما  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  ّانِا  اهُوفَْرتُم  َلاق  ّاِلا  ٍریذَن  ْنِم  ٍۀَـیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  ام  َِکلذَـکَو  َنوُدَـتهُم .
ار دوـخ  یفارخ  نیئآ  ناکرـشم  : ] ینعی 23و 24  ، 22/ فرخز َنُوِرفاک ». ِِهب  ُْمْتلِـسُْرا  اِمب  ّانِا  اُولاق  ْمُکَءابآ  ِْهیَلَع  ُْمتْدَـجَو  اّـمِم  يدـْهَِاب  ْمُُکْتئِج 

يا وت  . ) تفر میهاوخ  اهنآ  یپ  زا  میتفاـی و  یتسرپ ) تب   ) نیئآ رب  ار  دوخ  ناردـپ  اـم  دـنیوگیم  دـننکیم و  هیجوت  ناردـپ  زا  دـیلقت  يور 
وت هب  هک  ار  یباوج  نامه  اهنآ  هب  میا و  هدرک  مازعا  یناربمایپ  یفلتخم  طاقنب  ام  شاـبم ) ریگلد  دـنیوگیم  وت  هب  هک  یباوج  زا  ادـخ  لوسر 

باوج رد  دومن . میهاوخ  يوریپ  اهنآ  نیئآ  زا  میتفای و  یتسرپ ) تب   ) نیئآ رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  هک  دـنتفگ  نینچ  دـناهداد و  زین  دـنیوگیم 
تجاجل يور  زا  نانآ  دـیئامنیم ؟ يوریپ  ناردـپ  نیئآ  زا  زاب  مروایب ، هدیـسر ، امـش  هب  امـش ، ناردـپ  زا  هچنآ  زا  رتهب  ینید  رگا  وگب  اـهنآ 

.[ مینکیم راکنا  ار  امش  نیئآ  ام  دنیوگیم 

؟  تسا قح  نید  بهذم و  مادک  هک  میمهفب  اجک  زا  نید ،  باختنا  يارب 

شسرپ

؟  تسا قح  نید  بهذم و  مادک  هک  میمهفب  اجک  زا  نید ،  باختنا  يارب 

خساپ

رد رکفت  هعلاطم و  رما ، نیا  همزال  دـشاب و  لقتـسم  دازآ و  " الماک ییاضف  رد  ربدـت  لمات و  قیقحت و  اب  دـیاب  نید  شنیزگ  باختنا و  الوا "
همه یـسررب  تصرف  هدوب و  يدـج  مهم  نیا  رد  ناسنا  ینهذ  هلغـشم  هک  اجنآ  زا  هتبلا  تسا .  نوگانوگ  نایدا  بهاذـم و  بتاـکم و  باـب 

هـصرع رد  ار  رت  هتـسجرب  بتاکم  نایدا و  هتخاس و  رتدودـحمار  دوخ  قیقحت  هریاد  دـنک  یم  یعـس  درادـن ، ار  نایدا  بهاذـم و  بتاکم و 
ياراد مک  تسد  شیاـه  هزوـمآ  دـیاب  حیحـص ، تسا و  قـح  بهذـم  اـی  نید  مادـک  میمهفب  هـکنآ  يارب  یلو  . دزاـس دراو  دوـخ  شهوژپ 

یساسا ياهزاین  هب  نداد  هجوم  یقطنم و  لوقعم ،  خساپ   . 2 ادخ ]  هب  دانتسا  ندوب [  یحو  ای  ندوب  ادخ  يوس  زا   . 1 دشاب :  لیذ  صیاصخ 
ندوب و دنمفده   . 3 ما ؟  هدمآ  هچ  يارب  مور ؟  یم  اجک  هب  ما ؟  هدمآ  اجک  زا  متسیک ؟  نم  یساسا :  شسرپ  راهچ  هب  یهد  خساپ  ناسنا و 
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5 ندوـب .  يداـبع  یــشزرا و  يداـقتعا ،  ماـظن  هـس  ياراد   . 4 ندرک .  تـکرح  ناـسنا  تداعـس  تیادـه و  ینعی  فدـه  نـیا  ياتـسار  رد 
هعماج و یعقاو  زاین  اب  یگنهاـمه   . 6 نید . یلـصا  تیاغ  فدـه و  اب  ندوب  ناوخمه  عومجم  رد  ماظن و  هس  نیا  نایم  ماجـسناو  یگنهامه  .
تسا و نینچ  اعقاو " بهذـم  ای  بتکم  ای  نید  کی  میوش  هاـگآ  هک  نآ  يارب  اـما  ناـسنا .  يرهوج  ریـس  تشرـس و  اـب  نتـسناد  تقباـطم 
، دنتـسم تاشرازگ  هب  عوجر  اب  ینعی  یخیرات :  شور  فلا .  درک :  مادـقا  مهم  نیا  هب  ناوت  یم  نالک  شور  ود  اب  قداـص  دوخ  ياـعدارد 
، دش شرامـش  قوف  رد  هک  یـصیاصخ  اه و  یگژیو  ياراد  بهذم  ای  بتکم  ای  نید  الثم " ایآ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یخیرات  یفاک  ربتعم و 

یپ ناوت  یم  دراد ، دوخ  يارب  یبتکم  ره  هک  ییاه  هزومآ  هب  هعجارم  اب  اـه :  هزومآ  ياوتحم  نیماـضم و  رد  تقد  ب )  ریخ ؟ اـی  دـشاب  یم 
يدـبا و ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  ماجـسنا ،  یگنهاـمه و  ندوب ،  هجوم  یقطنم  لوقعم ،  صوصخ ،  نیارد  هن ؟  اـی  تسا  قح  اـیآ  هک  درب 

هزومآ نیا  رد  ناسنا  يرهوج  تشرس  ریس و  اب  نتشاد  تقباطم  ندوبدنمفده و  يدابع ،  یشزرا و  يداقتعا ،  ماظن  دوجو  ناسنا ،  یـساسا 
.; دناسر ددم  بهذم  ای  بتکم  ای  نید  نآ  ندوب  قح  رد  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسا  یشور  نیرتهب  اه 

؟ درک دیاب  هچ  حیحص  نید  نتفای  يارب 

شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  حیحص  نید  نتفای  يارب 

خساپ

دیلقت اـهتداع ، زیارغ ، یبـلط ، تـعفنم  شــشک  زا  هـک  يرکفت  تـسا ; لـقعت  رکفت و  اـنامه  یقیقح  نـید  نتفاـی  هار  هـک  تـسین  يدـیدرت 
نتفای يارب  حیحـص  رایعم  نتـشاد  مود  مدـق  دـشاب . یم  يدازآ  نیا  راد  هدـهع  یبلط  تقیقح  هتبلا  هک  دـشاب ; دازآ  اه  نیقلت  هناروکروک و 

زاین تخانـش  ور  نیا  زا  دـشاب ، ناسنا  نأش  رد  ناـسنا و  زاـین  يوگخـساپ  هک  تسا  نآ  یعقاو  نید  هکنیا  راـیعم  نآ  و  تسا . حیحـص  نید 
ماظن اب  نارگید و  اب  شیوخ ، اب  یطباور  ياراد  ناـسنا  تسا . یبوخ  راـیعم  دـبلط ، یم  ار  لـماکت  یتح  هاـفر و  تینما و  زا  شیب  هک  ناـسنا 

هک نآ  اب  لماک ، نید  دهد . تسد  هب  ار  طباور  نیا  ياهنوناق  هطباض و  دنک و  نییبت  ار  طباور  نیا  یمامت  هک  تسا  مزال  ینید  تسا  یتسه 
. دشاب هتـشاد  نامز  ریغتم  ياهزاین  اب  دروخرب  ناوت  هک  دشاب ، هتـشاد  داهتجا  نوچمه  یبتاکم  دیاب  اما  تسه ، ریغتیال  تباث و  دـعاوق  ياراد 

مالعا تیعطاق  اـب  نآرق  هک  تسا  نینچ  دوش . یمن  تفاـی  هداد ، خـساپ  هتخانـش و  ار  وا  ياـهزاین  ناـسنا و  هک  مالـسا  رد  زج  اـهرایعم ، نیا 
نییبت هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تاـفو  زا  سپ  تسا .» مالـسا  دـنوادخ ، دزن  نید  اـنامه  ( 1«;) مالـسالا هللادنع  نیدلا  نا  :» تسا هدومن 

دـعاوق و هارمه  دیـسر و  لـماک  یگتخپ  هـب  لاـس  هب 300  کـیدزن  لوـط  رد  تفرگ و  رارق  مالـسلا )) مهیلع  )) یناـماما هدـهع  هـب  بـتکم 
مـسجت رولبت و  عیـشت  ور  نیا  زا  دروخ . دـنویپ  زین  نامز  داهتجا و  اب  دـش و  هدرازگ  تناما  هب  نامز ، رتسب  رد  ناـملاع  ناـیم  رد  يدـنمنوناق 

هیآ 19. نارمع ، لآ  هروس   - 1 ماما ـــــــــــــــــــــ  فارشا  اب  تماما  نآ  هک  هژیو  هب  تسا . مالسا  بتکم 

؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوش . یم  عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  ارچ 

شسرپ

؟ تفریذپ لالدتسا  اب  ار  نید  دیابن  رگم  دوش . یم  عقاو  مومذم  ینید  ینابم  رد  دیدرت  کش و  ارچ 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 487 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

يارب هنیمز  ارنآ  دنک و  یم  يزاب  شیوخ  کش  رد  یمدآ  یهاگ  تسا . روج  دنچ  کش  اّما  دشاب  هارمه  دیاب  شجنس  اب  نید  شریذپ  ًاعطق 
یم فـلت  تقو  اـه  ههاریب  رد  دزادرپ و  یم  دـمآ  تفر و  هب  طـقف  دـیدرت  نـیا  رد  زین  عـقاوم  یـضعب  (. 1) دـهد یم  رارق  شیوخ  يرگیزاب 

تقاـیل هک  ناـنآ  اـب  دـهد و  یم  رارق  قـیقحت  يارب  يا  هنیمز  ار  دـیدرت  نیمه  هاـگ  و  تسا . فارحنا  لد و  راـبدا  هناـشن  اـهنیا  هک  (، 2) دنک
هب هدوهیب  دشاب  بارخ  هک  منک  یم  نامگ  دنک و  یمن  تکرح  نیشام  منیب  یم  یتقو  هکنآ  لثم  دوش  یم  طبترم  دنراد  شـسرپ  تروشم و 
هب تسا و  بولطم  بوخ و  مّوس  عون  نیا  مینک . یم  هعجارم  سانشراک  هب  ای  هتخادرپ ، لاکشا  يوجتـسج  هب  مزادرپ و  یمن  یعرف  ياهراک 

2 هیآ 9 . ناخد ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  تسا ( . هدش  مه  لابقتسا  نآ  زا  ام  ینید  رکف  رد  دسر و  یم  هجیتن 
36ـ ـ . هیآ 45 هبوت ، هروس  - 

رد قیقحت  مینک ؟  قیقحت  زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  هعیـش  مالـسا و  هرابرد  هک  نیا  زا  ریغ  ایآ 
جاو ام  رب  يدح  هچ  ات  هعیش  لئاسم  رد  قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالسا و  نید  هب  اهنآ  توعد  يارب  ایآ  رگید  لئاسم 

شسرپ

؟  مینک قیقحت  زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دـیاب  هعیـش  مالـسا و  هرابرد  هک  نیا  زا  ریغ  ایآ 
هعیش لئاسم  رد  قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالسا و  نید  هب  اهنآ  توعد  يارب  ایآ  رگید  لئاسم  رد  قیقحت 

. دشاب یم  بجاو  ام  رب  يدح  هچ  ات 

خساپ

ام هک  دراد  یترورـض  هچ  اـساسا  مینادرگ . یم  رب  ادـخ  نید و  هراـبرد  قیقحت  موزل  هلأـسم  لـصا  هب  ار  لاؤـس  باوـج ، ندـش  نشور  يارب 
لاثم کی  اب  دوش . یم  نشور  مه  شهوژپ  قیقحت و  رادـقم  دوش  نشور  قیقحت  موزل  كالم  رگا  هک  مینک  شهوژپ  قیقحت و  نید  هراـبرد 
سابل هداد  ناشن  لمعلا  سکع  اروف  تسامش  سابل  رد  برقع  کی  هک  دیوگب  امـش  هب  كدوک  کی  رگا  منک . یم  عورـش  ار  باوج  هداس 

دینک یم  صحفت  هب  عورش  دیهد و  یم  ناشن  شنکاو  امش  ارچ  دروم  نیا  رد  دینک . یم  یسررب  ار  نآ  يایاوز  همه  هدرک  جراخ  ندب  زا  ار 
ار ررض  دنک  یم  مکح  هک  تسا  امش  درخ  لقع و  مکح  هب  امش  لمعلا  سکع  هک  تسا  نشور  دیراد  یم  رب  تسد  صحفت  زا  عقوم  هچ  و 
. تسا بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  ررـض  عفد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  لقع  یهیدـب  مکح  نیا  درک . عفد  ای  يریگـشیپ  دـیاب  لمتحم  ولو 

لامتحا دصرد  رادقم و  لوا  دوش . یم  دیدش  لقع  مکح  ترورـض  دشاب  رت  يوق  كالم  نیا 2  هچ  ره  هک  تسا  كالم  عبات 2  مکح  نیا 
زا هک  يررـض  ینعی  تسا  لمتحم  توق  مود  كالم  تسا و  رتدـیدش  امـش  شنکاو  لقع و  مکح  دـشاب  رت  يوق  لامتحا  هچ  ره  هک  تسا 

كدنا مزیه  يزوس  شتآ  زا  ربخ  اهنت  ای  ناتلزنم  لک  ای  هتفرگ  شتآ  امـش  سابل  هک  نیا  تسیچ  دـهد  یم  ربخ  امـش  هب  شندیـسر  لامتحا 
زا ررض  لامتحا  تسین و  نیب  رد  يرطخ  هک  دیـسرب  نانیمطا  دح  رـس  هب  هک  دیراد  یم  رب  صحفت  قیقحت و  زا  تسد  یتقو  دوش . هداد  امش 
الاب رایـسب  لامتحا  دصرد  مه  هک  دنا  هداد  تمایق و ... ادخ و  دوجو  زا  ربخ  خیرات  لوط  رد  يدایز  قداص  ياه  ناسنا  یتقو  لاح  دورب  نیب 

دهاوخ یمن  قیقحت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  دـنک . عورـش  ار  قیقحت  دـیاب  قوف  نوناق  مکح  هب  تسا  يوق  رایـسب  لـمتحم  مه  و 
تقیقح الوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مییوگ  یم  هدـنیوگ  نیا  باوج  رد  دـنک  یم  لمع  هتفرگ و  ار  بهاذـم  نایدا و  زا  یکی  صخـش  هکلب 

قح تسا  یکی  ادخ  هک  مالسا  هتفگ  مه  تسات و  هس  ادخ  هک  تیحیسم  نید  هتفگ  مه  دوش  یمن  ینعی  تسا  یکی  قح  نید  تسا و  دحاو 
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دندـش رفاک  تسات  هس  یموس  ادـخ  دـنتفگ  هک  یناسک  ینعی  هثالث « ثلاـث  هللا  نا  اولاـق  نیذـلا  رفک  دـقل  : « دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـشاب .
نم  « دنناد یم  نامز  زا  يا  هرود  هب  صوصخم  ای  یفن  ار  رگید  بهاذـم  نایدا و  بهاذـم  نایدا و  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ 73 .) هدئام ، )
نید ياج  هب  ار  نید  ریغ  ادخ و  ياج  هب  ار  ادـخ  ریغ  ناشیا  دراد  لامتحا  اذـل  هیآ 85 .) نارمع ، لآ  » ) هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی 

هب تبـسن  هب  صخـش  ره  سپ  تسا  رطخ  ررـض و  لامتحا  دیوگ  یم  تساجرباپ و  شمکح  رد  زونه  لقع  لامتحا  نیا  دوجو  اب  دریذـپب و 
تسین مزال  هچرگ  دشاب . هتشاد  ناهرب  لیلد و  شدوخ  يواعد  رب  دسرب و  نانیمطا  نیقی و  دح  رـس  هب  دیاب  شدوخ  بهذم  نید و  تیناقح 
باوج مالسا و  هب  اهنآ  توعد  يارب  هک  نیا  اما  تسا . تجح  نتشاد  نانیمطا و  لوصح  كالم  هکلب  دنک ، هئارا  قیقد  یلقع  یفسلف و  هلدا 
هدـهع هب  ار  مهم  نیا  صاخ  يا  هدـع  دـیاب  هکلب  تسین  ناـگمه  هفیظو  هک  تسا  يرگید  هلحرم  نیا  مینک  قیقحت  اـهنآ  تـالاؤس  هب  نداد 
یملع قیقد  قیقحت  ناکما  یملع و  ییاناوت  دوخ  رگا  دنسرب  نانیمطا  هب  دوخ  ینید  دیاقع  رد  دنفظوم  همه  هک  نآ  نخـس  هصالخ  دنریگب .

هب تسین  ناشیارب  یناکما  نینچ  هک  نانآ  یلو  دنـسرب  دـیاقع  تیناقح  هب  یلقع  یملع و  قیقد  ثحابم  هعلاـطم  قیقحت و  اـب  دـیاب  دـنراد  ار 
هب هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  یهاگآ  دـیاب  دنـسرب  نانیمطا  هب  هک  يدـح  رد  هتبلا  دـنک . یم  هیکت  نیـصصختم  تاقیقحت 

. دننک مادقا  اهشسرپ  تاهبش و  ییوگخساپ 

رگید ای  تیحیسم  نیئآ  هب  شیوخ  ناردپ  زا  يوریپ  هک  میتسین  ییاهنآ  لثم  نونکا  میا  هدروآ  يور  مالسا  نید  هب  شیوخ  هداوناخ  زا  يوریپ  هب  هک  ام 
؟ درک دیاب  هچ  تلاح  نیا  زا  يریگولج  يارب  دنا ؟ هدروآ  يور  بهاذم 

شسرپ

نیئآ هب  شیوـخ  ناردـپ  زا  يوریپ  هک  میتـسین  ییاـهنآ  لـثم  نوـنکا  میا  هدروآ  يور  مالـسا  نید  هب  شیوـخ  هداوناـخ  زا  يوریپ  هب  هک  اـم 
؟ درک دیاب  هچ  تلاح  نیا  زا  يریگولج  يارب  دنا ؟ هدروآ  يور  بهاذم  رگید  ای  تیحیسم 

خساپ

مغرب یلو  تسا  بانتجا  لباقریغ  یـساسا و  مهم ، یناور  يرکف و  تیـصخش  راتخاس  رد  نیدـلاو  هژیوب  نآ  ياضعا  شقن  هداوناخ و  داـهن 
رتسب هداوناخ  هکلب  دوب  دهاوخن  تسین و  هداوناخ  زا  يوریپ  هب  روبجم  موکحم و  نآ  نودب  زاس  تشونرس  هداوناخ و  زا  ناسنا  يریذپ  ریثأت 

. تسا تقیقح  يارچ  نوچ و  یب  میلـست  یناملـسم  دشاب و  یم  هداوناخ  ياضعا  ياهرواب  فادـها و  يارب  یبسانم  نک  فاص  هداج  زاس و 
یلاعت و قح  ترضح  دوجو  تقیقح  نآ  نیرترب  هک  یتسه  ماظن  قیاقح  لباقم  رد  ارچ  نوچ و  یب  میلـست  ینید  رواب  نامیا و  . 1 نیاربانب : 
یثراو و ناملسم  . 3 دـشاب . ینتفای  تسد  هداوناخ  کی  رد  دـلوت  فرـص  هب  هک  تسین  يزیچ  یعقاو  مالـسا  . 2 تسوا . زا  ضحم  تعاـطا 
هشیدنا و رکفت ، لقعت ، ندـش  یعقاو  ناملـسم  یعقاو و  مالـسا  هب  ندیـسر  هار  اهنت  . 4 تسین . رادروـخرب  یناـنچ  نآ  شزرا  زا  يا ، هقطنم 

مالسا یعقاو و  مالـسا   ) ،ص239 راـثآ هعوـمجم  يرهطم ، دیهـش  دـشاب ـــــــــــــــــــــ . یم  ینید  تاررقم  هب  لـمع  شهوژپ و  وپاـکت و 
( يا هقطنم 

ياههداوناخ رد  تسرپ و  تب  طیحم  رد  هک  یناسک  الاح  میدش  ناملسم  دندوب ، ناملسم  ام  ردام  ردپ و  نوچ  میتشادن و  یشقن  نید  باختنا  رد  هک  ام 
تسیچ دنوشیم  دلوتم  نید  یب 

شسرپ
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رد تسرپ و  تب  طیحم  رد  هک  یناسک  الاح  میدش  ناملسم  دندوب ، ناملـسم  ام  ردام  ردپ و  نوچ  میتشادن و  یـشقن  نید  باختنا  رد  هک  ام 
تسیچ دنوشیم  دلوتم  نید  یب  ياههداوناخ 

خساپ

اب ار  شداقتعا  دیاب  دشاب ، هدش  ناملـسم  طیحم ، ای  ناگتـسب و  ای  ردام  ای  ردپ  زا  دیلقت  هب  ادتبا  دنچ  ره  یناملـسم  ره  هک  تسناد  دیاب  ادـتبا 
رگا هتبلا   ) دـیامن لمع  طایتحا  شور  هب  ای  دـنک و  دـیلقت  طیارـشلا  عماج  دـهتجم  زا  دـناوتیم  یهقف  ماکحا  رد  اـهنت  دزاـس و  هارمه  لـیلد 

ۀلأسم ... "  ) دشاب لیلد  يور  زا  دیاب  نید  لوصا  هب  ناملـسم  ةدیقع  تسا  هدمآ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  ۀلاسر  رد  دـشابن ) دـهتجم  شدوخ 
نید ای  دوشیم ; ضرف  اهنآ  يارب  تلاح  ود  دـنوشیم ، دـلوتم  ناملـسمریغ  ياهداوناخ  رد  ای  یمالـساریغ و  طیحم  رد  هک  یناسک  اـما  ( 1

هب ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  دنروذعم و  تروص  نیا  رد  تسین  اهنآ  ياپ  شیپ  نآ  ةرابرد  قیقحت  يارب  یهار  هدشن و  هضرع  اهنآ  رب  مالـسا 
رگا درادن و  یهاگآ  چیه  مالسا  زا  هدمآ و  ایند  هب  یحیسم  ياهداوناخ  رد  هک  يدرف  لاثم  يارب  دنکیم ، تساوخزاب  ناشیا  یهاگآ  تبسن 

هب زین  ناشیاهیهاگآ و  ةزادنا  هب  ار  يدارفا  نینچ  ادخ  دوشیم و  رادوخرب  یهلا  شاداپ  زا  تسا و  روذـعم  دـنک  لمع  دوخ  نید  ساسا  رب 
آلِإ اًسْفَن  ُهَّللا  ِلَُکی  ُفّ َال  : " دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  دـنکیم . تساوخزاـب  دراد ، دوجو  صحفت  قیقحت و  ناـکما  اـهنآ  يارب  هک  يرادـقم 
وا هدـش و  هضرع  وا  رب  مالـسا  نید  رگا  اـما  دـنکیمن ". فـیلکت  شاییاـناوت  ردـق  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  هرقب 286 ) .... ;) اَهَعْـسُو

رگا تروص  نیا  رد  تسا  مهارف  وا  يارب  قیقحت  ناکما  مه  دراد و  ار  نآ  دادعتسا  مه  ینعی  دوش ; ناملسم  دبای و  یهاگآ  نآ  زا  دناوتیم 
كالم هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  هدش  دای  بلاطم  رب  نوزفا  دنیبیم . رفیک  دوشیم و  تساوخزاب  تسا و  رّـصقم  دنکن ، قیقحت 

ردپ و زا  دیلقت  فرـص  هب  هک  یـسک  تسا  لیخد  شاداپ  رد  زین  ندش  ناملـسم  هنوگچ  هکلب  تسین  ندروآ  مالـسا  رد  اهنت  باقع  باوث و 
یناهرب مکحم و  لیلدو  رکفت  اب  ار  شیاهداقتعا  ای  هدروآ و  يور  مالـسا  هب  هشیدنا  رکفت و  اب  هک  یـسک  اب  هاگ  چـیه  هدـش  ناملـسم  ردام 

يارب یهار  هدش و  دـلوتم  یمالـساریغ  طیحم  رد  هک  دارفا ـ  هنوگ  نیا  دوشیم . هتفگ  ناملـسم  اهنآ  ۀـمه  هب  دـنچ  ره  تسین  ربارب  هتخاس 
دنوشیم ناحتما  ترخآ  رد  تایاور  یخرب  ساسا  رب  هک  دنیآیم  رامش  هب  يرکف  فعضتسم  یمالک  ياملع  حالطصا  رد  دنرادن ـ  قیقحت 

: دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  دـننیبیم . رفیک  ای  شاداپ  ناشلامعا  یگنوگچ  ساسا  رب  هاگ  نآ  دوشیم ) هداد  اهنآ  هب  باختن  يارب ا  یتصرف  )
ناـکدوک ناـنز و  نادرم و  نآ  رگم  ( 98، أسن ;) ًالِیبَس َنوُدَتْهَی  َالَو  ًۀَـلیِح  َنوُعیِطَتْـسَی  ِن َال   َ َدـْلِْولاَو ِنلاَو  ِءآَسّ ِلاَجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  آلِإ  ""

یـشان هک  یتروص  رد  نید  فراعم  هب  لهج  هک  دراد  هراشا  تقیقح  نیا  هب  روکذم  هیآ  " دنباین . یهار  دنناوتن و  ییوجهراچ  هک  یتسدورف 
اریز تسا  روذعم  دنوادخ  هاگرد  رد  دـشاب  هتـشادن  فعـض  روصق و  نآ  رد  یتلاخد  چـیه  لهاج  ناسنا  دوخ  دـشاب و  فعـض  روصق و  زا 

یهلا قیاقح  فراـعم و  هب  تبـسن  اـهناسنا  زا  يرایـسب  هزورما  و  هرقب 286 ) . ) درادـن فیلکت  شناوت  تقاط و  رادـقم  هب  زج  یناـسنا  چـیه 
 ( توریب یملعا  ، 62 ص 53 ـ  ج 5 ، ییاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ر.ك  .) دنتـسه یگنهرف  يرکف و  فعـضتسم  عـقاو  رد  دـنراد و  روـصق 

دندرکیم یگدنز  ترتف  نامز   ) ربمایپ ود  نیب  هک  يدارفا  رـصاق و  لهاج  دارفا  لقع و  مک  هلبا و  دارفا  نیناجم و  تمایق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هک اـیند  ۀنحـص  هیبـش  ياهنحـص  اـهنآ  يارب  دـندشن ، انـشآ  یهلا  ماـکحا  هب  هـک  لـال  رک و  دارفا  هدیـسرن و  اـهنآ  هـب  یهلا  تاروتـسد  و 

ناحتما ةدهع  زا  هک  یناسک  دـیامنیم ; نشور  ار  نانآ  عضو  بیترت  نیدـب  دـنکیم و  شیامزآ  ار  اهنآ  دـنکیم و  ایهم  تسا  فیلکتراد 
داتسا راثآ  ۀعومجم   / 7 أدهشلا دیس  ص 248 ، ج 3 ، ینیلک ،  خیـش  یفاک  لوصا  .) دوب دنهاوخ  خزود  لها  هنرگ  تاجن و  لها  دـندمآرب ،

.( اردص تاراشتنا  ص 338ـ342 ، ج 1 ، يرهطم ،  هللا  ۀیآ  دیهش 

هتفریذپ هنوگ  نیا  ار  مالسا  هک  یناسک  اب  لاح  دنک , یم  داقتنا  دننک  یم  يوریپ  شیوخ  دادجا  ابآ و  نید  زا  هتسب  شوگ  مشچ  هک  یناسک  زا  دنوادخ 
؟ دنک یم  هچ  دنا 
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شسرپ

نیا ار  مالـسا  هک  یناسک  اب  لاح  دنک , یم  داقتنا  دننک  یم  يوریپ  شیوخ  دادجا  ابآ و  نید  زا  هتـسب  شوگ  مشچ  هک  یناسک  زا  دـنوادخ 
؟ دنک یم  هچ  دنا  هتفریذپ  هنوگ 

خساپ

موکحم دـننکیمیوریپ  شیوخ  ناگرزب  ای  ابآ و  زا  هک  ار  يدارفا  یمامت  ناوتیمن  یلو  تساوران  يراک  نارگید  زا  هناروکروک  دـیلقت  هلب 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  دـننکیمدیلقت  تیادـهرد  هک  يدارفا  لاح  تسا . نارگید  یهارمگ  تلالـض و  زا  يوریپ  تسا  موکحم  هچنآ  درمش 

امم تاـجرد  لـکلو   ) دوـخ هزادـناو  دـح  رد  هلکب  دـناهتفایرد  ار  تقیقح  یهاـگآ  ملع و  يور  زا  هـک  یناـسک  دـننام  هـن  هـتبلا  دـنروجام 
J (} اولمع

؟  مسرب مدوخ  فده  هب  مناوت  یم  یعبانم  هچ  هب  هعجارم  اب  یقیرط و  هچ  زا  منک ,  قیقحت  يداقتعا  روما  رد  مالسا و  رد  مهاوخیم 

شسرپ

؟  مسرب مدوخ  فده  هب  مناوت  یم  یعبانم  هچ  هب  هعجارم  اب  یقیرط و  هچ  زا  منک ,  قیقحت  يداقتعا  روما  رد  مالسا و  رد  مهاوخیم 

خساپ

. تسا یهلا  یقیفوتو  سدقم  دنمشزرا و  رایسب  یتکرح  نیتم  ياههیاپ  رب  اهنآ  نتخاس  راوتـسا  دیاقع و  شنیب و  نداد  ناماس  يارب  تکرح 

. مظنم هشیدنا  رکفت و  - 1 تسازیچ : ود  ریسم  نیا  یط  هشوت  هر  درک . تکرح  هار  نیا  رد  ریگیپ  شالت  اب  درمـش و  ردق  ار  قیفوت  نیا  دیاب 
رد تخانـشزابههاریب  زا  ار  هار  دومن و  زاورپ  توـکلم  جوا  اـت  ناوـتیم  لاـب  ود  نیا  اـب  اـهیگدولآ  زا  نورد  شیاریپ  سفن و  بیذـهت  - 2
هلپ هک  تسا  نشور  دادرارق . يدـعب  دوعـص  يارب  یهاگیاپ  ار  نآ  هجیتن  لوصح  زا  سپ  دومن و  زاغآ  ار  رکفت  ياهطقن  زا  دـیاب  لوا  هلوقم 

یتسه هعومجم  نیا  رد  نم  هاگیاج  درادتیعقاو  رگا  دراد  تیعقاو  ناهج  نیا  ایآ  تسا  یتسه  ناهج  هرابرد  ندیشیدنا  تکرح  نیا  نیزاغآ 
تبثم خساپ  هک  تسا  نشور  درادن ؟ ای  دراد  میکح  ربدمیعناص و  ناهج  ایآ  هرخالاب  نآ و  دـقاف  ای  تسا  روعـش  ياراد  یتسه  ایآ  تسیچ ؟
هشیمه يارب  راب  کی  هک  تسا  نآ  ام  لوا  هیـصوت  نیاربانب  تشاد  دهاوخیدعب  ریـس  رد  یـساسا  شقن  اهلاؤس  نیا  زا  مادک  ره  هب  یفنم  ای 

هب دـیورب و  شیپ  تفرعم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  اـت  دـینک  یعـس  دـییامن و  لـحدوخ  يارب  ار  همـسا » زع   » ناـهج دـنوادخ  هلاـسم 
نارگید ياههشیدـنا  زا  دادمتـسا  رکفت و  زیچ  ره  زا  شیب  لزنم  نیا  رد  ریـس  يارب  دـیربب . یپ  ناهجیادـخ  تایـصوصخ  رگید  فاـصوا و 
ياههار يرون  نیـسح  نیرفآ  ناـهج  یبیبح  نسح  مجرتم : ادـخ  دوب . دـهاوخ  دـیفم  هنیمز  نیا  رد  ریز  ياـه  باـتکهعلاطم  تسا . هدـنزاس 

دمحممجرتم ادخ  رگزرب  مجرتم :  ادخ  يوجتسج  رد  دنمشناد  رازهود  يدزی  حابـصم  یـسانشادخ  فراعم  هعومجم  راگزومآیـسانشادخ 
تابثا مارآ  دمحا  مجرتم : ادخ  دوجو  تابثا  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  ادـخ  دوجو  تابثا  يزاریـش  مراکم  میـسانشب  هنوگچ  ار  ادـخ  یلیلخ 
تسین رداق  میکح و  راگدیرفآ  یبناهج  دیدرگ  نشور  هکنیا  هلحرم و  نیا  زا  رذگ  زا  سپ  ردص  رقاب  دمحم  یفسلف  یملع و  شور  اب  ادخ 

هب ار  وا  هکنیا  ای  هدومن و  نیعم  رـشب  لامک  ياربار  یهار  ناهج  يادخ  ایآ  هک  دوب  نآ  خـساپ  لابند  هب  تخاس و  حرطم  دـیاب  ار  لاوس  نیا 
نآرق ناربماـیپ  توبن  تاـبثا  يارب  هنیمز و  نیا  رد  دـش . دـهاوخحرطم  توـبن  ثحب  هک  تسا  هیحاـن  نیا  زا  تسا  هتخاـس  اـهر  دوـخ  لاـح 

ار نآ  تیناقح  نآ  نوماریپ  هعلاطم  یناعم و  رد  ربدت  ینامـسآ و  باتک  نیاهب  ندرب  هانپ  اب  ناوتیم  هک  تسا  هزجعم  امنهار و  نیرتگرزب 
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اب دـیناوتب  امـش  تسا  دـیما  دوش . دـهاوخ  نشور  یهلا  فراعم  رگید  داعم و  هب  طوبرمثحابم  زا  يرایـسب  هاـگیاج  نآ  یپ  رد  دومن و  سمل 
J .} دیوش هارمه  نآ  اب  هدیشچ و  ار  تقیقح  نیریش  معط  دیناوتب  لیاذر  زا  يرود  سفن و  بیذهتنآ  رانک  رد  موادم و  شالت  تمه و 

؟  مسرب لماک  یهاگآ  هب  هنوگچ  دراد  یم  او  دیدرت  هب  ارم  نیا  هدوب و  لماک  یهاگآ  نودب  ما  هتخومآ  نید  عورف  لوصا و  زا  هچنآ 

شسرپ

؟  مسرب لماک  یهاگآ  هب  هنوگچ  دراد  یم  او  دیدرت  هب  ارم  نیا  هدوب و  لماک  یهاگآ  نودب  ما  هتخومآ  نید  عورف  لوصا و  زا  هچنآ 

خساپ

ناسنا ترطف  رد  ترخآ  ادخ و  هب  داقتعا  هچرگ  هدیقع . تیوقت  دشر  رد  کش  لاؤس و  هاگیاج  1 ـ ددرگیم : میدقت  ناونع  دنچ  رد  خساپ 
لماوع نیرتمهم  تسا . يداقتعا  لئاسم  رتقیمع  رتشیب و  تخانـش  لاـبند  هب  مد  ره  ناوج  هژیو  هب  ناـسنا و  رگـشسرپ  نهذ  اـما  تسا  هتفهن 
میهافم اب  ناسنا  نهذ  هک  اج  نآ  زا  حور و ... ترخآ ، ادـخ ، نوچ  یمیهافم  ندوب  سوسحم  ریغ  1 ـ زا : دنترابع  ینید  ياهلاؤس  شیادیپ 

ار ییاه  لاؤس  اذـل  دوب و  دـهاوخ  لکـشم  لوا  هلهو  رد  یعیبط  ءاروام  يدام و  ریغ  میهافم  هنوگ  نیا  كرد  تسا  سونأم  يدام  سوسحم 
بتاکم طسوت  تیکاکـش  جیورت  2 ـ دوشیم . میهاـفم  نیا  هب  تبـسن  نهذ  يواـکجنکثعاب  یعیبـط  روط  هب  لـماع  نیا  دروآیم . دوـجو  هب 

دیدهت ار  یبهذم  دـیاقع  میقتـسم  روط  هب  قالخا و ... هدـیقع و  رد  ییارگیبسن  مزیلارولپ و  نوچ  ییاه  هشیدـنا  دـیدج . یمالک  یفـسلف ـ 
یـشان هک  ییاه  لاؤس  زا  کی  چیه  تسابتاکم . نیا  جیورت  تلع  هب  اهنآ  رثکا  هک  دنکیم  داجیا  نهذ  رد  ار  یتاهبـش  اهلاؤس و  دنکیم و 

نوماریپ رکفت  قیقحت و  وجتـسج و  زاغآ  يارب  تسا  یتکرح  هطقن  هکلب  تسین . رگـشسرپ  ناسنا  نامیا  فعـض  هناشن  دـنا  لماع  ود  نیا  زا 
كرابم و ریغ  اجنیا ، رد  هلأـسم  ود  يرآ ، تسناد . كراـبم  نومیم و  دـیاب  ار  کـش  نآ ، یپ  رد  لاؤس و  شیادـیپ  اذـل  ینید . تاـعوضوم 

ریغ بتاکم  هژیو  هب  و  یمالک ، دیدج  ثحابم  حرط  رد  دیاب  دنرثؤم  هعماج  ینید  گنهرف  رد  يوحن  ره  هب  هک  یناسک  1 ـ تسا : كانرطخ 
نیا حرط  ینعی  دوشن . فیعـضت  دناروما ـ  نیا  رد  سانـشراک  ریغ  راشقا  زا  هک  مدرم ـ  مومع  ینید  نامیا  هک  دـننک  لمع  ياهنوگ  هب  ینید ،

لئاسم هنوگ  نیا  ملاس ـ  يزاسهنیمز  دروم و  ره  رد  مالـسا  هاگدـید  نیودـت  زا  سپ  دریگ و  تروص  یملعزکارم  رد  دـیاب  تسخن  ثحابم 
فیرحت و غورد ، يزاسوج ، دـننام  یملع  ریغ  ياهشور  زا  هدافتـسا  اب  يدارفا  رگا  اما  دوش . حرطم  دروم  ره  رد  مالـسا  هاگدـید  اب  هارمه 
هب دنشاب ، هتشادن  ینید  دیاقع  زا  عافد  يارب  ار  یفاک  یگدامآ  زین  نید  ناعفادمرگید  يوس  زا  دننک و  حرطم  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  نآ  لاثما 

ینید ياهلاؤس  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  تصرف  یگدـنز  ياهیگرمزور  هاگره  2 ـ دوشیم . هجاوم  رطخ  اب  مدرم  ینید  ناـمیا  عطق  روط 
مه رب  خساپ  نودب  ياهلاؤس  دـشاب و  هتـشادن  وا  دزن  ار  دوخ  یلـصا  تیولوا  تیمها و  اهلاؤس  نیا  خـساپ  دریگب و  رگـشسرپ  ناسنا  زا  ار 
زا هک  ینامز  ات  لئاسم ، نآ  هب  تبسن  کش  نآ  یپ  رد  ینید و  ياهلاؤسدوجو  ورنیازا ، دزاسیم . مهارف  ار  نامیا  لزلزت  رطخ  دوش ، رابنا 

J .} تسا وا  يداقتعا  ياهناینب  تیوقت  رد  ناسنا  يارب  یبوخ  كرحم  دوش  زیهرپ  كرابمان  رما  ود  نیا 

همه اب  زین  ار  نید  نیا  لاح  نیا  اب  منک و  رکف  رایتخا ) ربج و   ) مدوخ لامعا  ماـجنا  یگنوگچ  تقلخ و  فدـه  دروم  رد  دـیابن  نم  هک  تسا  هنوگچ 
؟ مریذپب شتاروتسد 

شسرپ

زین ار  نید  نیا  لاح  نیا  اب  منک و  رکف  رایتخا ) ربج و   ) مدوخ لامعا  ماجنا  یگنوگچ  تقلخ و  فده  دروم  رد  دیابن  نم  هک  تسا  هنوگچ 
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؟ مریذپب شتاروتسد  همه  اب 

خساپ

هـشیدنا لصا  هب  ًانیع  دناد و  یم  هشیدنا  ار  يونعم  لماکت  هار  دراد و  ناوارف  دـیکات  هشیدـنا  رکفت و  رب  مالـسا  نید  امـش  روضت  فالخ  رب 
ماما نارای  باحـصا و  نیرتناوج  زا  مکح  نب  ماشه   ) مکح نب  ماشه  هب  باـطخ  ینـالوط  ثیدـح  رد  (ع ) مظاـک ماـما  دراذـگ . یم  مارتحا 

یم تسا ) هدوب  هشیدـنا  لها  يو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نآ  هدوب و  ماما  هجوت  دروم  هداـعلا  قوف  یناوج  دوجو  اـب  تسا و  هدوب  (ع ) قداـص
یناسک هب  دشاب  تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  هدومرف : هداد و  تراشب  شیوخ  باتک  رد  ار  مهف  لقع و  لها  یلاعت  كرابت و  يادـخ  : » دـنیامرف

(18 17 ـ  رمز : «. ) دنتسه درخ  نابحاص  اهنآ  هدومرف و  تیاده  ادخ  ار  اهنآ  دننک .  یم  تیعبت  اهنآ  نیرتهب  زا  دنونـش و  یم  ار  نانخـس  هک 
نیاربانب دـنیآ . یم  لئان  ماقم  نیا  هب  القع  اـهنت  تسا و  تداـبع  یهلا و  تفرعم  تخانـش و  تقلخ  فدـه  (. 13 ص : ج1  یفاـک ـ  لوصا  )

هدومرف و لیمکت  اـه  تجح  اـب  ار  مدرم  لوقع  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  ماـما  تسا . هداد  تراـشب  ار  اـهنآ  نآرق 
دنا دومرف ه  دانتـسا  هرقب  هکراـبم  هروس  هیآ 164  هب  هاگنآ  و  دومن » تاـبثا  لـیالد ، اـب  ار  دوخ  تیبوبر  هدرک و  يراـی  ناـیب  اـب  ار  ناربماـیپ 

هک ار  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  تفرعم  ادخ  : » دنیامرف یم  هاگنآ  تسا .  هدش  هماقا  یهلا  تیبوبر  رب  لیلد  چنپ  هفیرـش  هیآ  رد  نامه ) )
اه راک  تسا و  روما  ربدم  هناحبـس  قح  هک  دننادب  نامدرم  ات  داد  هلزنم  دوخ  تخانـش  تفرعم و  رب  یلیلد  دـنیآ . یم  رد  ناسنا  فرـصت  رد 
یم دانتسا  مور  24 و 28  دعر ؛   4 ماعنا ؛  151 دیدح ، هیثاج و 16  نموم و 5  هروس   67 لمن ، هروس  تایآ 12  هب  هاگنآ  و  تسادخ . تسد 
ایشا قیاقح  ناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  مهف  لقع  زا  روظنم  ( 14 نامه ص : « ) تسا ملع  هارمه  لقع   » هک دنیامرف  یم  همادا  رد  ماما  دـنیامرف .

. دـسر یم  تیلعف  هب  دـیآ و  یم  رد  ندوب  هوقلاب  تلاـح  زا  ملع  اـب  لـقع  نیا  ینعی  تسا . ملع  اـب  هارمه  ًاـمتح  لـقع  نیا  درک و  كاردا  ار 
مالسا سپ  میراد . یناوارف  تایاور  تسد  نیا  زا  ( 16 نامه ص :  « ) تسا هشیدنا  لقع  لیلد  دراد و  یلیلد  يزیچ  ره  : » دـنیامرف یم  هاگنآ 

ربدـت يور  زا  قیقد و  هنالقاع و  مهف  هب  ار  مدرم  ًایناث  تسا  رایـسب  تایاور  تایآ و  تهج  نیا  رد  دـنک و  یم  توعد  رکفت  هب  ار  مدرم  ًالوا 
مالـسا نید  تاملـسم  ءزج  هشیدنا  ربدت  ملع و  شزومآ  تسین . لئاق  يدایز  شزرا  تفرعم  نودب  تدابع  يارب  دنک و  یم  توعد  نید  رد 

لوا دـلج  یفاک ، لوصا  هنومن  يارب   ) تفای دـهاوخ  رد  ار  هشیدـنا  ملع و  هب  مالـسا  مامتها  دـشاب ، انـشآ  مالـسا  يابفلا  اـب  سکره  تسا و 
توبن و دننک ، هشیدنا  یهلا  تافص  امسا و  رد  هک  هدومرف  توعد  ار  مدرم  ٌاثلاث : دییامرف ). هظحالم  ار  ملعلا  لضف  لمجلا و  لقعلا و  باتک 
ردق و اضق و  رایتخا و  ربج و  نوچ  یلئاسم  دنزرو . مامتها  يرکف  یفـسلف و  هدیچیپ  لئاسم  هب  دنمهفب . ربدت  لقع و  يور  زا  ار  یحو  لصا 

مدرم زا  یهورگ  هلب  دنا .  هدرک  هشیدنا  اهنآ  هرابرد  یگرزب  ءاملع  دـنا و  هتفرگ  رارق  شاکنک  دروم  ام  تایاور  رد  یگمه  تقلخ ، فدـه 
نیا هب  دورو  زا  اهنآ  ًاتعیبط  درادـن . ار  تفرعم  نامـسآ  هب  زاورپ  ناوت  اـهنآ  هشیدـنا  ءهدـنرپ  دـنرادن و  ار  تاـعوضوم  نیا  رد  هشیدـنا  ناوت 

یـسک ربارب  رد  دنک  یم  توعد  کیزیف  قیمع  هعلاطم  هب  ار  مدرم  هک  نانادکیزیف  رگم  تسا  یئالقع  لصا  مه  نیا  دـنوش و  یم  عنم  يداو 
ًادیدش ار  هناروکروک  دیلقت  ًاعبار : دنک ؟ یم  یهن  ار  وا  ای  دنک  یم  بیغرت  زین  ار  وا  ایآ  دـنک ؟ یم  رازبا  يرظن  هچ  درادـن ، يرکف  ناوت  هک 

رتالاب و یهلا  تاذ  درادـن . ار  هلحرم  نیا  هب  ندیـسر  ناوت  یمدآ  لـقع  اریز  دـنک . یم  یهن  یهلا  تاذ  رد  رکفت  زا  ًٌاـسماخ : دـنک . یم  یهن 
دیاب دنک . یم  یهلا  تافص  ءامسا  مهف  كاردا و  هب  بیغرت  ار  مدرم  ضوع  رد  دسرب . نآ  هب  دناوتب  ام  دودحم  لقع  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو 

. تخانش تیمسر  هب  ار  یناسنا  لقع  یناسنا و  ياه  تیدودحم 

؟  مینک قیقحت  زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  هک  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  هعیـش  مالـسا و  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ 
يدح هچ  ات  هعیش  لئاسم  رد  قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالسا و  نید  هب  اهنآ  توعد  يارب  ایآ  رگید  لئاسم  رد  قیقحت 

رب
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قیقحت زین  رگید  بهاذم  نایدا و  هرابرد  هک  تسا  مزال  میهد  ماجنا  شهوژپ  قیقحت و  دیاب  هعیش  مالـسا و  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ 
رد قیقحت  ؟  تسا بجاو  همه  رب  اـهنآ  تـالاؤس  هب  نداد  باوج  مالـسا و  نید  هب  اـهنآ  توعد  يارب  اـیآ  رگید  لـئاسم  رد  قـیقحت  مینک ؟ 

. دشاب یم  بجاو  ام  رب  يدح  هچ  ات  هعیش  لئاسم 

خساپ

ام هک  دراد  یترورـض  هچ  اـساسا  مینادرگ . یم  رب  ادـخ  نید و  هراـبرد  قیقحت  موزل  هلأـسم  لـصا  هب  ار  لاؤـس  باوـج ، ندـش  نشور  يارب 
لاثم کی  اب  دوش . یم  نشور  مه  شهوژپ  قیقحت و  رادـقم  دوش  نشور  قیقحت  موزل  كالم  رگا  هک  مینک  شهوژپ  قیقحت و  نید  هراـبرد 
سابل هداد  ناشن  لمعلا  سکع  اروف  تسامش  سابل  رد  برقع  کی  هک  دیوگب  امـش  هب  كدوک  کی  رگا  منک . یم  عورـش  ار  باوج  هداس 

دینک یم  صحفت  هب  عورش  دیهد و  یم  ناشن  شنکاو  امش  ارچ  دروم  نیا  رد  دینک . یم  یسررب  ار  نآ  يایاوز  همه  هدرک  جراخ  ندب  زا  ار 
ار ررض  دنک  یم  مکح  هک  تسا  امش  درخ  لقع و  مکح  هب  امش  لمعلا  سکع  هک  تسا  نشور  دیراد  یم  رب  تسد  صحفت  زا  عقوم  هچ  و 
. تسا بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  ررـض  عفد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  لقع  یهیدـب  مکح  نیا  درک . عفد  ای  يریگـشیپ  دـیاب  لمتحم  ولو 

لامتحا دصرد  رادقم و  لوا  دوش . یم  دیدش  لقع  مکح  ترورـض  دشاب  رت  يوق  كالم  نیا 2  هچ  ره  هک  تسا  كالم  عبات 2  مکح  نیا 
زا هک  يررـض  ینعی  تسا  لمتحم  توق  مود  كالم  تسا و  رتدـیدش  امـش  شنکاو  لقع و  مکح  دـشاب  رت  يوق  لامتحا  هچ  ره  هک  تسا 

كدنا مزیه  يزوس  شتآ  زا  ربخ  اهنت  ای  ناتلزنم  لک  ای  هتفرگ  شتآ  امـش  سابل  هک  نیا  تسیچ  دـهد  یم  ربخ  امـش  هب  شندیـسر  لامتحا 
زا ررض  لامتحا  تسین و  نیب  رد  يرطخ  هک  دیـسرب  نانیمطا  دح  رـس  هب  هک  دیراد  یم  رب  صحفت  قیقحت و  زا  تسد  یتقو  دوش . هداد  امش 
الاب رایـسب  لامتحا  دصرد  مه  هک  دنا  هداد  تمایق و ... ادخ و  دوجو  زا  ربخ  خیرات  لوط  رد  يدایز  قداص  ياه  ناسنا  یتقو  لاح  دورب  نیب 

دهاوخ یمن  قیقحت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  دـنک . عورـش  ار  قیقحت  دـیاب  قوف  نوناق  مکح  هب  تسا  يوق  رایـسب  لـمتحم  مه  و 
تقیقح الوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مییوگ  یم  هدـنیوگ  نیا  باوج  رد  دـنک  یم  لمع  هتفرگ و  ار  بهاذـم  نایدا و  زا  یکی  صخـش  هکلب 

تسا یکی  ادخ  هک  مالسا  هتفگ  مه  تسات . هس  ادخ  هک  الثم  تیحیـسم  نید  هتفگ  مه  دوش  یمن  ینعی  تسا  یکی  قح  نید  تسا و  دحاو 
دندش رفاک  تسات  هس  یموس  ادخ  دنتفگ  هک  یناسک  ینعی  هثالث  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  رفک  دـقل  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـشاب . قح 

نم  » دنناد یم  نامز  زا  يا  هرود  هب  صوصخم  ای  یفن  ار  رگید  بهاذـم  نایدا و  بهاذـم  نایدا و  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ 73 .) هدئام ، )
نید ياج  هب  ار  نید  ریغ  ادخ و  ياج  هب  ار  ادـخ  ریغ  ناشیا  دراد  لامتحا  اذـل  هیآ 85 .) نارمع ، لآ  « ) هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی 

هب تبـسن  هب  صخـش  ره  سپ  تسا  رطخ  ررـض و  لامتحا  دیوگ  یم  تساجرباپ و  شمکح  رد  زونه  لقع  لامتحا  نیا  دوجو  اب  دریذـپب و 
تسین مزال  هچرگ  دشاب . هتشاد  ناهرب  لیلد و  شدوخ  يواعد  رب  دسرب و  نانیمطا  نیقی و  دح  رـس  هب  دیاب  شدوخ  بهذم  نید و  تیناقح 
باوج مالسا و  هب  اهنآ  توعد  يارب  هک  نیا  اما  تسا . تجح  نتشاد  نانیمطا و  لوصح  كالم  هکلب  دنک ، هئارا  قیقد  یلقع  یفسلف و  هلدا 
هدـهع هب  ار  مهم  نیا  صاخ  يا  هدـع  دـیاب  هکلب  تسین  ناـگمه  هفیظو  هک  تسا  يرگید  هلحرم  نیا  مینک  قیقحت  اـهنآ  تـالاؤس  هب  نداد 
یملع قیقد  قیقحت  ناکما  یملع و  ییاناوت  دوخ  رگا  دنسرب  نانیمطا  هب  دوخ  ینید  دیاقع  رد  دنفظوم  همه  هک  نآ  نخـس  هصالخ  دنریگب .

هب تسین  ناشیارب  یناکما  نینچ  هک  نانآ  یلو  دنـسرب  دـیاقع  تیناقح  هب  یلقع  یملع و  قیقد  ثحابم  هعلاـطم  قیقحت و  اـب  دـیاب  دـنراد  ار 
هب هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  یهاگآ  دـیاب  دنـسرب  نانیمطا  هب  هک  يدـح  رد  هتبلا  دـنک . یم  هیکت  نیـصصختم  تاقیقحت 

. دننک مادقا  اهشسرپ  تاهبش و  ییوگخساپ 

؟ درک تیبرت  یبهذم  نیدتم و  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  ناکدوک  دیاب  ارچ  تسین  يدیلقت  نید  لوصا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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؟ درک تیبرت  یبهذم  نیدتم و  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  ناکدوک  دیاب  ارچ  تسین  يدیلقت  نید  لوصا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

نخس یلامجا  هتسبرس و  روط  هب  رگم  تاداقتعا  زا  دوش و  هنیداهن  یبهذم » ياهراتفر   » رتشیب هک  تسا  نآ  رب  یعـس  یکدوک  نامز  رد  هتبلا 
هک تسا  نآ  قـفوم  يرـشب  عـماوج  هبرجت  هک  نآ  تسخن  تسا . شریذـپ  لـباق  قـیرط  ود  زا  یـشور  نینچ  یتـسرد  دـیآ و  یمن  ناـیم  هـب 

گنهرف و اب  بسانتم  یعامتجا  ياهراجنه  ات  دـنهد  یم  شزومآ  یکدوک  ياه  لاس  زا  ار  دوخ  هعماج  هدـش  هتفریذـپ  ینوناق و  ياـهراتفر 
تحـص زین  یحو  قیرط  زا  يرـشب ، هبرجت  رب  هوـالع  رگا  هک ،  نآ  مود  دـنک . زورب  بولطم  دـح  رد  یلاـسگرزب  رد  ار  دوـخ  روـشک  نییآ 
. دوش نادنچ  ود  دیاب  ناکدوک  هب  تاداقتعا  نآ  شزومآ  اهراتفر و  نآ  ندرک  هنیداهن  هزیگنا  دوش ، دییأت  تاداقتعا  اهراتفر و  یخرب 

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

شسرپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

خساپ

ًالثم تسین . لیلد  نودـب  شریذـپ  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدـیلقت  اّما  دریذـپیمن ، لیلد  نودـب  ار  يزیچ  زگره  ناسنا  لقع 
. تسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  لافنا و  هروس  هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف  سمخ  بوجو  هلأسم  هب  دـهتجم 
ار یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دنادیم  هک  تسا  نیا  دهتجم ، ياوتف  شریذپ  يارب  وا  لیلد  دریذپیمن ؛ لیلد  نودب  ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم 
، تاـبجاو نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لاـمتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  اـی  بجاو  وا  رب  ار  اـهراک  یـضعب  ینعی  تسا ، هدرک  نـّیعم  ناـسنا  يارب 

بجاو سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب . سمخ  بوجو 
يرایسب مولع  اب  ییانشآ  ناوارف و  تامدقم  دنمزاین  عامجا ، لقع و  ّتنس و  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  مهف  اّما  دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا 

مولع نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم  مولع  نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا .
لیلد نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  دیلقت ، هفسلف  ثحب  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا ،

ساسا رب  دنک و  هعجارم  کشزپ  هب  يرامیب  رگا  لیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لمع  دـهتجم  ياوتف  هب  لیلد ، اب  وا  سپ  تسا . دـیلقت  موزل  رب  وا 
لقع رگید ، ترابع  هب  دناد . یم  يزرودرخ  نیع  ار  يو  راک  هکلب  دنک  یمن  شنزرـس  ار  يو  یلقاع  درف  چیه  دنک ، لمع  وا  رظن  روتـسد و 

لیلد و نودب  دـیلقت  تسا ، هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  تسا . لقع  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ  دـنکیم . دـیلقت  موزل  هب  مکح 
هجوتاب ار  دوخ  یعرـش ، ماکحا   » هک بلطم  نیا  تسا . هدرک  شهوکن  ار  ناشیاملع  زا  نایدوهی  دـیلقت  مالـسا ، تسا . تداع  يور  زا  افرص 

هچ دـمع  هزور  هراـفک  تسیچ ؟ هزور  تـالطبم  دـیمهفیم  لـقع  هار  زا  هنوـگچ  امـش  ًـالثم  هچینعی ؟ میهدیم » ماـجنا  قـطنم  لـقع و  هـب 
اهایرد و قوقح  تسا ؟ یطیارـش  ازجا و  هچ  ياراد  تعکر و  دنچ  اتدنچ و  هیموی  ياهزامن  دشاب ؟ دیاب  رادقم  هچ  هرطف  تاکز  دـشابیم ؟

ینید ماکحا  میناوت  یمن  ام  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  رگید !؟ هلأـسم  اـهرازه  اهدـص و  و  تسیچ ؟ ینید  رظن  زا  هراـق  تـالف 
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. میتـسه دـلقم  مینکیمن ، دـیلقت  دوخ  هتفگ  هب  هک  يروما  ناـمه  رد  هکلب  میهد ، ماـجنا  میروآ و  تسد  هب  لـقع  قیرط  زا  ًالقتـسم  ار  دوخ 
، میاهتفرگوخ نآ  اب  هدـید و  نارگید  زا  هچنآ  ساسارب  مینک ، لمع  نآ  اب  قباطم  میرادرب و  ار  يدـهتجم  هلاسر  ًالثم  هک  نآ  ياج  هب  نکیل 

لئاسم یـسانشراک ، صـصختم و  زا  ًامیقتـسم  هک  نآ  ياج  هب  عقاو  رد  ینعی  مینکیم . دـیلقت  یمومع  تداع  فرع و  زا  مییامنیم و  لمع 
کی عبانم  لیالد و  نتسنادن  رطاخ  هب  دوخ و  ياهرادنپ  هب  تسا  نکمم  زین  هاگ  میریگیم ، صصختم  ریغ  زا  هطـساو  اب  میزومایب ، ار  ینید 

نید ناسانـشراک  هب  هعجارم  اب  شواک و  وجتـسج و  یکدـنا  اب  هک  یلاح  رد  میروآ ، باسح  هب  لقع  فالخ  ار  نآ  میزیتسب و  نآ  اب  مکح 
يرکفنشور نایعدم  زا  یخرب  دنتسم  هک  قطنم  لقع و  نامه  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدوب  صقان  هنیمز  نیا  رد  ام  شناد  تفای  میهاوخرد 

هب دورن . ههاریب  رب  رادـنپ  اـب  هنایـشان و  دریگب و  ارف  ار  نید  ماـکحا  صـصختم ، سانـشنید و  قیرط  زا  دـیاب  ناـسنا  دـنکیم  مکح  تسا ،
يالقع تسا و  یصصخت  شناد  لقع و  نامه  نیا  یتخانشراک ؛ هدیزرو و  لقع  فلا ) تسا : هنوگ  ود  لقع  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع 

نینچ هوقلابو ؛ ماخ  لقع  ب )  دننکیم . هعجارم  سانـشراک  شناد  هشیدنا و  هب  دـنرادن ، فرژ  یهاگآ  نآ  زا  هک  يروما  رد  هراومه  رـشب 
دراد و فارتـعا  شیوخ  صـصخت  مدـع  هب  هراوـمه  دراد ، رارق  ياهلحرم  نینچ  رد  هک  یـسک  تسا و  صـصخت  زا  شیپ  هلحرم  رد  یلقع 
شـالت و يرمع  تمحز  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  زارد  هار  هتبلا  دـنک . هعجارم  صـصختم  هب  روـما  رد  هک  نیا  زج  دـنیبیمن  ياهراـچ 

سانشراک زا  يوریپ  زج  ياهراچ  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  یلو  تسوکین ، ياهدیدپ  زین  نیا  تسا . صـصخت  نتفای  يارب  یملع  شـشوک 
زا يریذپریثأت  لاصح  هک  ناسنا  يرکف  ياههتخودـنا  یخرب  دـنیآرف  اب  لقع  مکح  لقع و  صیخـشت  تردـق  یهاگ  دـنامن  هتفگان  تسین .

رامش هب  لقع  مکح  ناونع  هب  ار  دوخ  یصخش  صیخشت  یمدآ  دوشیم و  هابتشا  تسا ، صخـش  ياههتـساوخ  يرـشب و  تایبرجت  طیحم و 
داضت رد  ینید  ماکحا  اب  ار  دوخ  صخش  صیخشت  هک  هاگ  نآ  دنوشیم . نآ  راتفرگ  يرایسب  هک  تسا  یهاگـشزغل  نامه  اجنیا  دروآیم .

مکح هک  یتروص  رد  دشاب . قبطنم  ناشدوخ  صیخـشت  اب  ینید  ماکحا  دنراد  راظتنا  ای  دنراگزاسان و  لقع  نید و  دـننکیم  رکف  دـننیبیم 
اههتفگ و نینچمه  درادن . تافانم  عرـش  مکح  اب  یلقع  مکح  نینچ  درادـن . هار  نآ  رد  يریذـپاطخ  هک  تسا  تایهیدـب  تخانـش  رد  لقع 

زین یعرـش  ماکحا  صیخـشت  رد  هک  تساهناسنا  كرتشم  ترطف  رگنایب  داژن ، گنر و  تیموق و  هنوگره  زا  رود  هب  نالقاع  شنم  شور و 
ییاـهزیچ هچ  اـما  تسا . ملظ  یهایـس  يراـجنهان و  یتشز  دـنکیم  مکح  لـقع  هچنآ  تسین . راـگزاسان  عرـش  اـب  دراد و  ياهژیو  هاـگیاج 

مسج و رب  هوالع  يراجنهان  داعبا  هرتسگ  رد  رگا  هژیو  هب  تسین ، نآ  صیخـشت  هب  رداق  ییاهنت  هب  لقع  دوشیم ؛ ملظ  يراجنهان و  بجوم 
. ددرگ هظحالم  زین  تیونعم  ناور ،

و تسین . زیاج  دیلقت  هجو  چیه  هب  نآ  لوصا  ساسا و  رد  تفریذپ و  یساسا  تخانش  اب  دوخ و  یلصا  هیاپ  رب  ار  مالـسا  نید  لوصا  قبط  هکنیا  هن  رگم 
دادترا يانعم  هب  نآ  زا  تشگرب  .و  درادن دوجو  نآ  زا  تشگرب  ناکما  شریذپ  زا  دـعب  تسا و  رکفت  قیقحت و  شا  همزال  مالـسا  شریذـپ  تخانش و 

دوب دهاوخ 

شسرپ

دیلقت هجو  چـیه  هب  نآ  لوصا  ساسا و  رد  تفریذـپ و  یـساسا  تخانـش  اب  دوخ و  یلـصا  هیاپ  رب  ار  مالـسا  نید  لوصا  قبط  هکنیا  هن  رگم 
تشگرب .و  درادن دوجو  نآ  زا  تشگرب  ناکما  شریذپ  زا  دعب  تسا و  رکفت  قیقحت و  شا  همزال  مالسا  شریذپ  تخانـش و  و  تسین . زیاج 

دنا هتشاذگ  لاس  ار 9  نارتخد  رد  ندیسر  فیلکت  دح  هب  غولب و  هک  تسا  هنوگچ  ریـسافت  نیا  اب  لاح  . دوب دهاوخ  دادترا  يانعم  هب  نآ  زا 
هتفگ زا  رگم  . دراد ار  نآ  نتفریذپ  نید و  رد  رکفت  قیقحت و  رکف  هب  يا  هچب  رتخد  مادک  یگلاس  نس 9  رد  هک  یلاح  رد   ( لاس نارسپ 15  )
روط هب  ار  مباوج  منک  یم  شهاوخ  ؟ هن ای  تسا  راوتـسا  یلوصا  رکفت  هیاپ  رب  نتفریذپ  هنوگ  نیا  ایآ  درک  دـیلقت  نایفارطا  ای  ردام و  ردـپ و 

. دوش نشور  دروم  نیا  رد  نم  لاثما  نم و  نهذ  ات  دیهد  حیضوت  نامسرپ  رد  حورشم 
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خساپ

تراـبع هب  تسا .  کـیژولویزیف  ینیوکت و  یتقیقح  دـشاب  يراـبتعا  یعیرـشت و  يا  هلئاـسم  هک  نآ  زا  شیپ  نارتخد  فیلکت  غولب و  ـالوا ؛
یحور و و  کـیژولویزیف )   ) یمـسج لاـمک  دـشر و  زا  یلحارم  هب  نارـسپ  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هنوـگب  نارتـخد  يدوـجو  راـتخاس  رگید 
و تسا .  هدیدرگ  عضو  ناسنا  ياهتیلباق  اه و  ییاناوت  اب  بسانتم  همه  یعرـش  ماکحا  رگید  فرط  زا  دنـسر . یم  کیژولوکیـسپ )   ) یناور
ور نیمه  زا  دـیا و  یم  دـیدپ  رتدوز  ناـنآ  رد  زین  يریذـپ  فیلکت  تیلباـق  دـنراد  يرتعیرـس  دـشر  نارتـخد  یلقع  یمـسج و  رظن  زا  نوچ 

تیـصخش و مالـسا  هکلب  تسین  فیلاکت  دـعب  رد  طقف  هلئـسم  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  دـهاش  ددرگ . یم  ررقم  ناـنآ  رب  یعرـش  فیلاـکت 
ینید ماـکحا  رظن  زا  تسا  ماـمت  وا  لاـس  هک 9  يرتـخد  ـالثم  تسا .  رتـسررید  نارـسپ  رد  هک  دوش  یم  لـیاق  نارتـخد  يارب  ینیون  تیوه 

فرصت قح  يداصتقا و  لالقتسا  نز -  هب  نز  يادتقا  زاوج  هب  اوتف  ساسارب  دناوخ -  زامن  ناوت  یم  وا  رـس  تشپ  تسا  عومـسم  شتداهش 
زا دنچ  ره  هک  دننادب  نارتخد  دیاب  نیا  ربانب  تسا .  رت  رخاتم  لاس  دـنچ  نارـسپ  رد  روما  نیا  هک  یلاح  رد  تسا و ...  اراد  ار  دوخ  لام  رد 

ماجنا نید و  عورف  هب  طوبرم  رسپ  رتخد و  غولب  نس  هلأسم  ایناث ؛ دنارتگرزب . تیصخش  رظن  زا  یلو  دنشاب  یم  نارسپ  زا  رتکچوک  ینـس  رظن 
نید تعیرـش و  لصا  نتفریذـپ  نید و  لوصا  رد  هک  هچنآ  دوش و  یم  ریبعت  یعرـش  غولب  هب  نآ  زا  هک  تسا  تامرحم  تاـبجاو و  كرت  و 
نیا یهاگ  دشاب  هتشاد  ار  لطاب  قح و  و  دب -  بوخ و  صیخـشت  تردق  هک  دسرب  ینـس  هب  صخـش  ینعی  تسا -  یلقع  غولب  تسا  حرطم 

ءاملع زا  یخرب  لیلد  نیمه  هب  یعرـش . غولب  زا  دـعب  اه  لاس  یهاگ  تسا و  یعرـش  غولب  نس  زا  لبق  نارـسپ  نارتخد و  رد  دـشر  زا  هلحرم 
هب قحلم  نآ )... لاثما  ناناملسم و  ناتسربق  رد  نفد  نفک و  ثرا و   ) وا اب  نیملـسم  راتفر  رظن  زا  یعرـش  غولب  هب  ندیـسر  زا  دعب  هچب  دنلئاق 

تفریذپن ار  مالسا  هجیتن  رد  دشاب و  هتشذگ  وا  یعرش  غولب  زا  لاس  دنچ  هچرگ  دوب  قیقحت  لاح  رد  رگا  اذل  عقاو و  رظن  زا  هن  تسا  مالـسا 
. ددرگ یمن  بوسحم  يرطف  دترم  دنتسه  ناملسم  وا  نیدلاو  هک  يدوجو  اب 

مورب نآ  لابند  هب  یتسیاب  نم  ایآ  دندرک  لاوئس  وا  نید  دروم  رد  يا  هدع  رگا  ؟ تسیچ مالسا  غیلبت  تخانش و  رد  ناملـسم  يوجـشناد  کی  هفیظو 
روظنم نیا  يارب  . تسا یفاک  ناوت  دح  رد  هن  ای  مزادرپب  منید  تایئزج  تخانش  هب  یتسیاب  يرورـض  عقاوم  رد  ای  ریخ ؟ ای  دشاب  یم  نم  هفیظو  ینعی 

باتک ه هچ 

شسرپ

لابند هب  یتسیاب  نم  ایآ  دندرک  لاوئس  وا  نید  دروم  رد  يا  هدع  رگا  ؟ تسیچ مالـسا  غیلبت  تخانـش و  رد  ناملـسم  يوجـشناد  کی  هفیظو 
یفاک ناوت  دـح  رد  هن  اـی  مزادرپب  منید  تاـیئزج  تخانـش  هب  یتسیاـب  يرورـض  عقاوم  رد  اـی  ریخ ؟ اـی  دـشاب  یم  نم  هفیظو  ینعی  مورب  نآ 

. دینک یم  یفرعم  ار  ییاه  باتک  هچ  روظنم  نیا  يارب  . تسا

خساپ

هک یتاهبش  اهـشسرپ و  هب  تبـسن  رودقملا  یتح  و  دشاب ؛ هتـشاد  یلماک  یهاگآ  دوخ  نید  لوصا  هب  تبـسن  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو 
بحاص عالطا و  لها  زا  مه  دروآ و  يور  دـیفم  ياهباتک  هعلاـطم  هب  ناوت  یم  مه  مهم  نیا  يارب  دـشاب . وگخـساپ  دوش ؛ یم  نید  هراـبرد 
یسررب - 1 دـنوش : یم  یفرعم  يددـعتم  ياـهباتک  نآ  تخانـش  باـن و  مالـسا  نوـماریپ  یقیقحت  یـسررب  يارب  اـما  درک . شــسرپ  نارظن 

، مالسا یلیلحت  خیرات   - رنهاب دیهش  تثعب ، رصع  رد  ناهج   - مق هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  یناحبس ؛  رفعج  داتـسا  تیدبا ، غورف  : - یخیرات
شداعبا مامت  رد  یمالسا  ینیب  ناهج  هصاخ و  توبن  مالـسا  يداقتعا  ینابم  هنیمز  نیا  رد  يداقتعا : یـسررب  يدیهش 2 - رفعج  دیس  رتکد 

نیرتهب زا  یکی  هک  اردص  تاراشتنا  6 ؛ يرهطم ج 1 -  دیهش  يدیحوت  ینیب  ناهج  يرـس  : - هب دینک  عوجر  تسا . شهوژپ  قیقحت و  لباق 
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شزومآ تسا - . مالـسا  هعلاطم  يارب  عبنم  نیرتهب  يرهطم  داتـسا  ياـهباتک  تقیقح  رد  تسا . مالـسا  اـب  ییانـشآ  هنیمز  رد  هعلاـطم  عباـنم 
يدزی حابصمهّللاتیآ   1 دیاقع 3 -  شزومآ  یمالـسا -  بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب  ییابطابط  همالع  ینید  ياهروتـسد  دیاقع و 
حابصم یقت  دمحم  یسانشامنهار ) یسانشهار و  یسانشناسنا ، یسانشناهج ،  ) نآرق فراعم  ياهسرد  هلسلس   - یمالسا تاغیلبت  نامزاس 

رتفد ییابطابط  همالع  مالسا  رد  هعیش  يرهطم -  دیهش  داتسا  يربهر  تماما و  : - هب دینک  عوجر  هعیش  هب  طوبرم  لئاسم  صوصخ  رد  يدزی 
همالع اوران  ياهتمهت  هعیش و   - شوپهایس دومحم  دیـس  همجرت  تاعجارملا ) همجرت   ) نآرق رد  (ع ) یلع ماما  يربهر   - یمالـسا تاراشتنا 

اب ییانشآ  يرهم 3 -  داوج  دیس  همجرت  يوامس  یناجیت  مدش  تیاده  هاگ  نآ  ( - يوضر سدق  ناتـسآ  همجرت  پاچ و   ) يرـش داوج  دیس 
رد هک  نآ  هصالخ  اـی  يزاریـش  مراـکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  تسا - : مالـسا  تخانـش  عبنم  نیرتمهم  تقیقح  رد  عبنم و  نیلوا  هک  نآرق 

لهچ : - یتیبرت یقالخا و  یسررب  یتئارق 4 - نسحم  رون  ریسفت  تسا - . نارهت  هیمالسالا  بتکلا  اراد  رـشان  تسا . هدش  رـشتنم  دلج  راهچ 
نیا هب  هعلاطم  شور  اما  ینک  يودـهم  اضردـمحم  یلمع  قالخا  رد  زاغآ  ياههطقن   - ینیمخ ماما  ةولـصلا ، بادآ   - ینیمخ ماما  ثیدـح ،

یخیراـت یـسررب  هب  مود  هلحرم  رد  دـینک . عورـش  يرهطم  داتـسا  ياـهباتک  هژیو  هب  يداـقتعا  ياـهباتک  زا  ءادـتبا  دوش : یم  داهنـشیپ  حرش 
يارب دوش . یم  هیـصوت  یتیبرت  یقالخا و  ياـهباتک  هعلاـطم  يدـعب  هلحرم  رد  تسا . بساـنم  زین  ریـسافت  هعلاـطم  نآ  تازاوم  هب  دـیزادرپب .

ات دـیریگب  سامت   4141: یتسپ قودنـص  مق  ام  یناشن  اـی   q_a@nahad.net لـیمیا قیرط  زا  دـیناوت  یم  ینید  ياهـشسرپ  هب  خـساپ 
. دننک لاسرا  بسانم  خساپ  ام  نارگشهوژپ 

؟ تسا زیاج  دیلقت  نید  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  دیلقت  نید  رد  ایآ 

خساپ

هک یـسک  يارب  هکلب  تسین  ناملاع  يارب  یتح  ناگمه  يارب  دـیلقت  ندوب  بجاو  يانعم  هب  نید  عورف  رد  دـیلقت  ندوب  زیاـج  تسناد  دـیاب 
دوخ و شالت  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رب  هیلوا  لصا  ور  نیا  زا  تسین . زیاج  زین  نید  عورف  رد  دیلقت  دراد  ار  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  ییاناوت 

دوش یگدنز  رد  لالتخا  بجوم  دایز و  نامز  هب  زاین  هجیتن  هب  ندیـسر  هک  نیا  رگم  دـبای  تسد  قیاقح  هب  دوخ  هشیدـنا  لقع و  رب  هیکت  ای 
لـصا هب  ندرب  یپ  اما  دنتـسه . یگژیو  نینچ  ياراد  دـشاب  هرمزور  یگدـنز  زاـین  دروم  اـسب  هچ  هک  یعرـش  ماـکحا  تاـیئزج  طابنتـسا  هک 

هک ینزریپ  يارب  نآ  تابثا  هک  يروط  هب  تسا  نکمم  یناسآ  هب  يروعـش  لقع و  ياراد  ناسنا  ره  يارب  داـعم  توبن و  دـیحوت و  تیناـقح 
زا ار  دوخ  تسد  دراد  دوجو  ادخ  یناد  یم  اجک  زا  دندیسرپ  وا  زا  یتقو  هک  ارچ  تسا . راکشآ  نشور و  زین  دشاب  یم  یـسیر  خن  لوغـشم 

روانهپ نیمز  نیا  هنوگچ  دراد  هدننادرگ  هب  زاین  هداس  كود  نیا  تفگ  هدننک  لاؤس  هب  باطخ  داتسیازاب و  كود  دیشک و  رانک  یسیر  خن 
نیا رد  دیلقت  اذل  دراد  ناکما  ناگمه  يارب  لالدتـسا  مهف و  يریگراکب  رادـقم  نیا  دـشاب ؟ هتـشادن  هدـننادرگ  هدـننیرفآ و  تمظع ، نیا  اب 

هعلاطم هب  زاین  تاهبش  عفر  عفد و  فراعم و  قمع  هب  ندرب  یپ  هچ  رگا  تسا . بجاو  ناگمه  يارب  داقتعا  رادقم  نیا  و  تسین . زیاج  رادقم 
زا دـیلقت  هب  عورف  رظن  زا  دـشاب و  هدـش  هتفریذـپ  يداقتعا  لوصا  هک  یلاح  رد  يداقتعا  تایئزج  رد  هعلاطم  همادا  یلو  دراد  ریگیپ  شالت  و 

نادجو دـقع  دـنویپ و  هب  تاداقتعا  هلوقم  تشگزاب  هک  نیا  رب  هوالع  دروآ . یمن  دوجو  هب  یگدـنز  رد  یلالتخا  دـشاب  هدـش  عوجر  ملاع 
لاـمعا هب  نید  عورف  تشگزاـب  اـما  تسین  ریذـپ  ناـکما  بلق  لـقع و  يریگراـک  هب  قیقحت و  اـب  زج  هجیتن  نیا  تسا و  تقیقح  اـب  ینطاـب 

. دشاب یم  يدبعت  يدادرارق و  تسا و  تایرابتعا  هلوقم  زا  رتشیب  هک  تسا  یقوقح  طباور  يرهاظ و 
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داوسیب لهاج و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاع  هب  لهاج  عوجر  يانعم  هب  دـیلقت 
. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم .

شسرپ

لهاج و ار  مدرم  هک  تسا  نیا  دـناهدرک ، بجاو  مدرم  رب  ار  دـیلقت  نادـهتجم  هکنیا  تلع  تسا . ملاـع  هب  لـهاج  عوجر  ياـنعم  هب  دـیلقت 
. دورن دیلقت  غارس  زگره  هدرک  لیصحت  رشق  دوشیم  ثعاب  هتکن  نیمه  دننادیم . داوسیب 

خساپ

ینعی تسا ، یبسن  لهاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  لهاج  اریز  درادن ؛ دلقم  يارب  یفنم  راب  چیه  تسا ، ملاع  هب  لهاج  عوجر  دیلقت ، هکنیا  ًالوا :
رد یّتح  ای  و  دشاب ، سانشراک  صصختم و  يرگید  لئاسم  رد  شدوخ  هچرگ  تسین ، سانـشراک  دهتجم و  یعرـش ، لئاسم  رد  هک  یـسک 

باب زا  ار  نیا  دننکیم و  عوجر  صـصختم  هب  رگید  لئاسم  رد  زین  نیدهتجم  ِدوخ  دـشاب . رادروخرب  یبوخ  یبسن  یهاگآ  زا  یهقف  لئاسم 
ار یسک  لاح  هب  ات  تفگ : ناشیا  جلاعم  کشزپ  هک  دوب  ینیمخ ؛ ماما  ترضح  نآ  زراب  هنومن  دننادیم . هربخ  لها  ملاع و  هب  لهاج  عوجر 
هک دننک  ادیپ  زاین  يراک  هب  اج  ره  دوخ ، هرمزور  یگدنز  رد  يداع ، يروط  هب  مدرم  دشاب . کشزپ  عیطم  نامرد ، رد  ردق  نیا  هک  ماهدیدن 

کیناکم سدنهم و  هب  دوخ  نیشام  ریمعت  يارب  کشزپ  دننکیم . عوجر  راک  نآ  هربخ  صـصختم و  هب  دنرادن ، نآ  رد  ار  یفاک  صـصخت 
اریز دننکیمن ؛ باسح  دوخ  هب  تناها  ار  هنیمز  نآ  رد  دوخ  لهج  اهنآ ، زا  کی  چیه  کشزپ و  هب  نامرد  يارب  سدنهم  دنکیم و  عوجر 
ریغ تسا  يراـک  رفن  کـی  يارب  مولع  همه  رد  قیقحت  زورما ، ناـهج  رد  نتفر . ناصـصختم  ِصـصخت  ملع و  لاـبند  ینعی  هربـخ  هب  عوجر 

لیـصحت ار  داهتجا  تامدقم  زونه  ای  اریز  دـننکیم ؛ دـیلقت  یعرـش  لئاسم  رد  نویناحور  قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  زورما  رورـض . ریغ  نکمم و 
هتفگ هکنیا  ًایناث : دناهدرک . فرـص  ینید  مولع  رگید  ياهصـصخت  رد  ار  دوخ  تقو  و  دـننکیمن ، ساسحا  نآ  هب  يزاین  ای  و  دـناهدرکن ،

، نآ رد  دهتجم  ياوتف  هک  تسین  یلئاسم  زا  دـیلقت  موزل  - 1 تسا : لطاب  تهج  ود  زا  دناهدرک ،» بجاو  مدرم  رب  ار  دیلقت  نادـهتجم  : » دـش
. تسین يدیلقت  دیلقت ، موزل  لصا  سپ  دباییمرد . ار  نآ  یلقاع  ره  هک  یلقع  تسا  ياهلأسم  دـیلقت  موزل  اریز  دـشاب ، دـنمدوس  دـلقم  يارب 
ای موزل  هلاسم  رد  شدوخ  هک  نآ  زا  سپ  فلکم  تسا . يدـیلقت  لئاسم  زا  نآ ، لاثما  تیم و  دـیلقت  رب  ياقب  دـننام  دـیلقت ، تاعورف  يرآ ،

روتـسد دیلقت  موزل  هب  تایاور  تایآ و  دنکیم . ادیپ  رابتعا  فلکم  يارب  وا  ياواتف  درک ، دیلقت  يدهتجم  زا  دیـسر و  هجیتن  هب  دـیلقت  زاوج 
نم اّما  و  : » مالسلاهیلعقداص ماما  نخس  و  دیسرپب ، ناهاگآ  زا  دینادیم  رگا   2 َنوُمَْلعَت ) ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   ) هیآ دننام  دناهداد 
دوخ سفن  هکام  تّما  ياهقف  زا  سک  ره  3 ؛ هودلقی » نا  ماوعللف  هالوم  رمال  ًاعیطم  هاوهل  ًافلاخم  هنیدل ، ًاظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک 

زا اهقف  ریغ  هک  تسا  راوازـس  دنک ؛ تعاطا  ار  دوخ  يالوم  نامرف  تفلاخم و  سفن  ياوه  اب  دیامن ، يرادساپ  شنید  زا  دـنک و  تبظاوم  ار 
ءوس تاغیلبت  زا  نآ ، لاثما  دنروآیم و  باسح  هب  ماوع  لهاج و  ار  مدرم  نید  ياملع  هک  رکف  نیا  غیلبت  دـسریم ، رظن  هب  دـننک . دـیلقت  وا 

. دننک داجیا  هلصاف  نید  ياملع  مدرم و  نایم  دنهاوخیم  هک  تسا  یناسک 

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،

شسرپ

. دریذپیمن لیلد  نودب  ار  يزیچ  ناسنا  لقع  و  تسا ، لیلد  نودب  نتفریذپ  دیلقت ،
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خساپ

ًالثم تسین . لیلد  نودـب  شریذـپ  دـننکیم ، ثحب  نآ  زا  اهناملـسم  هک  يدـیلقت  اّما  دریذـپیمن ، لیلد  نودـب  ار  يزیچ  زگره  ناسنا  لقع 
. تسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  لافنا و  هروس  هکرابم 41  هیآ  وا  لیلد  و  دهدیم ، اوتف  سمخ  بوجو  هلأسم  هب  دـهتجم 
ار یفیلاکت  میکح  ِدنوادخ  دنادیم  هک  تسا  نیا  دهتجم ، ياوتف  شریذپ  يارب  وا  لیلد  دریذپیمن ؛ لیلد  نودب  ار  اوتف  نیا  زگره  زین  دلقم 
، تاـبجاو نیا  زا  یکی  هک  دـهدیم  لاـمتحا  و  تسا ، هدرک  مارح  اـی  بجاو  وا  رب  ار  اـهراک  یـضعب  ینعی  تسا ، هدرک  نـّیعم  ناـسنا  يارب 

بجاو سمخ  ایآ  دنیبب  دسانـشب و  ار  ماکحا  نآ  دیاب  اذل  دنکیم . لوئـسم  ار  وا  ماکحا ، هب  وا  ملع  زا  رادـقم  نیمه  دـشاب . سمخ  بوجو 
يرایسب مولع  اب  ییانشآ  ناوارف و  تامدقم  دنمزاین  عامجا ، لقع و  ّتنس و  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  مهف  اّما  دراد ، یطیارـش  هچ  هن و  ای  تسا 

مولع نیا  ناصـصختم  هب  عوجر  هار ، نآ  دسانـشب و  ار  ماـکحا  نیا  يرگید  هار  زا  دـیاب  تسین ، صـصختم  مولع  نیا  رد  هک  وا  سپ  تسا .
لیلد نامه  دهتجم  ياوتف  شریذپ  يارب  دلقم  لیلد  عقاو ، رد  دش . هداد  حیضوت  لصفم  روط  هب  دیلقت ، هفسلف  ثحب  رد  هلأسم  نیا  هک  تسا ،
دیلقت موزل  هب  مکح  لـقع  رگید ، تراـبع  هب  لـیلد . نودـب  هن  دـنکیم ، لـمع  دـهتجم  ياوـتف  هب  لـیلد ، اـب  وا  سپ  تسا . دـیلقت  موزل  رب  وا 
تداع يور  زا  ًافرـص  لیلد و  نودب  دیلقت  تسا ، هداد  تبـسن  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  هک  يدـیلقت  تسا . لقع  رب  ینتبم  دـیلقت  سپ  دـنکیم .

مالـسلاهیلعقداص ماما  هرقب ) هروس  هیآ 78  هبوـت و  هروـس  هیآ 31   ) تسا هدرک  شهوکن  ار  ناـشیاملع  زا  ناـیدوهی  دـیلقت  مالـسا ، تسا .
زاب دنهدیم و  رییغت  دوخ  یصخش  حلاصم  لیلد  هب  ار  ادخ  ماکحا  ناشیاملع  هک  دنتـسنادیم  نایدوهی  : » دومرف شهوکن ، نیا  تلع  هرابرد 

تبظاوم ار  دوخ  سفن  هک  ام  تّما  زا  یهیقف  ره  دنوشیم . شهوکن  اهنآ  دننام  دـننک ، نینچ  زین  ام  مدرم  رگا  دـندرکیم . دـیلقت  اهنآ  زا 
دیلقت وا  زا  مدرم  هک  تسا  راوازـس  دـنک ؛ تعاـطا  ار  دوخ  يـالوم  ناـمرف  تفلاـخم و  سفن  ياوه  اـب  دـیامن ، يرادـساپ  شنید  زا  دـنک و 
یمازلا ماکحا  دوجو  رب  فقوتم  طقف  لیلد  نیا  اّما  درادـن ، تامرحم  تاـبجاو و  هب  صاـصتخا  یعرـش  ماـکحا  . 1 تشونیپ :  M.4 «} دننک

. نامه . 4 ص 94 . ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  . 3 هیآ 7 . ایبنا ، هیآ 42 و  لحن ، هروس  . 2 تسا . مارح ) بجاو و  ینعی  )

؟ دراد یپ  رد  ار  يراثآ  هچ  ناگتشذگ  زا  هناروکروک  دیلقت 

شسرپ

؟ دراد یپ  رد  ار  يراثآ  هچ  ناگتشذگ  زا  هناروکروک  دیلقت 

خساپ

ناـنآ هچ  ره  هک  يروط  هب  نارگید  زا  لـیلد  ارچ و  نوچ و  یب  يوریپ  ینعی  هناروـکروک  دـیلقت  تسا و  ندرک  يوریپ  ياـنعم  هب  دـیلقت " "

تـسین زیاج  اج  چیه  رد  تسا و  دنـسپان  مومذم و  هناروکروک  دیلقت  دنک . يوریپ  اهنآ  زا  هتـسب  مشچ  دهد و  ماجنا  زین  دِّلقم  دنداد  ماجنا 
نف لها  هب  هعجارم  عون  زا  هکلب  تسین  هناروکروک  یلو  تسا ـ  دیلقت  هچ  رگ  دهتجم ـ  ياهروتـسد  زا  يوریپ  نید و  ماکحا  رد  دـیلقت  یلو 

نید و لوصا  رد  دـیلقت  هک  نآ  حیـضوت  تسا  بجاو  یهاگ  هکلب  زیاج  هدیدنـسپ و  ینـالقع و  رما  کـی  نیا  هک  دـشابیم  ناصـصختم  و 
عماج دـهتجم  زا  دـیلقت  نید  ماکحا  عورف و  رد  یلو  دـشاب  یقطنم  ناهرب  لالدتـسا و  يور  زا  دـیاب  تسین و  زیاج  نید  یـساسا  تاداـقتعا 

تفایرد داهتجا  قیرط  هب  كرادـم و  هب  دنتـسم  لالدتـسا و  اب  ار  نید  ماـکحا  هک  تسین  نکمم  مدرم  همه  يارب  اریز  تسا  زیاـج  طیارـشلا 
ِّلُک نِم  َرَفَن  َالْوَلَف  : " دیامرفیم میرک  نآرق  دننکیم ; عوجر  نانآ  هب  نف  نیا  ناصـصختم  هب  دامتعا  يانبم  رب  نادلقم  رطاخ  نیمه  هب  دنراد 

چوـک ياهفیاـط  ناــنآ  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  (،... هبوت 122  ) مِْهَیلِإ ْاَّوـُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَـق  ْاوُرِذـُنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْاوُـهَّقَفَتَّیِل  ٌۀَـفغآ  ِم َطـ ْمُْهنّ ٍۀَـقِْرف 
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اهنآ دوخ ، موق  يوسب  تشگزاب  ماگنه  هب  دنبای و  یهاگآ  یمالسا  ماکحا  فراعم و  و   [ نید رد  ات  دنامب [ هنیدم  رد  ياهفیاط  و   [ دنکیمن
ِرْکِّذلا َلْهَأ  ْاَُّول   ?›َ ْسَف : " دیامرفیم رگید  ییاج  رد  و  !. دننک " يراددوخ  و  دنـسرتب ، راگدرورپ [ نامرف  تفلاخم  زا   [ دـیاش دـنهد !؟ میب  ار 

لالدتسا و ۀلیسوب  دیاب  تسین و  زیاج  نید  لوصا  رد  دیلقت  نیاربانب  دیـسرپب ". ناهاگآ  زا  دینادیمن  رگا  (،... لحن 43  ) نوُمَْلعَت ُْمتنُک َال  نِإ 
لوصا و رد  هتـسب  مشچ  هناروکروک و  دـیلقت  تفریذـپ و  دـناهدرک ، حیرـشت  ار  نید  لوصا  یلالدتـسا  روط  هب  هک  ینید  نادنمـشناد  راـثآ 

هتـشذگ ياهلـسن  لوبق  دروم  یـصاخ  هدیقع  رکف و  دنیبیم  هک  یماگنه  دوخ  ییادتبا  عبط  مکح  هب  ناسنا  تسین  هتفریذـپ  ینید  تاداقتعا 
هک دراد  دـیکأت  هتکن  نیا  يروآداـی  اـب  میرک  نآرق  دریذـپیم ; ار  نآ  دـهدب  دوخ  هشیدـنا  هب  یلاـجم  هک  نآ  نودـب  دوـخب و  دوـخ  هدوـب 

هتشاد يرکف  لالقتسا  ناگتشذگ  ياهرواب  لباقم  رد  دیریذپن و  دیاهدیجنسن  لقع  رایعم  اب  هک  یمادام  ار  ناگتشذگ  ياهرواب  اههتفریذپ و 
ً‹? ا ْیَـش َنُولِقْعَی  ْمُهُؤَآباَء َال  َناَک  َْول  ََوأ  َآنَءَآباَء  ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَأ  آَم  ُِعبَّتَن  َْلب  ْاُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  آَم  ْاوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإ  َو  : " دیامرفیم هک  نانچ  دیـشاب ;

میرک نآرق  هدارا  رکف و  لالقتسا  نداد  تسد  زا  . 1 زا : دنترابع  ناگتشذگ  زا  هناروکروک  دیلقت  راثآ  زا  یخرب  هرقب 170 ،)  ) نوُدَتْهَی َو َال 
نابز زا  تهج  نیمه  هب  دنادیم ، يدبا  تواقـش  بجوم  ار  ناگتـشذگ  زا  هناروکروک  يوریپ  هدرک و  توعد  يرکف  لالقتـسا  هب  ار  ناسنا 

بازحا ;) الِیبَّسلا اَنوُّلَـضَأَف  اَنَءآَرَبُک  َو  اَنَتَداَس  اَنْعَطَأ  ـآ  َّنِإ آَنَّبَر  : " دنیوگیم تمایق  رد  هک  دنکیم  لقن  دـنوشیم  هارمگ  هار  نیا  زا  هک  یمدرم 
; دوشیم فارحنا  یهارمگ و  ثعاب  ناگتشذگ  زا  هتسب  مشچ  دیلقت  . 3 بازحا 67 )  ) تسا يدبا  تواقش  ثعاب  هناروکروک  دیلقت  . 2 ( 67

 ( نارهت ۀیمالسالا  بتکلاراد  ص 106 ، ج 5 ، ص 575 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ر.ك  ...) و هدئام 104 ) )

روخرد ینید  نامدوخ  میهاوخب  میتسه  ناملـسم  دوخ  ءایلوا  زا  تیعبت  هب  هک  ام  ینعی  دننک  ادیپ  تسد  ناشنید  هب  ناشدوخ  دنهاوخب  نادـنزرف  رگا 
؟ میدرگب یناملسم  بصعت  نودب  رگید  ياهنید  هرابرد  قیقحت  هب  مینک و  يریگ  هرانک  مالسا  نید  زا  یتدم  میناوت  یم  مینک  ادیپ 

شسرپ

ینید نامدوخ  میهاوخب  میتسه  ناملـسم  دوخ  ءایلوا  زا  تیعبت  هب  هک  ام  ینعی  دننک  ادیپ  تسد  ناشنید  هب  ناشدوخ  دنهاوخب  نادـنزرف  رگا 
؟ میدرگب یناملسم  بصعت  نودب  رگید  ياهنید  هرابرد  قیقحت  هب  مینک و  يریگ  هرانک  مالسا  نید  زا  یتدم  میناوت  یم  مینک  ادیپ  روخرد 

خساپ

ام هک  دراد  یترورـض  هچ  اـساسا  مینادرگ . یم  رب  ادـخ  نید و  هراـبرد  قیقحت  موزل  هلأـسم  لـصا  هب  ار  لاؤـس  باوـج ، ندـش  نشور  يارب 
لاثم کی  اب  دوش . یم  نشور  مه  شهوژپ  قیقحت و  رادـقم  دوش  نشور  قیقحت  موزل  كالم  رگا  هک  مینک  شهوژپ  قیقحت و  نید  هراـبرد 
سابل هداد  ناشن  لمعلا  سکع  اروف  تسامش  سابل  رد  برقع  کی  هک  دیوگب  امـش  هب  كدوک  کی  رگا  منک . یم  عورـش  ار  باوج  هداس 

دینک یم  صحفت  هب  عورش  دیهد و  یم  ناشن  شنکاو  امش  ارچ  دروم  نیا  رد  دینک . یم  یسررب  ار  نآ  يایاوز  همه  هدرک  جراخ  ندب  زا  ار 
ار ررض  دنک  یم  مکح  هک  تسا  امش  درخ  لقع و  مکح  هب  امش  لمعلا  سکع  هک  تسا  نشور  دیراد  یم  رب  تسد  صحفت  زا  عقوم  هچ  و 
. تسا بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  ررـض  عفد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  لقع  یهیدـب  مکح  نیا  درک . عفد  ای  يریگـشیپ  دـیاب  لمتحم  ولو 

لامتحا دصرد  رادقم و  لوا  دوش . یم  دیدش  لقع  مکح  ترورـض  دشاب  رت  يوق  كالم  نیا 2  هچ  ره  هک  تسا  كالم  عبات 2  مکح  نیا 
زا هک  يررـض  ینعی  تسا  لمتحم  توق  مود  كالم  تسا و  رتدـیدش  امـش  شنکاو  لقع و  مکح  دـشاب  رت  يوق  لامتحا  هچ  ره  هک  تسا 

امـش كدنا  مزیه  يزوس  شتآ  زا  ربخ  اهنت  ای  ناتلزنم  لک  ای  هتفرگ  شتآ  امـش  سابل  هک  نیا  هب  دهد  یم  ربخ  امـش  هب  شندیـسر  لامتحا 
نیب زا  ررـض  لامتحا  تسین و  نیب  رد  يرطخ  هک  دیـسرب  نانیمطا  دح  رـس  هب  هک  دیراد  یم  رب  صحفت  قیقحت و  زا  تسد  یتقو  دوش . هداد 

الاب و رایـسب  لامتحا  دصرد  مه  هک  دنا  هداد  تمایق و ... ادـخ و  دوجو  زا  ربخ  خـیرات  لوط  رد  يدایز  قداص  ياه  ناسنا  یتقو  لاح  دورب 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 501 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هکلب دهاوخ  یمن  قیقحت  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  دنک . عورش  ار  قیقحت  دیاب  قوف  نوناق  مکح  هب  تسا  يوق  رایسب  لمتحم  مه 
دحاو تقیقح  الوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مییوگ  یم  هدنیوگ  نیا  باوج  رد  دـنک  یم  لمع  هتفرگ و  ار  بهاذـم  نایدا و  زا  یکی  صخش 

قح تسا  یکی  ادخ  هک  مالـسا  هتفگ  مه  تسات . هس  ادـخ  هک  الثم  تیحیـسم  نید  هتفگ  مه  دوش  یمن  ینعی  تسا  یکی  قح  نید  تسا و 
، هدئام  ) دندش رفاک  تسات  هس  یموس  ادخ  دنتفگ  هک  یناسک  ینعی  هثالث  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دشاب .

ریغ غتبی  نم   » دنناد یم  نامز  زا  يا  هرود  هب  صوصخم  ای  یفن  ار  رگید  بهاذم  نایدا و  بهاذـم  نایدا و  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ 73 .)
دریذپب و نید  ياج  هب  ار  نید  ریغ  ادخ و  ياج  هب  ار  ادخ  ریغ  ناشیا  دراد  لامتحا  اذـل  هیآ 85 .) نارمع ، لآ  « ) هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا 

تیناقح هب  تبـسن  هب  صخـش  ره  سپ  تسا  رطخ  ررـض و  لامتحا  دـیوگ  یم  تساجرباپ و  شمکح  رد  زونه  لقع  لامتحا  نیا  دوجو  اـب 
هلدا تسین  مزال  هچرگ  دشاب . هتـشاد  ناهرب  لیلد و  شدوخ  يواعد  رب  دـسرب و  نانیمطا  نیقی و  دـح  رـس  هب  دـیاب  شدوخ  بهذـم  نید و 

باوج مالـسا و  هب  اهنآ  توعد  يارب  هک  نیا  اما  تسا . تجح  نتـشاد  ناـنیمطا و  لوصح  كـالم  هکلب  دـنک ، هئارا  قیقد  یلقع  یفـسلف و 
هدـهع هب  ار  مهم  نیا  صاخ  يا  هدـع  دـیاب  هکلب  تسین  ناـگمه  هفیظو  هک  تسا  يرگید  هلحرم  نیا  مینک  قیقحت  اـهنآ  تـالاؤس  هب  نداد 
یملع قیقد  قیقحت  ناکما  یملع و  ییاناوت  دوخ  رگا  دنسرب  نانیمطا  هب  دوخ  ینید  دیاقع  رد  دنفظوم  همه  هک  نآ  نخـس  هصالخ  دنریگب .

هب تسین  ناشیارب  یناکما  نینچ  هک  نانآ  یلو  دنـسرب  دـیاقع  تیناقح  هب  یلقع  یملع و  قیقد  ثحابم  هعلاـطم  قیقحت و  اـب  دـیاب  دـنراد  ار 
هب هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  یهاگآ  دـیاب  دنـسرب  نانیمطا  هب  هک  يدـح  رد  هتبلا  دـنک . یم  هیکت  نیـصصختم  تاقیقحت 
قح نید  هب  نامیا  قیقحت و  زاین  نیمأت  هب  هتسباو  ددعتم  ياه  باتک  هب  هعجارم  هعلاطم و  نازیم  دننک . مادقا  اهشسرپ  تاهبش و  ییوگخـساپ 
قح يرگید  نید  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  فیلاکت ) زا  رارف  سوه و  اوه و  هن   ) قیقحت يور  زا  یصخش  رگا  دشاب . یم  تاهبـش  رطخ  عفر  و 
هک یتروص  رد   ) دوشیم هدرمـش  دترم  مالـسا  هاگدید  زا  صخـش  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا . روذـعم  یهلا  هاگـشیپ  رد  تسا ،

یـصخش دیاش  تسا . قرف  يورخا  يویند و  باقع  نیب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  هلأسم  حیـضوت  يارب  دـنک ) ینلع  ار  دوخ  هدـیقع 
( تسا قداص  مه  یفرع  ییازج  نیناوق  دروم  رد  نیا   ) دوش تازاجم  مالـسا  ییاضق  نیناوق  ثیح  زا  یلو  دشابن  باقع  لومـشم  ترخآ  رد 
. دشاب تازاجم  لومـشم  یمالـسا  هقف  رب  انب  تسا  نکمم  یلودوشن  باقع  ترخآ  رد  ندوب  روذعم  لیلد  هب  دنچ  ره  يدترم  نینچ  نیاربانب 
، دـشاب هتـشاد  نآ  لعاف  رب  يدرف  ریثأت  اهنت  هک  يراتفر  ره  تسیچ ؟ یعامتجا  يدرف و  ماـکحا  هطیح  لوا ) مییوگیم : رتشیب  حیـضوت  يارب 

رارق یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  ریثأت  دوش و  هدیـشک  هعماـج  هنحـص  هب  هک  يراـتفر  ره  و  يدرف ، ماـکحا  هطیح  رد 
دودحم ار  يدرف  ياهيدازآ  زا  یـشخب  حلاصم ، نیا  نیمأت  هاگ  دـنوشیم و  عضو  یعامتجا  حـلاصم  ساسا  رب  یعامتجا  ماکحا  دریگیم .
تخانش يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  یـصخش  اعطق  تسا ؟ مرج  دادترا  ایآ  مود ) تسین . راکنا  لباق  ياهعماج  چیه  رد  هتکن  نیا  دنکیم .

الا اسفن  هللا  فلکی  تسا ال  روذعم  دنوادخ  دزن  دیماجنا ، دادـترا  نید و  زا  جورخ  هب  وا  شالت  هجیتن  یلیلد  ره  هب  تسا و  هدرب  راک  هب  قح 
. دوشیم حرطم  یهلا  لدع  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  تسا ، هنوگچ  تمایق  رد  وا  تشونرـس  هک  نیا  (. 286 هیآ هرقب ،  ، ) اهعسو

زین ار  نارگید  نید  دناشک  دادترا  هب  ار  وا  هک  یتاهبش  عبت ، هب  درک و  مالعا  نارگید  هب  دناشک و  هعماج  حطس  هب  ار  دوخ  دادترا  وا  رگا  اما 
هدش هدیشک  یعامتجا  ماکحا  هطیح  هب  تسین و  يدرف  ماکحا  هزوح  رد  رگید  وا  راتفر  تروص  نیا  رد  روطچ ؟ داد ، رارق  کش  ضرعم  رد 
رگا يدرفراتفر . ياهكالم  هن  دوشیم  مکاح  نآ  رب  تسا ، هعماج  یعون  حـلاصم  نامه  هک  یعامتجا ، ماـکحا  ياـهكالم  ارهق  و  تسا ،

رد رـصقم ، لهاج  هن  دوش ، بوسحم  رـصاق  لهاج  يرکف و  فعـضتسم  قح  راکنا  رد  و  دشابن ، تجاجل  سفن و  ياوه  يور  زا  وا ، دادترا 
. تسا هدرک  عیاض  ار  نارگید  قوقح  ًالوا : اریز : تسا  مرجم  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  یلو  تسین  راکهنگ  مرجم و  يدرف  ماـکحا  هزوح 

جیورت هک  تسا  حضاو  و  دنکیم . کش  ههبش و  داجیا  یمومع  ناهذا  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  دادترا  هدش و  جراخ  نید  زا  هکیسک  اریز 
ناسانشنید و هفیظو  اهنآ  یسررب  تاهبش و  حرط  رگید ، يوس  زا  دوشیم . هعماج  ینامیا  هیحور  فعـض  ثعاب  یمومع  راکفا  رد  تاهبش 

نیا تیعورـشم  دننادیم و  دوخ  قح  ار  هعماج  ینید  هیحور  ظفح  رادنید  مدرم  اذل  دـنرادن . ار  نآ  ییاناوت  هعماج  داحآ  تسا و  ناققحم 
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کمک بلطم  نیا  مهف  هب  تسا  تواـفتم  یعاـمتجا  يدرف و  مکح  زین  نآ  رد  هک  يرگید  لاـثم  تـسا . یهیدـب  نـید  نآ  هاگدـید  زا  قـح 
ماـع ـألم  رد  دـنرادن  قح  تسا ، مارح  ناـنآ  رب  هزور  هکلب  دـنانتفرگ و  هزور  رد  روذـعم  یعرـش  رظن  زا  هک  يرفاـسم  اـی  ضیرم  دـنکیم 

يدرف و مکح  كـالم  هک  تسا  لـیلد  نادـب  نیا  تسا . تازاـجم  يارادو  دـیآیم  رامـش  هب  مرج  يراوخهزور  نیا  دـننک و  يراوـخهزور 
، یعامتجا حـلاصم  زا  ار  نآ  مالـسا  تسا ، مدرم  قوقح  زا  ینید  هیحور  ظفح  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  اـیناث : تسا . تواـفتم  مه  اـب  یعاـمتجا 

هدومرف یهن  نآ  تمرح  نتـسکش  زا  و  هیآ 32 ) ، جح هروس   ) هدومرف بیغرت  ار  نید  رئاعـش  میظعت  اذل  دنادیم و  حـلاصم  نیرتمهم  زا  هکلب 
یعامتجا ظاحل  زا  تسین ؛ مرج  يدرف  ظاـحل  زا  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ  دادـترا  هک  دـنکیم  تباـث  هتکن  ود  نیا  هیآ 2 ) هدئام ، هروس  )

دترم تازاجم  هفسلف  دش  هتفگ  دادترا  ندوب  مرج  تابثا  يارب  هک  ياهتکن  ود  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ دترم  تازاجم  هفـسلف  موس ) تسا . مرج 
تازاجم قاقحتسا  1 ـ درک . هجوت  مالـسا  رد  یقوقح  ياهتازاجم  هفـسلف  هب  دیاب  رتشیب ، حیـضوت  يارب  اما  دوشیم  حضاو  يدودح  ات  زین 

قاقحتـسا ور  نیا  زا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  هعماج  یقالخا  مظن  رد  یلـالتخا  تسا و  هدرک  زواـجت  نارگید  قوقح  هب  دوخ  مرج  اـب  مرجم 
دیاـب وا  رفیک  نازیم  تازاـجم ، هفـسلف  نیا  ساـسا  رب  دـنکیم . لـمحت  لـالتخا  نیا  عـبت  هب  هک  تـسا  یجنر  وا  تازاـجم  دراد و  تازاـجم 

جیورت راهظا و  هلیـسو  هب  ینید  هیحور  فیعـضت  دـید  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  هک  دـشاب  یلالتخا  نازیم  اب  بسانتم 
، نارمع لآ   ) تسا هدش  هداهن  تنم  رشب  رب  هک  دنوادخ ، تمعن  نیرتگرزب  ناونع  هب  نید  تسا . رادروخرب  یتیمها  هچ  زا  هعماج  رد  دادترا 

يوزنم فیعض و  ینید  هیحور  نید و  نآ  رد  هک  ياهعماج  تسا  یعقاو  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  یلـصا  لماع  هیآ 164 ،)
هکلب الاب و  یـشزرا  هاگیاج  زا  هعماج  رد  نید  سپ  تسا  یعقاو  تداعـس  زا  رود  هب  ياهعماج  دـشاب  هتفرـشیپ  يداـم  رظن  زا  دـنچ  ره  تسا 

نید و يرگید  یلمع  ره  دادترا ، رب  هوالع  نیاربانب  دنام  رود  هب  فیعـضت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  و  تسا . رادروخرب  شزرا  نیرتالاب 
(ع) راهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  ییوگازـسان  ًالثم  دراد . نیگنـس  تازاجم  تسا و  مرج  دـنک  فیرحت  ای  فیعـضت  ار  ینید  تاداقتعا 
هک نید  فیرحت  تعدب و  ای  دوشیم و  زاب  زین  نید  ندرک  دوبان  هار  دوش  هتـسکش  هعماج  رد  اهنآ  سدقت  یتقو  اریز  دراد . گرم  تازاجم 

تعدباب هزرابم  رب  یناوارف  دیکأت  مالسا  رد  اذل  دشکیم . یهارمگ  هب  ار  هدنیآ  ياهلسن  هاگ  دشکیم  یهارمگ  هب  ار  مرجم  صخش  اهنت  هن 
هوالع مالسا  رد  تازاجم  اما  دوب  تازاجم  قاقحتـسا  هیواز  زا  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  تازاجم  يدنمفده  2 ـ تسا . هدش  نید  رد  فیرحت  و 

هب طوـبرم  هچنآ  هعماـج . تداعـس  ياتـسار  رد  مه  تسا و  مرجم  تداعـس  ياتـسار  رد  مه  فدـه  نـیا  تـسه . زین  دـنمفده  قاقحتـسا  رب 
دارفا طسوت  دادترا  غیلبت  زا  يریگولج  2 ـ مرجم ؛ صخش  طسوت  دادترا  غیلبت  همادا  زا  يریگولج  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  هعماج  تداعس 

ییوگخـساپ هک  دوشیم  دـیکأت  هرابود  اجنیا  رد  هعماج . ینید  هیحور  ظفح  4 ـ نآ ؛ یـشزرا  هاگیاج  نید و  تیمها  نداد  ناشن  3 ـ رگید ؛
دننامب و خساپ  نودب  تاهبش  ربارب  رد  دیاش  هعماج  داحآ  تسا و  هتخاس  ینید  ناصصختم  ناسانشمالسا و  زا  ًالوا  ینید  تاهبـش  هب  یملع 

ینید تاداقتعا  نید و  یملع  تفرـشیپ  ثعاب  دناوتیم  ینامز  هعماج  تاهبـش  حرط  دهاوخیم . ملاس  ياضف  ایناث  دوش . دـیدهت  اهنآ  نامیا 
دوش حرطم  ملاسان  ییاضف  رد  ینید  تاهبـش  رگا  اما  دشاب  مهارف  نآ  هب  یملع  ییوگخـساپ  ناکما  ودوش  حرطم  ملاس  ییاضف  رد  هک  دوش 

اب هک  تسا  ینید  ناملاع  نارکفنشور و  هفیظو  اذل  دربب . نیب  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  ههبـش  ءوس  تاریثأت  دناوتیمن  زین  نآ  هب  ییوگخـساپ 
یمومع تاداقتعا  مه  هک  ياهنوگ  هب  دننک  مهارف  نآ  هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  حرط  يارب  ار  ملاس  ياضف  یقیقد ، يزیرهمانرب  یحارط و 
دوشیم مهارف  دوخ  دـیاقع  غیلبت  زاربا و  يارب  دـترم  صخـش  يوس  زا  ًـالومعم  هک  ییاـضف  دوش . تیوـقت  ینید  هیحور  مه  دـبای و  ءاـقترا 

حرط ياضف  یلخاد  یـسایس  ناضرغم  یخرب  ناگناگیب و  یـسایس  ءوس  فادها  زورما ، یمالـسا  هعماج  رد  هنافـسأتم  تسا و  ملاسان  ياضف 
شوشغم ار  یملع  ياضف  هک  تسا  هتـشگ  یـسایس  يربهرهب  ياربیرازبا  ینید  تاهبـش  حرط  هداد  رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار  یملع  لـئاسم 

يرهق نتشادزاب  مالسا  هاگدید  زا  رتشیب : مرج  زا  وا  نتشادزاب  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  مرجم  صخش  تداعس  هب  طوبرم  هچنآ  و  دنکیم .
درادیم زاب  یعقاو  تداعس  هب  ندیسر  زا  ار  وا  یمرج  ره  اریز  دشاب . وا  يدرف  هدارا  فلاخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باکترا  زا  مرجم 

باـقع یمرج  هاـنگ و  ره  دـهاکیم . مرج  يورخا  تازاـجم  زا  يویند  تازاـجم  2 ـ دـیازفایم . وا  رزو  رب  دــنکیم و  رترود  لاـمک ، زا  و 
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هکتـسا نآ  زا  رتمیرک  ادـخ  دوشیم و  هدیـشخب  وا  يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاجم  لمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ، يورخا 
فارتعا هب  مادقا  رفیک  لمحت  يارب  دوخ  نیمرجم  هک  دوشیم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذل  دهد . رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار  ناسنا 

هبوت و هکلب  تسا  هدرکن  هیصوت  ار  يورخا  باقع  زا  تاجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا  دننامب . نوصم  يورخا  باقع  زا  ات  دندرکیم  یـضاق  دزن 
رد هک  یمهم  لئاسم  زا  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ  دادترا  مراهچ  تساهدومن . هیـصوت  ار  هدش  دساف  هچنآ  حالـصا  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب 

باـکترا زا  دـناوتب  يرفیک  نوناـق  يارجا  زا  لـبق  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالـسا  يرفیک  ماـظن 
. دـنک يریگوـلج  نآ  ددـجم  باـکترا  زا  دـهاوخب  رفیک  يارجا  اـب  دراذـگب و  زاـب  ار  مئارج  باـکترا  هار  هکنیا  هـن  دـنک  يریگوـلج  مرج 

باکترا زا  عنام  يرفیک  نوناق  دوجو  لصا  تسا . هدرک  تخـس  ار  مرج  تابثا  ياـههار  اـما  تسا  مکحم  رایـسب  مالـسا  يرفیک  نیناوقاذـل 
. تسا راوشد  رایـسب  دادـترا  ای  هنـصحم  ياـنز  دـح  دـننام  دراد  نیگنـس  رفیک  هک  یمیارج  رد  اـصوصخم  مرج ، تاـبثا  یلو  دوشیم  مرج 

دادترا ای  هنـصحم  يانز  دـح  هک  یناسک  رامآ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ههد  ود  خـیرات  هب  زین  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  یلامجا  یهاگن 
لـصا یگدـنرادزاب  هب  دزرو  مامتها  رفیک  يارجا  هب  هکنآ  زا  شیب  مالـسا  راوشد و  ردـق  هچ  نیا  تابثا  هار  هک  دـهدیم  ناشن  دـنا ؛ هتـشاد 

یبن تلاسر  ای  دیحوت  ادخ و  دوجو  هکنیا  نآ  تسا و  یلـصا  كالم  مهم ، هلأسم  کی  دادـترا  تابثا  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  مرج  زا  نوناق 
ترـضح تلاـسر  اـی  دـیحوت  هاـگ  ره  دوشیمن . بوـسحم  دادـترا  مالـسا  تاداـقتعا  زا  ياهلأـسم  ره  راـکنا  اذـل  دوـش . راـکنا  (ص ) مرکا

هب دشاب  مازلتسا  نیا  هجوتم  هدننک ، راکنا  دشاب و  اهنیا  راکنا  مزلتـسم  هک  دوشراکنا  يزیچ  ای  دوش  راکنا  میقتـسم  تروص  هب  (ص ) دمحم
. دوشیم تباث  دادترا  دشاب  هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ 

؟  منک هچ  دیآ  یم  دوجوب  میارب  يداقتعا  لئاسم  دروم  رد  هک  یتاهبش  دروم  رد 

شسرپ

؟  منک هچ  دیآ  یم  دوجوب  میارب  يداقتعا  لئاسم  دروم  رد  هک  یتاهبش  دروم  رد 

خساپ

لـصا هک  ارچ  درک . یقطنم  دروخرب  نآ  اب  دـیاب  تسا و  یعیبط  رایـسب  دـیآیم  شیپ  ناـسنا  يارب  ینید  تاداـقتعا  دروم  رد  هک  یتـالاؤس 
هنیمز نآ  رد  ار  مزال  تاعلاطم  هک  تسا  نیا  تاهبـش  ندرک  فرطرب  يارب  یـساسا  هار  دـشابیم . ناـهرب  لـیلد و  ساـسا  رب  نید  شریذـپ 

هدـیمهف یگزات  هب  هک  یبلطم  ای  تسا  هتـشاد  داقتعا  ًالبق  هک  ار  یبلطم  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ناسنا  نهذ  رد  یماـگنه  ههبـش  میهد . ماـجنا 
تـسا نکمم  دـنراد  یملع  ياـههنیمز  رد  يرتـشیب  تاـعلاطم  هک  یناـسک  دـنکدیدرت . لوا  بلطم  تیناـقح  رد  دـنیبب و  ضراـعت  رد  تسا 
لکـشم نیا  لح  هار  نیرتهب  دـنبایب  دوخ  دـیدج  ياههتفای  اب  ضراعت  رد  ار  دوخ  یلبق  تاداقتعا  دـیایب و  شیپ  اهنآ  يارب  يرتشیب  تاـهبش 

رد کش  رگا  ًـالثم  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ههبـش  ناـسنایارب  هک  تسا  يدراوم  ینید و  ثحاـبم  هنیمز  رد  عیـسو  تاـعلاطم  هب  ندروآ  يور 
دهدب ار  ناکما  نیا  امـش  هب  دنک و  لیدعت  جیردت  هب  ار  تینهذ  نیا  دناوتیم  اهنآ  یگدنز  رد  هعلاطم  دینکیم  ادیپ  (ع ،) راهطا همئا  دوجو 
هتـشاد اهنآ  اب  زین  قیمع  یحورطابترا  هداد و  رارق  دوخ  يوگلا  ار  اهنآ  هکلب  دیهدن  هار  دوخ  هب  دـیدرت  (ع ) راهطا همئا  دوجو  رد  اهنت  هن  هک 
داجیا امش  رد  یهلا  تمظع  تردق و  ادخ و  دوجو  دروم  رد  يرتهب  تینهذ  دناوتیم  یـسانشادخ  بتک  هنیمز  رد  هعلاطم  نینچمه  دیـشاب .
راکفا یهاگ  هتبلا  تسارثؤم . مزال  شمارآ  نانیمطا و  بسک  رد  زین  نآرق  تایآ  رد  رکفت  نآ و  یناعم  هب  هجوت  نآرق و  تایآ  تئارق  دنک .
نامیا دشر  هنیمز  هک  نانیمطا  شمارآ و  زا  ار  ناسنا  ات  دشاب  دناوتیم  ناطیـش  هسوسو  زا  هک  دریگیم  لکـش  ناسنا  نهذ  رد  هدـنهد  رازآ 

هدنار دوخ  زا  ار  ناطیـش  وا ، دای  ادـخ و  هب  هانپ  اب  اهنآ  اما  دـنکیم  هسوسو  داجیا  يوقت  اب  دارفا  رد  یتح  ناطیـش  هک  ارچ  دزاس . رود  تسا 
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اذا اوقتا  نیذـلا  نا  میلع  عیمـس  هنا  هللااب  ذعتـساف  غزن  ناطیـشلا  نم  کنغزنی  اما  و  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دـندرگیم . انیب  یهلا  قیاقح  هبو 
تـساناد هدنونـش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دسر  وت  هب  ناطیـش  زا  ياهسوسو  هاگ  ره  نورـصبم و  مهاذافاورکذت  ناطیـشلا  نم  فئاط  مهـسم 

ار قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد  و   ) دـنتفایم وا ) رفیک  شاداپ و  ادـخ و   ) داـی هب  دـنوش  یناطیـش  ياـههسوسوراتفرگ  هک  یماـگنه  ناراـکزیهرپ 
یملع و هشیر  هدنهد ، رازآ  راکفا  دیدرک  ساسحا  رگا  نیاربانب  هیآ 200 و 201 .) فارعاهروس ، ، ) M} دندرگیم انیب  ناهگان  دنیبیم و )

یساسا هار  هتبلا  دیزاس . هدوسآ  يراکفا  نینچ  رازآ  زا  ار  دوخ  نآ ؛ هب  یهجوت  یب  ادخ و  دای  اب  تسا  یناطیـش  تاءاقلا  زا  درادن و  یقطنم 
ار ناسنا  نیقی  هنیمز  دناوتیم  کش  هکلب  تسین  یفنم  کش  ههبـش و  لصا  عقاو  رد  دشابیم  یقطنم  خـساپ  نتفای  تاهبـش و  هشیر  ندودز 
. دـشاب هرواـشم  هعلاـطم و  قـیرط  زا  حیحـص  خـساپ  لاـبند  هب  ناـسنا  هـک  یطرـش  هـب  دـناسرب  ناـنیمطا  شمارآ و  هـب  ار  وا  دـینک و  مـهارف 

زین امش  ناتـسود  زا  رگید  يرایـسب  يارب  تسا و  یعیبط  یناوج  یناوجون و  ینـس  تیعقوم  رد  ناشیرپ  راکفا  هنوگ  نیا  موجه  دنامنهتفگان 
یحور ياهبیشن  زارف و  نیا  مامت  هداوناخ ، لیکشت  لاغتشا و  هنیمز  ندش  مهارف  ینـس و  هلحرم  نیا  رذگ  زا  سپ  اّما  دتفیب . قافتا  اسب  هچ 

دیناوتیم امش  هدنهد  رازآ  راکفا  هنوگ  نیا  رب  هبلغ  يارب  اّما  دنکیم . ادیپ  یناور  تابث  یحور و  لداعت  یعونهب  یمدآ  ددنبیم و  رب  تخر 
J .} دوش هداد  ناسانشراک  يوس  زا  بسانم  ياهخساپ  ات  دییامن  لاسرا  زکرم  نیا  هب  ياهنیمز  ره  رد  ار  دوخ  تاهبش  تالاؤس و 

نید زا  زیرگ  للع 

؟ دوشیم تدابع  بذج  رتشیب  رتالاب  نینس  زا  ناسنا  ارچ  تسیچ ؟ دنراد  شیارگ  نید  هب  رتمک  ناناوج  هک  نآ  تلع 

شسرپ

؟ دوشیم تدابع  بذج  رتشیب  رتالاب  نینس  زا  ناسنا  ارچ  تسیچ ؟ دنراد  شیارگ  نید  هب  رتمک  ناناوج  هک  نآ  تلع 

خساپ

هاوخ مالـسا  ارگنید و  ام  ناناوج  هعماج و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  تسا . ییانثتـسا  بایمک و  رایـسب  يرما  اـم  هعماـج  رد  يزیرگنید  ًاـساسا 
هدوبن و زیرگ  نید  يدج  روط  هب  دننکیم ، نید  فالخ  روما  هب  رهاظت  هاگ  هتـشادن و  ینید  رهاظ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  یتح  دنـشابیم ،

سلاجم رد  زورما  اریز  دشاب ، هشقانم  لباق  دسریم  رظن  هب  دنراد ، شیارگ  نید  هب  رتمک  ناناوج  هک  نیا  دـنراد . ینید  تالیامت  تیاهن  رد 
هک دهدیم  ناشن  اهیجنـس  رظن  دنهدیم . ماجنا  ار  یبهذم  مسارم  قوش  روش و  اب  هک  دـنراد  روضح  يرایـسب  ناناوج  یمالـسا ، لفاحم  و 

بـسک يارب  هک  يروط  نامه  ناوج ، هک  تفریذـپ  دـیاب  ار  تیعقاو  نیا  یلو  دنایمالـسا ، نیناوق  ندـش  هداـیپ  مالـسا و  ناـهاوخ  ناـناوج 
نید لصا  اب  ناناوج  تسا . ریذپبیـسآ  تدـش  هب  یناوج ، نارود  صاـخ  ياـهیگژیو  ساـسح و  حور  لـیلد  هب  دراد ، یگداـمآ  لـیاضف 
انعم نید  اب  يراگزاسان  رب  ار  نآ  دـیابن  دـنافلاخم و  نارادـنید  ياهشور  نید و  هضرع  ياههویـش  زا  یـضعب  اـب  هکلب  دـنرادن ، یلکـشم 

، یبـلطعونت ییاـیوپ ، كرحت ، یناوج  ياـضتقا  یلو  تسا ، ریپ  ّنسم و  دارفا  زا  رتـمک  نید  هب  ناـناوج  درکیور  تفگ  ناوتیمن  سپ  مینک .
ای هدیـشوپ  ییابیز  سابل  ای  ددنخیم  یناوج  رگا  درادـن . تافانم  يرادـنید  اب  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  تسا . یخوش  هدـنخ و  یندـب ، تیلاعف 

، عمط ياضتقا  زین  یّنـسم  يریپ و  دراد ، ار  روکذـم  بلاطم  ياضتقا  یناوج  هک  روط  ناـمه  تسین ، وا  ینیدیب  رب  لـیلد  دراد ، يدـنلب  يوم 
رد دباین ، ار  یحیحـص  ریـسم  دوش و  اهر  رگا  اما  دوش  تیاده  دـیاب  تسه ، ناناوج  رد  هک  یکرحت  يژرنا و  دراد . ار  یبلطتحار  صرح ،

ًالثم دوش ، یهدـناماس  نانآ  یعیبط  ياهزاین  دـنراد ، هک  ییایوپ  كرحت و  همه  اب  ناناوج  رگا  دـش . دـهاوخ  هتفرگ  راـک  هب  بیرخت  تهج 
ازرطخ ضراوع  زا  دنسانشب ، ار  نآ  تایضتقم  یناوج و  دنشاب ، تسود  یبوخ  دارفا  اب  دنـشاب ، هتـشاد  يراک  لغـش و  دننک ، جاودزا  رتدوز 
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هدـش و اهر  نانآ  رد  دوجوم  يژرنا  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخ  یگدـنز  لـصف  نیرتهب  نیرتاـبیز و  یناوج  ماـیا  تروص  نیا  رد  دـننک ، يرود 
ادیپ يرگید  ریـسم  هار و  هاوخان  هاوخ  ددرگن ، يرادربهرهب  بوخ  اهنآ  زا  دوشن و  هداد  اهنآ  هب  یحیحـص  ریـسم  ددرگ و  هتخیـسگراسفا 

ییایوپ و زا  دهدیم ، ماجنا  ناوج  هک  یتدابع  ددرگ ، ییامنهار  حیحـص  ریـسم  هب  دوش و  لرتنک  ناناوج  ياوق  يژرنا و  رگا  درک . دنهاوخ 
دجـسم و هب  رتشیب  ناریپ  دوشیم  هدهاشم  هکنیا  تلع  دراد . يرتشیب  شزرا  ناوج  کشا  هدجـس و  دوب . دهاوخ  رادروخرب  يرتالاو  شزرا 

درس اب  نارود ، نآ  ندنارذگ  اب  هتـسب و  رب  تخر  نانآ  زا  یناوج  ییاه  طاشن  اههنیمز و  لماوع و  نآ  هک  تسا  نیا  دنروآیم ، ور  تدابع 
دننکیم ادـیپ  یتصرف  ات  نیاربانب  تسا . ندوب  ادـخ  اب  تدابع و  ناسنا  يارب  لامعا  هار و  نیرتهب  دـناهدیمهف  هدـش و  انـشآ  راگزور  مرگ  و 

. دننکیم لوغشم  دجاسم  رد  روضح  هب  تدابع و  هب  ار  دوخ 

؟  دیهد حرش  ار  نید  زا  فارحنا  یعامتجا  للع 

شسرپ

؟  دیهد حرش  ار  نید  زا  فارحنا  یعامتجا  للع 

خساپ

رد یـشقن  ینید  روما  نایدـصتم  دـیآ و  یمدـیدپ  عماوج  زا  يا  هراپ  رد  هک  یبولطمان  یعامتجا  لاوحا  عاضوا و  ینعی  یعاـم :  ـتـ جا عـلـل 
لئاسم دـنناوت  یمن  دنتـسه و  فیعـض  ینالقع  رکفت  رظن  زا  مدرم کـه  زا  يرایـسب  یطیارـش  نینچ  رد  دـنراد ,  اهنآ  شرتسگ  اـی  شیادـیپ 

عوقو رد  نارادـنید  تلاخد  لیلد  هب  ار  اهیناماسبان  نیا  دـنهد ,  صیخـش  ار تـ ـا  هداد ـ یور ـعـی  قاو للع  دـننک و  لیلحت  هیزجت و  یتسردـبار 
بولطمان لاوحاو  عا  ـ ـضوا هنوگنیا  شیادیپ  بجوم  ینید ,  تاداقتعا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دـنراذگ و  یم  نید  بتکم و  باسح  بـ اهنآ , 

یبهذـم و ياه  هنیمز  رد  نایئاسیلک  تسیاشان  ياهراتفر  اپورا  سناسنر  دـهع  رد  ـالثم  دـنوش  یم  رازیب  بهذـم  نید و  زا  اذـل  تسا  هدـش 
تـسد هـمه  يار  پـس بـ دـیدرگ .  يرادـنید  نـید و  زا  یلک  روـطب  تیحیـسم و  زا  مدرم  يرازیب  يارب  یمهم  لـماع  یــسایس ,  یقوـقح و 

یم نانآ  ياهشزغل  هک  دننادب  دننک و  كرد  ار  نا  ـ شدو تیلوئسم خـ تیمها  تیعقوم و  تیساسح  ات  دراد  ترورض  ینید  روما  ناراکردنا 
 . دوشب يا  هعماج  یتخبدبو  یهارمگ  بجوم  دناوت 

 . دینک نایب  ار  نآ  ياه  هخاش  نید و  زا  فارحنا  يرکف  للع 

شسرپ

 . دینک نایب  ار  نآ  ياه  هخاش  نید و  زا  فارحنا  يرکف  للع 

خساپ

 , لالدتـسا رک و  يور تـفـ فعـض نـیـ رثارد  دونـش و  یم  نارگید  زا  ای  دـیآ  یم  صخـش  نهذ  هب  هک  یتاهبـش  ماهوا و  ینعی  يرک  عـلـل فـ
لوصح زا  عنام  نهذ و  بارطـضا  قیوشت و  بجوم  مک  تسد  دریگ و  یم  رارق  اهنآریثات  تحت  شیبامک  درادـن و  ار  اـهنآ  عفد  رب  تردـق 

رب حـس ینبم  تاهبـش  لثم  تسا  یعرف  ياـه  هتـسد  هب  میـسقت  لـباق  دوخ  هبونب  زی  ـل نـ ماو زا عـ ـتـه  ـسد ـن  یا ددرگ .  یم  نیقیو  ناـنیمطا 
ثداوح و هب  طوبرم  تاهب  شـ ياهلالدتسا ضـعـیـف ,  تسردان و  ياهنییبت  زا  یشان  تاهبش  یفارخ ,  دیاقع  زا  یـشان  تا  ـبـهـ ـش يار ,  گـ
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دیاقع اب  فلاخم  هک  یملع  ياه  هیضرف  زا  یشان  تاهب  شـ تسا .  یهلا  لدع  تمکح و  فالخدوش  یم  هتشادنپ  هک  يراوگان  ياهدادیور 
 . تسا یسایس  یقوقح و  لئاسم  هنیمز  رد  صوصخب  نید  تاررقم  ماکحا و  زا  يا  هراپ  هب  طوبرم  هک  یتاهبش  دوش و  یم  یقلت  ینید 

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  تیحیسم ، مالسا و  رد  ناصصختم ، ریغ  یبهذم  ینید و  ياهرظن  راهظا  هنوگچ ، : 

شسرپ

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  تیحیسم ، مالسا و  رد  ناصصختم ، ریغ  یبهذم  ینید و  ياهرظن  راهظا  هنوگچ ، : 

خساپ

یسک رگا  دوب . نینچنیا  بلطم  یتشادهب ، لئاسم  هرابرد  میدق  رد  دننک . رظن  راهظا  هک  دنهدیم  قح  دوخ  هب  مدرم  ۀمه  لئاسم  یضعب ، رد 
شاهراـچ و تسا و  نیا  شرثا  تسا و  نیا  شتلع  یلب ، هک  درکیم  رظن  راـهظا  دینـشیم  هـک  سک  ره  مراد  یتحاراـن  نـالف  نـم  تـفگیم 

دنتسنادیم ظوفحم  دوخ  يارب  همه  ار  رظن  راهظا  قح  درکیم . رظن  راهظا  رگید  يوحن  هب  دینـشیم  هک  يرگید  تسا و  نیا  مه  شجالع 
هک ار  روتسد  نیا  هک  دندرکیم  روبجم  ار  وا  تشادیم ، اهنآ  زا  یـساوردور  یعون  رامیب ، لقاال  دنتـشادیم و  یتردق  ذوفن و  ًانایحا  رگا  و 

، دوب کشزپ  دیاب  تسا ؛ صّـصخت  دـنمزاین  یتشادـهب  لئاسم  رد  رظن  راهظا  هک  دـندرکیم  رکف  رتمک  ددـنب . راک  هب  تسا ، یعطق  شاهجیتن 
رد دنتـسنادیم . کشزپ  ار  دوخ  همه  ییوگ  اما  تخومآ . یملع  ۀبرجت  اهتدم  دیاب  دـناوخ ؛ سرد  داتـسا  دزن  اهلاس  دـیاب  دوب ؛ سانـشوراد 

. دـنک رظن  راـهظا  هک  دـهدیم  قح  دوخ  هب  سک  همه  دراد . همادا  تسه و  روط  نیمه  مه  زونه  دوـب و  روـط  نیمه  ًاـنیع  زین  ینید  لـئاسم 
رظن راهظا  یگتـسیاش  سک  همه  هک  تسا  یملع  لئاسم  نیرتهدـیچیپ  ۀـلمجزا  يدـیحوت  یـسانشادخ و  ياهتمـسق  ًاصوصخ  ینید  لـئاسم 

هک مدق  کی  اما  تسا ، يرطف  هداس و  دنشاب ، هتـشاد  نامیا  دننادب و  دنافلکم  مدرم  مومع  هک  هزادنا  نآ  یـسانشادخ ، ساسا  هتبلا  درادن .
ریبـعت هـب  ددرگیم . هدـیچیپ  هداـعلاقوف  دـیآیم و  ناـیم  هـب  یهلا  ردــق  اـضق و  لاـعفا و  ءامــسا و  تافــص و  ثـحب  مـیورب ، رتفرط  نآ 

یـسررب ییاسانـش و  دـننک . يروانـش  ایرد  نیا  قامعا  رد  دـنناوتیم  اـهگنهن  اـهنت  تسا ؛» قیمع  ییاـیرد  ( » مالـسلاهیلع ) یلع نینموملاریما 
رظن لها  تمـسق  نیا  رد  ار  دوخ  سک  همه  مینیبیم  هکنیا  لاح  و  دشاب ، هتخاس  سک  همه  زا  هک  تسین  يراک  قح  تاذ  ءامـسا  تافص و 
لصا  » تساوخیم یشیشک  دنسیونیم  دروآیم . رد  یکحضم  نانخس  زا  رس  هاگ  دزادرپیم و  لالدتسا  رظن و  راهظا  ثحب و  هب  دنادیم و 

هار نیا  زا  دنکیم و  یط  ار  يرادفده  نایرج  کی  ناهج  تسا و  رادـفده  ماظن  کی  ناهج  ماظن  هک  دـنک  نایب  دـنک و  فیرعت  ار  ّتیئاغ »
ره تقلخ  زا  تسین ؛ يراوشد  بلطم  نیا  مینادیم  هکنانچ  هتبلا  و  دـناسرب . توبث  هب  ار  وا  ةدارا  ملع و  یلاعت و  يراب  تمکح  تساوخیم 

يور مظنم  طوطخ  هکنیا  تلع  تفگ  درک ، رکذ  لاـثم  ناونع  هب  ار  یبلاـط  يور  طوـطخ  شیـشک ، اـما  دروآ ، دـهاش  ناوـتیم  يدوـجوم 
دراک نتـشاذگ  لـحم  ًـالبق  مینک ،  چاـق  میـسقت و  هداوناـخ  دارفا  يارب  ار  یبلاـط  میهاوخیم  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  هدـش  هدیـشک  یبلاـط 

دنیوگیم مینک . رکذ  نامدوخ  زا  مه  یلاثم  دنزادنین ! هار  لاجنج  راج و  دـننکن و  اوعد  اههچب  مینک و  میـسقت  هنالداع  هک  دـشاب  صخـشم 
لاـب رتـش  رگا  دادیم : باوـج  تسا ؟ هدادـن  رتـش  هب  اـما  تسا  هداد  لاـب  رتوـبک  هب  دـنوادخ  ارچ  هک  هدرک  ناوـنع  ار  بلطم  نیا  یـصخش 

هچ دندیـسرپ  يرگید  زا  دـشیم . بارخ  اـم  یلگ  تشخ و  ياـههناخ  درکیم و  زاورپ  رتش  دـنامیمن ؛ یگدـنز  اـم  يارب  رگید  تشادیم ،
رد دراوان  دارفا  هک  دوشیم  هدید  ًابلاغ  هک  ییاهقطنم  فعـض  اهزیچ !» دنیوگن  مدرم  یکزیچ  دشابن  ات   » تفگ تسه ؟ ادخ  دوجو  رب  یلیلد 

مَِدق ثودح و  رایتخا ، ربج و  یهلا ، ۀـلماک  تردـق  یهلا ، تّیـشم  هدارا و  یهلا ، ردـق  اضق و  یهلا ، لدـع  یهلا ، تمکح  هب  طوبرم  لئاسم 
هچنآ هک  دـنرادنپیم  اهنآ  ناعمتـسم  ًابلاغ  دـنهدیم و  ناشن  دوخ  زا  هریغ  نازیم و  طارـص و  منهج و  تشهب و  داعم و  خزرب و  ربق و  ملاع ،

یبهذمال گرزب  تابجوم  زا  یکی  دناهدیسر ، تامیلعت  نآ  قامعا  هب  اهنیا  تسا و  ینید  تامیلعت  نتم  دنیوگیم  ناربخیب  نالهاج و  نیا 
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. تسا يّدام  ياهشیارگ  و 

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  ترخآ ، رد  تداعس  يراگتسر و  هناهب  هب  زیارغ  نتشک  تینابهر و  هنوگچ 

شسرپ

؟ دوشیم يدام  ياهشیارگ  يزیرگ و  نید  ببس  ترخآ ، رد  تداعس  يراگتسر و  هناهب  هب  زیارغ  نتشک  تینابهر و  هنوگچ 

خساپ

دوجو رد  دنک . يوریپ  دوخ  زیارغ  زا  تسا  موکحم  رـشب  ددرگ : نشور  ًالماک  روظنم  ات  مینک  ناشن  رطاخ  ار  یبلطم  دیاب  ٌاتمدقم  اجنیا  رد  : 
دیاب هتسب  مشچ  رشب  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  دناشکب . تسا ، روظنم  تقلخ  نتم  رد  هک  یفده  يوس  هب  ار  وا  ات  هدش  هداهن  يزیارغ  رشب 

تشاذـگ و لـمهم  ار  اـهنآ  ناوتن  تفرگ ، هدـیدان  ار  اـهنآ  ناوتن  تسین ، ثبع  زیارغ ، دوجو  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـشاب ؛ دوخ  زیارغ  عباـت 
رد ًـالثم  تسا . يرگید  بلطم  نیا  هک  درک ، يربهر  لیدـعت و  حالـصا و  دـیاب  ار  زیارغ  تخادرپ . اـهنآ  یلک  ةزراـبم  هضراـعم و  هب  دـیابن 

همادا تقلخ  دوبن ، لـیامت  نیا  رگا  تسا . یهلا  تقلخ  ياـهراکهاش  زا  تسین ؛ یکچوـک  رما  لـیامت  نیا  تسه . دـنزرف  هب  لـیامت  ناـسنا ،
رد یلسن  ره  ات  تسا  هدش  هتخیر  یناویح  ره  ماک  رد  نیریـش  ذیذل و  رما  کی  تروص  هب  لیامت  نیا  تقلخ ، ۀناخراک  رد  اهتنم  تفاییمن .

یبلط و شناد  ییوج و  تقیقح  ّسح  يرـشب ، زیارغ  زا  رگید  یکی  دربب . تذـل  زین  تمدـخ  نیا  زا  دـشاب و  شیوخ  ةدـنیآ  لـسن  تمدـخ 
حور دض  رب  ناوتیمن  هشیمه  يارب  اما  درک ، فرـصنم  شواک  شناد و  قیقحت و  زا  تقوم ، ینامز  رد  ار  مدرم  تسا  نکمم  تسا . شواک 

ناسنا رد  میقتـسم  ةزیرغ  کی  یتسود  لام  هتبلا  تسا . یتسود  لاـم  ناـسنا ، زیارغ  هلمج  زا  درک . ماـیق  رـشب  یبلط  شناد  ییوج و  تقیقح 
، هزیرغ عبط و  بسح  هب  نوچ  اـما  دـشابوا ، ۀـقالع  دروـم  درادـب و  تسود  لاـم  رطاـخ  هب  ار  لاـم  ناـسنا ، هک  تسین  نینچنیا  ینعی  تسین ؛

رگا ـ  تسا تورث  لوپ و  جیاوح ، عفر  ۀلیـسو  ام  عامتجا  دننام  تاعامتجا  ياهراپ  رد  دنک و  عفر  دهاوخیم  ار  دوخ  یگدنز  يّدام  جـیاوح 
لوپ یمدآ  رظن  نیا  زا  دنامیم ـ  هتسب  شیور  هب  اهرد  ۀمه  دشاب  هتـشادن  رگا  دراد و  تسد  رد  ار  اهلفق  ۀمه  دیلک  دشاب  هتـشاد  لوپ  ناسنا 

هزرابم ناوتیمن  يزیرغ  یعیبط و  رما  کـی  اـب  میتفگ  هکناـنچمه  درادیم . تسود  یگدـنز  تاـیّدام  رظن  زا  اهلفقۀـمه  دـیلک  ناونع  هب  ار 
دناشک و وس  نادب  ار  هعماج  دودحم  تدم  کی  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  درک ، لیطعت  ار  نآ  ناوتیمن  هشیمه  يارب  هک  ینعم  نیدب  درک ؛

يارب زیارغ  زا  یکی  تایـضتقم  زا  ناوتیمن  ار  يرـشب  ۀعماج  رـشب و  اما  دناشک ، وس  نادب  هشیمه  يارب  ار  دودحم  يدارفا  تسا  نکمم  مه 
هتـسب ناشیور  هب  اهرد  ۀـمه  دـنوش  یـضار  هک  مینک  عناق  هشیمه  يارب  ار  دارفا  ۀـمه  میناوتب  هک  درادـن  ناکما  ًالثم  درک . فرـصنم  هشیمه 

اب ادخ و  مان  اب  رگا  الاح  دننیزگ . يرود  روفنم  دیلپ و  ءیـش  کی  ناونع  هب  تورث »  » ای لوپ »  » مان هب  ییوداج  زومرم و  دیلک  نآ  زا  دشاب و 
نآ تحت  رگا  يدیلپ ، جاودزا  دوش و  هدرمـش  سدـقم  تّینابهر ، درجت و  نید ، ناونع  مان و  تحت  رگا  دوش ، هزرابم  زیارغ  نیا  اب  نید ، مان 

یتخبدب ۀـیام  نکمت  تردـق و  تورث و  ناونع ، مان و  نآ  اب  رگا  یهارمگ ، ببـس  ملع ، ددرگ و  یفرعم  تاجن  بجوم  لهج ، ناونع ، مان و 
زا هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یناسنا  دـهدیم ؟ تسد  یـضراوع  هچ  یتخبـشوخ ، تداعـس و  ۀـیام  یـسرانتسد  فعـض و  رقف و  دوش و  هتخانش 

فرط نـیا  اـی  هرخـالاب  روـما ؛ نـیا  دـیدش  ۀـبذاج  ریثأـت  تـحت  رگید  فرط  زا  تـسا و  ینید  تاـنیقلت  ینید و  ۀـبذاج  ریثأـت  تـحت  یفرط 
ناشهرابرد هک  دوشیم  یناسک  زا  دوشیم ؛ راتفرگ  هبذاـج  ود  نیا  شکاـشک  رد  مدرم  زا  يرایـسب  دـننام  اـی  ار و  فرط  نآ  اـی  دریگیمار 

یناور يرامیب  کـی  رمـالا ، سفن  عقاو و  رد  مارح  دزن  یهگ  میلـالح و  دزن  هگماـج  هب  تسد  کـی  میفحـصم و  هب  تسد  کـی  دـناهتفگ :
تموکح يربهر و  حالصا و  لیدعت و  تسین ؛ زیارغ  وحم  نید  تلاسر  نید و  راک  شراثآ . ضراوع و  ۀمه  اب  دوشیم ، یباسح  تسرد و 

زیارغ يدوبان  يارب  بهذم  نید و  ادخ و  مان  اب  هک  یتاعامتجا  رد  ًارهق  درب ، نیب  زا  دـیابن  ناوتیمن و  ار  زیارغ  نوچ  تساهنآ . رب  طلـست  و 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 508 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مسیلایرتام و دنروخیم و  تسکـش  یلاع  میهافم  یناعم و  نیا  دوخ  دننک ، یم  یفّرعم  داضتم  یگدـنز ، اب  ار  یتسرپ  ادـخ  دـننکیم و  مایق 
ّمهم لماوع  زا  یطیحم ، ره  لهاج  نابآمدهاز  هک  تفگ  دیاب  دیدرت  نودب  اذهل  دریگیم . جاور  ینید  دـض  ییادـخ و  دـض  ياهبتکم  ریاس 

. دنشابیم يرگیّدام  هب  مدرم  شیارگ 

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دنا عالطا  یب  نآ  لئاسم  نید و  هب  تبسن  ام  ناناوج  رتشیب  ارچ 

خساپ

هاوخمالـساو ارگنید  اـم  ناـناوج  هعماـج و  قاـفتا  هب  بیرق  رثـکا  تسا . ییانثتـسا  رداـن و  رایـسب  يرما  اـم  هعماـج  رد  يزیرگنید  اـساسا 
رد هدوبن و  زیرگ  نید  يدجروط  هب  دننکیم ، نید  فالخ  روما  هب  رهاظت  هاگ  هتشادن و  ینید  رهاظ  هک  یناسک  زا  يرایسب  یتح  دنشابیم .

فده هفـسلف و  نادقف  ییارگچوپ و  - 1 هلمجزا : تسا ؛ یفلتخم  للع  زا  یـشان  يزیرگ  نید  لاح  نیع  رد  دـنراد . ینید  تالیامت  تیاـهن 
تیبرت - 3 یفارحنا ، ياـههار  شنیزگ  مرجـال  اـهنآ و  اـب  دروـخرب  رد  یناوتاـن  تالکــشم و  ماد  رد  يراــتفرگ  - 2 یگدـنز ، رد  یـساسا 

. نید نانمشد  ءوس  تاغیلبت  تاهبش و  ماد  رد  يراتفرگ  - 5 ینید ، ياهیهاگآ  فعض  - 4 تسردان ،

؟ دنتسین رتراد  نید  ام  زا  دنراد  يراک  نادجو  یلو  دنرادن  نید  هک  اه  ینپاژ  ایآ  تسیک ؟  راد  نید 

شسرپ

؟ دنتسین رتراد  نید  ام  زا  دنراد  يراک  نادجو  یلو  دنرادن  نید  هک  اه  ینپاژ  ایآ  تسیک ؟  راد  نید 

خساپ

نادـجو درف  يدراوم  رد  - 1 هکلب : تسین  يرادـنید  يراک و  نادـجو  نیب  یمئاد  یمزالت  یلو  تسا  بوخ  دـنچ  ره  يراک  نادـجو  ًـالوا :
دیاب مه  يراک  نادـجو  رادنید  ناسنا  ًـالومعم  هتبلا  دراد . ار  ود  ره  دـحاو  صخـش  دراوم  زا  یخرب  رد  - 2 درادـن . نید  یلو  دراد  يراک 
بوخ ياهراک  وزج  راک  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  مه  نیا  دومنـضرف و  ار  مزالت  یعون  تسا  نکمم  فرط  نیا  زا  نیاربانب  دشاب . هتـشاد 
ینید مسارم  هب  دنراد و  ینایدا  زین  نانآ  دنرادن ؟ یبهذم  مسارم  نپاژ  مدرم  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ایناث : دـشاب . هعماج  لاح  هب  دـیفم  و 

هب هدش و  انـشآ  مالـسا  اب  نانآ  زا  یکدنا  تیعمج  دناهتخانـشن و  یتسرد  هب  ار  قح  نییآ  نید و  نکیل  دنتـسه ، دنبياپ  يدـجروط  هب  دوخ 
. دشابیم وتنیش »  » نییآ ناماس ، نآ  مدرم  تیرثکا  نید  دناهتشگ . نیدتمنآ 

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگ  نید  للع 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگ  نید  للع 
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خساپ

، هعماـج دوـجوم  تاـیعقاو  هب  تبـسن  ناـنیا  دنتـسه . زیتـس  نید  اـنایحا  زیرگ و  ? نید اـم  ناـناوج  زورما  لـسن  تفگ ، ناوـتیمن  یگداـس  هـب 
هجوت اب  ناناوج  زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دشاب ؛ دراو  اهیتیاضران ، اههاگدید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید 
هجیتن ردو  دننادب  ینید  نیناوق  زا  یشان  ار  اهییاسران  زا  یضعب  دنشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  زا  یگداوناخ ، یطیحم و  طیارـش  هب 

اب دروخرب  رد  اقافتا  رگید . ثحب  ناریدم  زا  یخرب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  دننکب . نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکشا 
. ددرگیم رب  نارازگراک  ناریدم و  هب  هکلب  نید ؛ لصا  هب  هن  نانآ  تالاکـشا  هک  دننکیم  حیرـصت  ابلاغ  نانآ ، اب  وگوتفگ  ناناوج و  نیا 

هتبلا دنــشابیم  ینید  یحور و  يرکف ، تمالــس  ثـیح  زا  ناــناوج  نیرتــهب  زا  روـشک  ناــناوج  تـفگ : ناوــتیم  دــیدرتیب  نیارباــنب ،
هب تبسن  دیاب  هک  تسا ؛ گرزب  يرطخ  ناناوج ، فارحنا  مکحتسم و  ژد  نیا  ریخـست  يارب  روشک ، نید و  نانمـشد  نالک  يراذگهیامرس 

نانمشد و ءوس  تاغیلبت  . 1 هلمج : زا  دراد ؛ يددعتم  لماوع  فیعـض _ یلیخ  دح  رد  دنچ  ره   _ يزیرگنید لاح ، ره  هب  دوب . رایـشوه  نآ 
ياهناینب یتسس  فعض و  . 3 یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  ینید  شزومآ  رد  تسردان  ياهشور  . 2 نید ، هرابرد  ههبش  ياقلا  داجیا و 

شقن و نید و  تیهام  زا  تسرد  یهاگآ  نتشادن  شنیب و  فعض  . 5 یناسفن ، ياهاوه  تالیامت و  يوس  هب  شیارگ  . 4 هداوناخ ، رد  ینید 
هدـش مـالعا  ياـههمانرب  يارجا  رد  هعماـج  ناریدـم  زا  یخرب  يدـمآراکان  . 6 ناـسنا . يورخا  يوـیند و  تداعـس  نیمأـت  رد  نآ  درکراـک 

هنالداع عیزوت  مدـع  . 7 نکـسم و ،)... لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناـناوج یعاـمتجا  هیلوا  ياـهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتـن ، رد  ینید ، تموکح 
تردـق بسک  يارب  یـسایس  ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  . 8 روشک ، ياههاگتـسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اـهتصرف  تاـناکما و 

زا سپ  دـیاب  يزیرگنید  اب  هزرابم  يارب  شیوخ . عورـشم  ياههتـساوخ  هب  لین  يارب  ناناوج  يدـیماان  سأـی و  داـجیا  هجیتن ، رد  یـسایس و 
نیگمهس یجوم  داجیا  تسا ، مهم  رایسب  ام  زورما  هعماج  رد  هچنآ  دیزگرب . ار  بسانم  ياهراکهار  نآ ، لماوع  للع و  هبناج  همه  یـسررب 

اب نید  تروص  نیا  رد  تساهیشیدناژک ، تافارخ و  رابغ  ندودز  نید و  يابیز  هرهچ  هیارا  نانمـشد و  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  هدنفوت  و 
رطخ بظاوـم  دـیاب  ادـیدش  رگید  فرط  زا  دـناشکیم . ارف  دوـخ  يوـس  هـب  ار  ناـناوج  يدـنمناوت  اـب  دراد ، هـک  ياهداـعلاقوف  تیباذــج 

ار ناـناوج  هک  تسا  نیا  برغ  مجاـهم  گـنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لـسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد 
يارب رگید  دزاب و  گنر  نانآ  رد  تناید  نید و  هب  شیارگ  اساسا  هک  دـهد  قوس  یـسنج  ياهيدازآ  یناوهـش و  تالیامت  يوس  هب  نانچ 
تمعن ره  لـثم  تسا و  رـشب  هب  یهلا  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاـح ، ره  هب  دـشاب . هتـشادن  یتـیمها  نادـنچ  لـطاب  قح و  ناـنآ 

ناونع هب  هدوب و  حلـص  گنج و  ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرـس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، درک . هنیهب  ياهدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رگید ، دادادـخ 
، قیقد يزیرهمانرب  اب  دیاب  نیاربانب ، دـنیآیم . رامـش  هب  یگنهرف و ... یملع ، یعامتجا ، یـسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدـم  نازابرس و 

. درک هئارا  یلمع  ياهراکهار  نانآ ، تالکشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگ  ? نید لماوع   ) رضاح لسن  يورشیپ  عناوم 

؟ دراد دوجو  يزیرگ  نید  هعماج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يزیرگ  نید  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

شهوژپ ینادـیم و  قیقد  تاقیقحت  هئارا  دـنمزاین  ام  ینونک  هعماج  رد  يزیتس  نید  ای  يزیرگ و  نید  دوجو  ینعی  عوضوم  نیا  لصا  تاـبثا 
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ناشرهاظ رد  هک  دـنراد  دوجو  يرایـسب  دارفا  اریز  تسا ؛ هعماج  رد  نآ  نازیم  يزیرگ و  نید  ياـهدامن  قیداـصم و  رکذ  اـب  يراـمآ  ياـه 
ياهراتفر ریاس  یـسررب  هب  رت  قیمع  تروص  هب  رگا  یلو  دوش ، یم  هدـهاشم  ینید  ياه  هزومآ  اه و  شزرا  اب  ریاغم  یلاـمعا  اـه و  تکرح 

نیا زا  دنشاب . یم  نید  هب  دقتعم  دیقم و  دنب ، ياپ  شیوخ  راتفر  لامعا و  زا  يرایـسب  رد  دارفا ، نامه  هک  دوش  یم  صخـشم  میزادرپب  اهنآ 
دودحم رایسب  ام  هعماج  رد  دنشاب -  هتشادن  نید  هب  يدنب  ياپ  هنوگ  چیه  لماک  روط  هب  دارفا  هک  قلطم -  يزیرگ  نید  دسر  یم  رظن  هب  ور 
دوجوم تاـیعقاو  هب  تبـسن  ناـنیا  دنتـسه . زیتس  نید  اـنایحا  زیرگ و  نید  اـم  هعماـج  زورما  لـسن  تفگ ، ناوت  یمن  یگداـس  هب  اذـل  تسا ،

دارفا زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دـشاب ؛ دراو  اهیتیاضران ، اههاگدـید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دـنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید  هعماـج ،
زا یـشان  ار  اهییاسران  زا  یـضعب  دنـشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  زا  یگداوناـخ ، یطیحم و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ناـناوج  هعماـج و 

ناریدم زا  یخرب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  دـننکب . نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکـشا  هجیتن  رد  دـننادب و  ینید  نیناوق 
ناریدـم و هب  هکلب  نید ؛ لـصا  هب  هن  ناـنآ  تالاکـشا  هک  دـننکیم  حیرـصت  اـبلاغ  دارفا ، لـیبق  نـیا  اـب  وـگوتفگ  رد  اـقافتا  رگید . ثـحب 

ینید یحور و  يرکف ، تمالـس  ثیح  زا  ناناوج  نیرتهب  زا  روشک  ناـناوج  تفگ : ناوتیم  دـیدرتیب  نیارباـنب ، ددرگیم . رب  نارازگراـک 
هک تسا ؛ گرزب  يرطخ  ناناوج ، فارحنا  مکحتسم و  ژد  نیا  ریخست  يارب  روشک ، نید و  نانمشد  نالک  يراذگهیامرـس  هتبلا  دنـشابیم 

تاغیلبت . 1 هلمج : زا  دراد ؛ يددعتم  لماوع  فیعـض _ یلیخ  دح  رد  دنچ  ره   _ يزیرگنید لاح ، ره  هب  دوب . رایـشوه  نآ  هب  تبـسن  دـیاب 
فعض و . 3 یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  ینید  شزومآ  رد  تسردان  ياـهشور  . 2 نید ، هرابرد  ههبش  ياقلا  داجیا و  نانمـشد و  ءوس 
زا تسرد  یهاگآ  نتـشادن  شنیب و  فعـض  . 5 یناـسفن ، ياـهاوه  تـالیامت و  يوس  هب  شیارگ  . 4 هداوناـخ ، رد  ینید  ياـهناینب  یتسس 

يارجا رد  هعماـج  ناریدـم  زا  یخرب  يدـمآراکان  . 6 ناـسنا . يورخا  يوـیند و  تداعــس  نیمأـت  رد  نآ  درکراـک  شقن و  نـید و  تیهاـم 
.7 نکـسم و ،)... لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناناوج یعامتجا  هیلوا  ياهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتن ، رد  ینید ، تموکح  هدـش  مالعا  ياـههمانرب 

یـسایس ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  . 8 روشک ، ياههاگتـسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اهتصرف  تاناکما و  هنـالداع  عیزوت  مدـع 
اب هزراـبم  يارب  شیوـخ . عورـشم  ياههتـساوخ  هب  لـین  يارب  ناـناوج  يدـیماان  سأـی و  داـجیا  هجیتـن ، رد  یـسایس و  تردـق  بـسک  يارب 

مهم رایـسب  ام  زورما  هعماج  رد  هچنآ  دـیزگرب . ار  بسانم  ياـهراکهار  نآ ، لـماوع  لـلع و  هبناـج  همه  یـسررب  زا  سپ  دـیاب  يزیرگنید 
تاـفارخ و راـبغ  ندودز  نـید و  ياـبیز  هرهچ  هـیارا  نانمــشد و  یگنهرف  مجاــهت  ربارب  رد  هدــنفوت  نیگمهــس و  یجوـم  داــجیا  تـسا ،

فرط زا  دناشکیم . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  يدنمناوت  اب  دراد ، هک  ياهداعلاقوف  تیباذج  اب  نید  تروص  نیا  رد  تساهیشیدناژک ،
مجاهم گنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد  رطخ  بظاوم  دـیاب  ادـیدش  رگید 

رد تناید  نید و  هب  شیارگ  اساسا  هک  دـهد  قوس  یـسنج  ياهيدازآ  یناوهـش و  تالیامت  يوس  هب  نانچ  ار  ناناوج  هک  تسا  نیا  برغ 
رشب هب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاح ، ره  هب  دشاب . هتشادن  یتیمها  نادنچ  لطاب  قح و  نانآ  يارب  رگید  دزاب و  گنر  نانآ 

گنج و ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرـس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، درک . هنیهب  ياهدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رگید ، دادادـخ  تمعن  ره  لثم  تسا و 
دیاب نیاربانب ، دنیآیم . رامش  هب  یگنهرف و ... یملع ، یعامتجا ، یـسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدم  نازابرـس و  ناونع  هب  هدوب و  حلص 
یلمع ياهراکهار  نانآ ، تالکـشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگنید  لماوع   ) رـضاح لـسن  يورشیپ  عناوم  قیقد ، يزیرهماـنرب  اـب 

. درک هئارا 

؟ دنمادک يّرگیدام  هب  شیارگ  للِع  زا  یضعب 

شسرپ

؟ دنمادک يّرگیدام  هب  شیارگ  للِع  زا  یضعب 
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خساپ

زا هک  یملسم  تقیقح  عون  ره  اریز  درک ، تلفغ  دیابن  راوهناسفا  انایحا  و  اسران ، طلغ و  ياهیفرعم  ياهررض  زا  ادخ  زا  طلغ  ياهیفرعم  1 ـ
تیـصخش يرکف و  دـشر  اهدـعب  هک  ییاهنآ  ناور  حور و  رد  دـیدرگ ، ناسنا  زغمدراو  اسران  طلغ و  تروص  هب  یناوج  یکدوک و  نارود 

نآ هراومه  دـنرگنیم و  طلغ  ياهیفرعم  ناـمه  هچیرد  زا  تقیقح  نآ  هب  هراومه  دارفا  نیا  اریز  دراذـگیم ، يدـب  رثا  دـننکیم  ادـیپ  یملع 
رد هک  هچنآ  ًانایحا  نوچ  و  دنکیم ، هولج  دناهتخومآ  یناوج  یکدوک و  نارود  رد  هک  ياهناسفا  تروص  نامه  هب  اهنآ  يارب  ملسم  قیاقح 
رثا يدارفا  يور  طـلغ  ياـهیفرعم  ددـنبیم . نآ  راـکنا  هب  رمک  ًاـعبط  دـنکیمن  قیبـطت  حیحـص  یملع  نیزاوـم  اـب  دـناهتخومآ  اـهنارود  نآ 
اهنآ يرکف  دشر  هک  مدرم  مومع  يداع و  هقبط  یلو  دنـسریم  لامک  ملع و  زا  ياهجرد  هب  دنهدیم و  همادا  تالیـصحت  هب  هک  دراذگیم 

يداقن و هن  دنراد  شریذپ  یگدنریگ و  تلاح  اهنآ  اریز  دـنراد ، تینوصم  ثداوح  نیا  ربارب  رد  ًاعون  دـنامیم  یقاب  هداس  حطـس  نامه  رد 
هار نادنمشناد  نیب  رد  رتشیب  يرگیدام  هب  شیارگ  نیمز  برغم  رد  يرگیدام  نارحب  نارود  رد  هک  مینیبیم  رظن  نیا  زا  یـسررب ، قیقحت و 

رـصقم دندومن . يراددوخ  نتفر  اسیلک  زا  هن  دندرک و  لیطعت  ار  دوخ  تدابع  هن  هدنام ، رودب  لاجنج  نیا  زا  مدرم  يداع  هقبط  درک و  ادیپ 
فیرحت ياهباتک  نامه  تعیبط  ءاروام  لئاسم  رد  برغ  هاگهیکت  اریز  تسا ، برغ  ياسیلک  یبهذـم  ياهباتک  ياـسران  ياـهیفرعم  یعقاو ،

ندیزو ماگنه  رد  دـناوخیم و  زاوآ  هک  تسا  ییادـخ  دـنکیم  یفرعم  باتک  ود  نیا  هک  یئادـخ  دـشابیم ، لیجنا  تاروت و  ینعی  هدـش ،
هب وا  ندرک  ادـیپ  يارب  سپـس  دـنیبن  ار  وا  هک  دزاس  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  ناسنا  دوریم و  هار  نامارخ  نامارخ  غاب ، رد  راهب  میـسن 

يراددوخ اـهنآ  لـقن  زا  راـصتخا  يارب  هک  ياهناـسفا  تسرداـن و  ياـهیفرعم  نیا  زا  تسا  رپ  تاروت  دـنک !! ادـیپ  ار  وا  اـت  هداـتفا  وا  لاـبند 
دوخ نوچ  دراذگیم و  هدرک  لیصحت  دارفا  يور  یبولطمان  رایسب  رثا  ساسایب ، ياهرادنپ  ماهوا و  نینچ  کی  تسا  ادیپ  هتفگان  دوشیم ،
رجنم ادـخ  راکنا  هب  ناشراک  ماجنارـس  تسا  یعیبط  مولع  نامه  ناـنآ  هتـشر  هکلب  دنتـسین ، یـسررب  قیقحت و  لـها  ینید  لـئاسم  رد  ناـنآ 

ار وا  هتخیر و  ناسنا  بلاق  رد  ار  ادـخ  نانآ  دـنرادن ؛ تاروت  زا  مک  تسد  تسردان ، ياـهیفرعم  رد  زین  اـسیلک  یناـحور  ناردـپ  ددرگیم .
وا ندب  زا  ناج  دریگیم و  رارق  راد  يالاب  نانک  صقر  مسجم ، يادخ  سپـس  دنروآیم ، نیمز  يورب  دوخ ، راکهانگ  ناگدنب  تاجن  يارب 
رد طلغ  ياهیفرعم  نیا  هناتخبدب  دنکیم . زاورپ  ادخ  يوس  هب  هدـیدرگ و  هدـنز  رگید  راب  دوشیم  نفد  كاخ  ریز  وا  ندـب  دوریم ، نوریب 

حیحص دیاقع  یهلا و  فراعم  یئاسانش  يارب  لباقم  رد  دوب و  هدرک  یقرت  يدام  ياهـشناد  مولع و  اهاجنآ  رد  هک  تشاد  جاور  ییاهطیحم 
مدرم یخرب  نایم  رد  اما  دوبن . يرگید  زیچ  اهنآ  هدش  فیرحت  ياهباتک  یحیسم و  یناحور  ياههاگتسد  نامه  زج  ياهلیسو  ناتـسرپادخ ،

یگرزب يامکح  هفـسالف و  اهنآ  نایم  رد  نوچ  یلو  تسا  هتخیمآ  مه  هب  تافارخ  ماهوا و  ياهراپ  اب  یبهذم  دـیاقع  هچرگا  نیمز ، قرـشم 
نادنمـشناد يور  يریثأت  نادنچ  لطاب  ياهیفرعم  نیا  رظن  نیا  زا  تشاد  دوجو  دایز  دنـشاب  قیقحت  لها  تالکـشم  يوگخـساپ  دنناوتب  هک 

دوخ هکنآ  زا  سپ  دندینـشیم  بهذـم  ادـخ و  نوماریپ  اسیلک  رد  یبلاطم  یکدوک  نارود  رد  دارفا  نیا  هصـالخ  تشاذـگن . نیمز  قرـشم 
یملع ياهـسایقم  اب  تسا  هدـش  هتفگ  اهنآ  هب  ادـخ  هرابرد  هچنآ  هک  دـندرکیم  ساـسحا  دـندشیم  مولع  زا  ياهتـشر  رد  قیقحت  بحاـص 

بهذم ادـخ و  عوضوم  هک  دـندرکیم  روصت  راچان  هب  دوبن  لئاسم  نیا  رد  قیقحت  يارب  یعقاو  حیحـص و  هاگهانپ  نوچ  و  تسین ، راگزاس 
تفای و تسد  ياهظحالم  لباق  ياهتفرشیپ  هب  یملع  رظن  زا  برغ  هکیماگنه ، حیحص  یفسلف  بتکم  کی  نادقف  2 ـ  تسین . شیب  ياهناسفا 

تالکشم لئاسم و  يوگخساپ  دناوتب  هک  عماج  یفسلف  بتکم  کی  درک  ور  ریز و  ار  یموجن  یعیبط و  یـضایر و  ياههیـضرف  زا  يرایـسب 
ياهماگ برغ  ناهج  درذگیم و  برغ  یملع  تضهن  زا  لاس  اهدص  هکنیا  اب  تشادن ، دوجو  دشاب  بهذـم  ادـخ و  هنیمز  رد  نادنمـشناد 

، دـشاب تالاکـشا  تاهبـش و  يوگخـساپ  هک  ار ، هبناج  همه  یفـسلف  متـسیس  کی  هتـسناوتن  مه  زونه  تسا  هتـشادرب  ملع  ناهج  رد  يدـنلب 
یئوگخساپ نوچ  هدومن و  تالاکشا  تالاوئس و  هلسلس  کی  راچد  یسانشادخ  هنیمز  رد  ار  نانآ  بتکم ، نینچ  کی  نادقف  درادب ، هضرع 

اهیدام زا  یهورگ  ياهزیواتـسد  زا  یکی  الثم  دندرکیم . راکنا  یلک  هب  ار  تعیبط  ءاروام  ادخ و  دـندرکیمن ، ادـیپ  دوخ  ياهـشسرپ  يارب 
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قطنم نیا  لباقم  رد  و  میرادن . نامیا  وا  دوجو  هب  سپ  مینکیمن  سمل  تسد  اب  ار  وا  مینیبیمن و  ار  ادخ  ام  نوچ  دناهتفگیم  هک  هدوب  نیا 
ياوق ریاس  اـی  مشچ  هب  رـصحنم  اـهنت  اـهزیچ  دوجو  هب  ندرب  یپ  تخانـش و  هلیـسو  هک  دـنامهفب  اـهنآ  هب  هک  هدوبن  یحیحـص  بتکم  کـی 
دوجو درخ  لـقع و  رگا  و  دـشابیم ، تاـیعقاو  كرد  تخانـش و  رازبا  نیرتـگرزب  زا  یکی  مه  ینـالقع  ياوق  ساوـح و  تسین و  يرهاـظ 

. مینک راکنا  ار  نآ  تسین  يرثا  اههاگشیامزآ  رد  وا  دوجو  زا  هکنیا  هناهب  هب  هک  تسین  حیحص  درک  قیدصت  ار  يزیچ 

؟ تسا هدش  نید  زا  زیرگ  هب  ناناوج  شیارگ  ثعاب  یلماوع  للع و  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  نید  زا  زیرگ  هب  ناناوج  شیارگ  ثعاب  یلماوع  للع و  هچ 

خساپ

ای ینورد  لماوع  فلا ) دـنوشیم : میـسقت  ینوریب  لـماوع  ینورد و  لماوعهتـسد  ود  هب  هک  درب  ماـن  نآ  يارب  ناوتیم  ار  يددـعتم  لـیالد 
مدقم - 1 زا : دـنترابع  هک  دـنروآیم  شیپ  ار  تیعـضونیا  هدوب و  نـالوءوسم  درکلمع  هب  طوـبرم  هک  دنـشابیم  یلماوـع  روـظنم  یلخاد :

ناریدم زا  یـضعب  هتـسیاشان  تامادـقا  اهراتفر و  یخرب  - 2 لیـصا . باـن و  مالـسا  تقیقح و  قطنم و  ربیفطاـع  يرکف و  تاداـع  نتـشاد 
هتـشادن و ینیدتسرد  لمع  تقیقح  رد  یلو  دـنراد  یبهذـم  يرهاظ  هک  یتموکح  یتلودياهداهن و  اههاگتـسد و  نارومأم  نارازگراک و 
. دش یبهذم  دارفا  ریاس  هب  ینیبدب  بجوم  رما  نیا  تشگ و  مدرم  هدوت  هاگدـید  زا  لمع  راتفگ و  نیب  فاکـش  ضراعت و  شیادـیپ  بجوم 

تارکنم اهيراجنهان و  اب  هلباقم  رد  زوسلد  یبهذـم  دارفا  زا  یـضعب  طارفا  يورهدایز و  اب  هارمه  حیحـصان و  بولطمان و  ياهدروخرب  - 3
مالسا زیمآتبحم  یعقاو و  هرهچ  نداد  ناشن  رد  یبهذم  دارفا  زا  یخرب  يراکمک  - 4 دش . یبهذم  دارفا  مومع  هبینیبدب  بجوم  هعماج  رد 

درکلمعهطیح زا  جراخ  هک  دنشابیم  یلماوع  روظنم  یطیحم : ای  ینوریب  لماوع  ب )  لمعرد . هدش  داجیا  یفنم  هاگدید  ندومن  فرطرب  و 
ياههتفای اهرواب و  هک  يدیدج  لسن  ندمآ  هنحص  هب  هعماج و  رد  لسن  لوحت  - 1 تسا : هدش  روکذم  تیعضو  هب  رجنم  هدوب و  نالوءوسم 

ای یهجوـتیب و  زین  ناـنآ و  هیجوـت  شزوـمآ و  تیبرت  يارب  هبناـج  هـمه  عماـج و  ياهماـنرب  نادـقف  تـسا  تواـفتم  یبهذـمدارفا  اـب  ناـنآ 
. تسا هدـش  فاکـش  نیا  هب  رجنمون  لسن  تیبرت  بادآ  لوصا و  هب  اههداوناخ  شرگن  رد  ياهشیر  یـساساتارییغت و  داـجیا  هب  یهجوتمک 

ياهرازباجاور دشر و  - 3 ندروآ . باسح  هب  نآ  ثعاب  ار  یتموکح  نالوءوسم  زا  هعماج و  رد  یعامتجا  يداصتقا و  تالکشم  دوجو  - 2
جاور یگنهرف و  ذوفن  يارب  اکیرمآ  يرامعتـسا  تردـق  ربا  شالتدـیدشت  ریخا و  ههد  رد  ناهج  حطـس  رد  تاغیلبت  یناسرعالطا و  دـیدج 

ود نایم  فاکـش  اهشزرا و  لوفا  ثعاب  ياهنوگهب  هدـش  ناهج  حطـس  رد  یگنهرف  یلک  وج  رییغت  بجوم  ناهج  رد  ییاـکیرمآ  گـنهرف 
زیرگ يارب  هراما  سفن  ياههسوسوو  ناسنا  یناسفن  تـالیامت  دوجو  - 4 هتینردم .) تنس و  فاکش   ) تسا هدش  یبهذمریغ  یبهذم و  رـشق 

-5 دـشابیم . یبهذـم  دارفا  زا  یبهذـمریغ  دارفا  زیرگ  ینیبدـب و  لـماع  هسفن  یف  تاذـل  تاوهـشباکترا و  یعرـش و  ياهتیدودـحم  زا 
غیلبت یبلطایند  هعاشا  جـیورت و  يداقتعا  ياهشزرا  مالـسا و  فیعـضت  يارب  یمالـساماظن  نانمـشد  طسوت  یگنهرف  مجاـهت  یهدـنامزاس 

يداقتعاياههیاپ شزرا و  ینابم  هب  رمتـسم  هلمح  یناوهـش  زئارغ  کیرحت  ینارگنامرآیفن  مسیـسیئال  مسیرالوکـس و  هدرتسگ  رمتـسم و 
تالـضعم و اهییاسران  زا  هدافتـسا  ءوس  يدازآ  مالـسا و  نایم  داضت  جیورت  غیلبت و  مالـسا  زا  نشخ  تشز و  یعقاوریغ و  ياهرهچ  هعاشا 

لباقریغ جیورت  اب  مدرم  رد  يدیماان  سأی و  هیحورداجیا  یهلا  نیناوق  مالـسا و  تیهام  هب  موجه  هلمح و  يارب  ییارجا  یتیریدمياهفعض و 
ینابم یمالـسا و  گنهرف  فیعـضت  وینید  تموکح  يروئت  ندوب  دمآراکان  جـیورت  غیلبت و  هعماج  رد  یهلا  يالاو  ياهشزرا  ندوب  ارجا 

ینیبدب داجیا  تهج  ردلخاد  رد  یمالسا  ماظن  دناعم  ياههورگ  درکلمع  - 6 تسا . هتشذگ  هب  قلعتم  نید  هک  هیرظن  نیا  هعاشا  یتدیقع و 
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ورنیازا ملعوذ . یلع  اهشزرا  بالقنا و  باتک  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ماظنتیعورشم . شهاک  نالوءوسم و  هلمج  زا  یبهذم  دارفا  هب 
درخ و ناـبحاص  هـمه  بوـلطم  تـسا . هتفاــیان  فـیرحت  نـید  هـک  مالــسا  هژیو  هـب  تیوـنعم و  نـید و  هـک  تـفگ : ناوـتیم  یناــسآ  هـب 

هنوراو ار  نید  هماج  وس  کی  زا  دوشیم  نید  زا  زیرگ  بجوم  هچنآ  اما  دشابیم . ترخآ  يارب  ناشیدنارود  ایند و  يارب  ناشیدناتحلصم 
عاونا رد  يراتفرگ  يراب و  دـنبیب و  نانآ و  یناور  یفطاع و  يراجنهان  یخرب و  ياجبان  ياههتـساوخ  رگید  يوس  زا  تسا و  ندرک  نت  رب 

نید و هب  مازتلا  دنروآ و  يور  ییوجدوس و ... یتحار و  داسف و  یتسس و  هب  يرایسب  هک  هدش  بجوم  ناتفصناطیش و ... یناطیـش  ياهماد 
: تسا هدـمآ  داعم  دـیحوت و  زا  ینادرگيور  لماع  نیرتمهم  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دـننیبب . دوخ  محازم  ار  ینید  ياهبوچراچ 

يارب تهج  نـیمه  هـب  . M{ دـنک زاـب  دوـخ  يور  شیپ  ار  داـسف  هار  دـهاوخیم  ناـسنا  هکلب  M{}A کماما رجفیل  ناسنالا  دـیری  لـب  }A
شزرا ناونع  هب  هعماج  رد  هاـنگ  داـسف و  زا  يرود  نید و  هب  لـمع  دـیاب  مه  تخانـش و  ار  یعقاو  نید  دـیاب  مه  يزیرگنید  زا  يریگولج 

دـنروآ و رامـش  هب  يدـنمناو  یگنرز و  ار  هار  ره  زا  ياهدـمآرد  هک  دـسرب  ییاـج  هب  هعماـج  گـنهرف  هک  يزور  نآ  دـیابن  دوـش و  یقلت 
دوخ و ظـفح  هب  يدـج  روط  هب  دـیاب  هک  تساـجنیا  دـننادب !! اهیگدرـسفا  عفر  لـماع  ناـناوج و  یعیبط  زاـین  ار  تروص  ره  هب  ياهتذـل 
رد نآ  ياهشزرا  نامیا و  ظفح  مینادب  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  نالوؤسم  يزیرهمانرب  رد  ار  حالـصا  هغدغد  تخادرپ و  نایفارطا  هداوناخ و 

دارفا هنوـگ  نیا  يارب  ارياهنوـمن  هیآ 11  مـیرحت »  » هروـس رد  دـنوادخ  دراد . يرتنوزفا  شزرا  یلو  تـسا  راوشدیـسب  دـعاسمان  طـیحم 
تسج و يرازیب  شرهوش  زا  هک  یماـگنه  دروآیم  هنومن  لاـثم و  ار  نوـعرف  رـسمه  هیـسآ  ناـنمءوم  يارب  دـنوادخ  دـیامنیم . يروآداـی 
نوعرف و رـش  زا  ارم  نک و  اـنب  نم  يارب  تشهب  رد  ياهناـخ  وت  متـشذگ و  يویند  ياـهرویز  نوـعرف و  رـصق  زا  نم  ایادـخ ! : تشاد هضرع 
، اهشزرادض دابدنت  رد  هک  تسا  نآ  رنه  تسین ؛ رنه  دعاسم  بسانم و  طیحم  رد  اهشزرا  ظفح  شخب . تاجن  راکمتـس  موق  شرادرک و 

تیوقت ار  نآ  هراومه  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  نامیانید  هار  یتسرد  هب  نیقی  ادخ و  هب  دامتعا  اب  دینک  یعـس  نیاربانب  دوش . حرطم  اهشزرا 
(. هیآ 33 رون  « ) هلـضف نم  هللا  مهنغی  یتح  احاکن  نودجیال  نیذلا  ففعتـسیلو  : » دـیامرفیم نآرق  جاودزا  تاناکما  دوبن  تروص  رد  دـینک 

اوقت نامیا و  حور  نآ  نتسب  راک  هب  اب  هک  تسا  یشور  هویش و  نیرتهب  نیا  دهدیم و  سفن  تفع  فافع و  هب  روتـسد  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
هب لمع  اب  نینچمه  ددرگیم . هدـنز  ناسنا  رد  تفع  هیحور  دوشیم و  سفن  رب  طلـست  هدارا و  تیوقت  ببـس  دـباییم و  شرورپ  ناسنا  رد 

ششوک یعس و  - 1 درک : هبلغ  نید  زا  زیرگ  اهيراجنهان و  رب  ناوتیم  هعماج  حطـس  رد  ییاـههمانرب  نینچ  شرتسگ  ریز و  ياـهشرافس 
هبنـشود و هژیو  هب  یبحتـسم  هزور  نـتفرگ  - 3 تقو . لوا  رد  بـلق و  روـضح  اـب  زاـمن  ندـناوخ  - 2 ینید . تاـبجاو  فیاـظو و  ماـجنا  رد 
. بش زامن  ندناوخ  رد  یعـس  رودقملا  یتح  - 6 نآرق . تایآ  رد  هشیدـنا  لمأت و  - 5 حبـص . زامن  زا  دعب  هژیوب  نآرق  توالت  - 4 هبنشجنپ .
اب تغارف  تاقواندرک  رپ  زور و  هنابـش  ماـمت  يارب  هماـنرب  میظنت  - 9 یعمج . هتـسد  يدرف و  ياهشزرورد  تکرـش  - 8 يزیخ . رحـس  - 7

ماـما مرحماـن . دارفا  هب  عورـشمان  هاـگن  زا  زیهرپ  - 11 یعامتجا . ویبهذـم  ياـهتیلاعف  رد  تکرـش  - 10 دـنمدوس . حیحـص و  ياههمانرب 
اـسب هچ  تسا  ناطیـش  ياهریت  زا  يریت  هاگن  : » دومرف زاب  و  دـنازیگنایم » ار  توهـش  هدـننیب  لد  رد  هاـگن  زا  سپ  هاـگن  :» دومرف (ع ) قداـص

. ملاس نمءوم و  ناتـسود  باختنا  - 13 دساف . فرحنم و  دارفا  اب  یتسود  ترـشاعم و  مدـع  - 12 دراد .» یپ  رد  زارد  ياههودـناهک  یهاگن 
. زیگنا توهش  ياههنحص  هب  ندیشیدنین  راکفا و  لرتنک  - 15 تاقوا . همهرد  ندوب  ادخ  دای  هب  - 14

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگنید  للع  .

شسرپ

؟ دراد دوجو  نآ  دوبهب  يارب  ياهراکهار  هچ  تسیچ ؟ رضاح  لسن  رد  يزیرگنید  للع  .

خساپ
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، هعماـج دوـجوم  تاـیعقاو  هب  تبـسن  ناـنیا  دنتـسه . زیتـس  نید  اـنایحا  زیرگنید و  اـم  ناـناوج  زورما  لـسن  تفگ ، ناوـتیمن  یگداـس  هـب 
هجوت اب  ناناوج  زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دشاب ؛ دراو  اهیتیاضران ، اههاگدید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید 
هجیتن ردو  دننادب  ینید  نیناوق  زا  یشان  ار  اهییاسران  زا  یضعب  دنشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  زا  یگداوناخ ، یطیحم و  طیارـش  هب 

اب دروخرب  رد  اقافتا  رگید . ثحب  ناریدم  زا  یخرب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  دننکب . نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکشا 
. ددرگیم رب  نارازگراک  ناریدم و  هب  هکلب  نید ؛ لصا  هب  هن  نانآ  تالاکـشا  هک  دننکیم  حیرـصت  ًابلاغ  نانآ ، اب  وگوتفگ  ناناوج و  نیا 

هتبلا دنــشابیم  ینید  یحور و  يرکف ، تمالــس  ثـیح  زا  ناــناوج  نیرتــهب  زا  روـشک  ناــناوج  تـفگ : ناوــتیم  دــیدرتیب  نیارباــنب ،
هب تبسن  دیاب  هک  تسا ؛ گرزب  يرطخ  ناناوج ، فارحنا  مکحتسم و  ژد  نیا  ریخـست  يارب  روشک ، نید و  نانمـشد  نالک  يراذگهیامرس 

نانمشد و ءوس  تاغیلبت  . 1 هلمج : زا  دراد ؛ يددعتم  لماوع  فیعض -  یلیخ  دح  رد  دنچ  ره  يزیرگنید -  لاح ، ره  هب  دوب . رایـشوه  نآ 
ياهناینب یتسس  فعض و  . 3 یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  ینید  شزومآ  رد  تسردان  ياهشور  . 2 نید ، هرابرد  ههبش  ياقلا  داجیا و 

شقن و نید و  تیهام  زا  تسرد  یهاگآ  نتشادن  شنیب و  فعض  . 5 یناسفن ، ياهاوه  تالیامت و  يوس  هب  شیارگ  . 4 هداوناخ ، رد  ینید 
هدـش مـالعا  ياـههمانرب  يارجا  رد  هعماـج  ناریدـم  زا  یخرب  يدـمآراکان  . 6 ناـسنا . يورخا  يوـیند و  تداعـس  نیمأـت  رد  نآ  درکراـک 

هنالداع عیزوت  مدـع  . 7 نکـسم و ،)... لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناـناوج یعاـمتجا  هیلوا  ياـهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتـن ، رد  ینید ، تموکح 
تردـق بسک  يارب  یـسایس  ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  . 8 روشک ، ياههاگتـسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اـهتصرف  تاـناکما و 

زا سپ  دـیاب  يزیرگنید  اب  هزرابم  يارب  شیوخ . عورـشم  ياههتـساوخ  هب  لین  يارب  ناناوج  يدـیماان  سأـی و  داـجیا  هجیتن ، رد  یـسایس و 
نیگمهس یجوم  داجیا  تسا ، مهم  رایسب  ام  زورما  هعماج  رد  هچنآ  دیزگرب . ار  بسانم  ياهراکهار  نآ ، لماوع  للع و  هبناج  همه  یـسررب 

اب نید  تروص  نیا  رد  تساهیشیدناژک ، تافارخ و  رابغ  ندودز  نید و  يابیز  هرهچ  هیارا  نانمـشد و  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  هدنفوت  و 
رطخ بظاوـم  دـیاب  ًادـیدش  رگید  فرط  زا  دـناشکیم . ارف  دوـخ  يوـس  هـب  ار  ناـناوج  يدـنمناوت  اـب  دراد ، هـک  ياهداـعلاقوف  تیباذــج 

ار ناـناوج  هک  تسا  نیا  برغ  مجاـهم  گـنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لـسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد 
يارب رگید  دزاب و  گنر  نانآ  رد  تناید  نید و  هب  شیارگ  ًاساسا  هک  دـهد  قوس  یـسنج  ياهيدازآ  یناوهـش و  تالیامت  يوس  هب  نانچ 
تمعن ره  لـثم  تسا و  رـشب  هب  یهلا  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاـح ، ره  هب  دـشاب . هتـشادن  یتـیمها  نادـنچ  لـطاب  قح و  ناـنآ 

ناونع هب  هدوب و  حلـص  گنج و  ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرـس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، درک . هنیهب  ياهدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رگید ، دادادـخ 
، قیقد يزیرهمانرب  اب  دیاب  نیاربانب ، دـنیآیم . رامـش  هب  یگنهرف و ... یملع ، یعامتجا ، یـسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدـم  نازابرس و 

. درک هئارا  یلمع  ياهراکهار  نانآ ، تالکشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگنید  لماوع   ) رضاح لسن  يورشیپ  عناوم 

؟ دنراد هّجوت  رتمک  مالسا  هب  ناناوج  تسا ، تبحص  مالسا  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد هّجوت  رتمک  مالسا  هب  ناناوج  تسا ، تبحص  مالسا  زا  اج  همه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ارچ 

خساپ

بّکرم يدوجوم  ناسنا  دنیزگرب . ار  دوخ  هار  رایتخا ، يدازآ و  ساسا  رب  دناوتیم  هک  تسا  يدوجوم  هناگی  ناسنا  ملاع ، تادوجوم  نایم 
یتوکلم صیاصخ  تافص و  ياراد  طقف  ناگتشرف  دنتسین . نینچ  هک  تاناویح  ناگتشرف و  فالخ  رب  تسا ؛ یناحور  یناویح و  تافـص  زا 
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رب دننکیم و  تعاطا  طقف  ساسا ، نیمه  رب  ببـس  نیدب  ؛ درادن دوجو  یناویح  زیارغ  یناسفن و  لایما  اهنآ  دوجو  رد  دنتـسه و  یناحور  و 
رگا تسا . هزیرغ  لقع و  اب  هتخیمآ  يدوجوم  ناسنا  تسا . هزیرغ  توهش و  زا  هدنکآ  رسارس  ناشدوجو  هک  دنتسه  تاناویح  نانآ ، سکع 
لقع رگا  و  { 1«;} نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  : » دوشیم رتتسپ  تاناویح  زا  ناسنا  دوش ، مکاح  وا  لـقع  رب  هزیرغ 

رد تسا ، تبحـص  مالـسا  زا  اج  ره  تفگ : دـیاب  همّدـقم  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  دوشیم / رترب  ناگتـشرف  زا  دوش ، مکاـح  وا  هزیرغ  رب  ناـسنا 
هچ رگ  راک ، نیا  و  تسا ، یناویح  زیارغ  زا  ضحم  تّیعبت  اب  تفلاخم  هک  دـیآیم  نایم  هب  نخـس  ترطف  لـقع و  ندرک  يوریپ  زا  تقیقح 

روخب و دیوگیم : یناویح  هزیرغ  لاثم ، يارب  ؛ دوشیم ناسآ  ناسنا  يارب  مک  مک  نیرمت  رثا  رب  دسریم ، رظن  هب  لکـشم  تخـس و  ادتبا  رد 
زا تسا و  رایـسب  ناناوج  رد  زیارغ  زا  تّیعبت  هب  لیم  رگید ، ترابع  هب  ریگب . هوزر  نک و  تعاطا  ار  ادـخ  رما  دـیوگیم : لقع  یلو  ماشایب ؛

، دـشاب ناـشلایما  قباـطم  ار  هچ  نآ  ناـناوج  تهج  نیدـب  ؛ دراد رب  رد  یتخـس  فّلکت و  یعون  یمالـسا  ياهروتـسد  هب  لـمع  رگید ، يوـس 
هّتبلا دـننادرگیم ؛ يور  تسا ، هارمه  یتخـس  تضایر و  اب  لومعم  روط  هب  تسا و  روآ  فیلکت  هچنآ  زا  دـنوریم و  نآ  لابند  هب  رتشیب 
انعم نیدـب  زورما  ناناوج  یتخانـش  یتاعالّطا و  عبانم  رد  لّوحت  رییغت و  أ . دوشیم : هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لـلع 

لاـیما زا  يوریپ  هب  رتشیب  ناـناوج  یناـسفن ، یناوـیح و  لاـیما  هب  ندز  نماد  یناسرعالّطاياههکبـش و  اـههناسر و  ندوـب  هدرتـسگ  اـب  هک 
هب ناناوج  عوجر  مدـع  ج . تسا ؛ لّمأت  لباق  ینید  ياههشیدـنا  اب  نامز  ياهزاین  یگنهامه  طابترا و  مدـع  ب . دـنوشیم ؛ توعد  یناسفن 

يزیرهمانرب هب  ناناوج ، بذـج  يارب  ور  نیا  زا  یگنهرف ،) نوخیبش  ) مالـسا نانمـشد  مومـسم  تاغیلبت  مجاهت و  ه .‘ هربخ ؛ ناسانـش  مالـسا 
/178 فارعا ، [. 1 / ] تسا زاین  تسرد 

؟ دوش راتفر  دیاب  دارفا  نیا  اب  هنوگچ  و  دسانشیم ؟ ار  زیرگ  نید  یسک  هچ  تسیک ؟ زیرگ  نید 

شسرپ

؟ دوش راتفر  دیاب  دارفا  نیا  اب  هنوگچ  و  دسانشیم ؟ ار  زیرگ  نید  یسک  هچ  تسیک ؟ زیرگ  نید 

خساپ

اب نازیرگنید  زا  ياهتـسد  فلا ) تشاد : ياهژیو  راتفر  دـیاب  کی  ره  اـب  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ار  ینوگاـنوگ  ياـهفیط  زیرگ  نید  دارفا 
زا یـضعب  يزیرگ  نید  دـنزیرگ / نید  تقیقح  رد  یلو  دـنهدیم ، هولج  راد  نید  ار  دوخ  رهاظ  رد  دـنیآیم و  ولج  قافن  ییورود و  هبرح 

قافن رب  ياهدع )  ) هنیدم نانکاس  زا  و  دیامرفیم ...« : (ص ) هللا لوسر  هب  باطخ  هک  اج  نآ  ات  دنکیم ، یفرعم  قیمع  هدـیچیپ و  ار ، ناقفانم 
نید هب  هدـش  باسح  هنارهام و  نانچ  نآ  نیقفانم  زا  ياهتـسد  میـسانشیم / ار  نانآ  ام  یـسانشیم ، ار  نانآ  وت  ربمایپ ! يا  دـناهدرک ، تداع 
لباق هیآ 179 ، فارعا ، هروـس  رد  دـنوادخ  هتفگ  قـبط  ناـنیا  دنـسانشیمن . ار  ناـنآ  رگید  یناـسک  ادـخ  زج  هک  دـنروآیم  يور  يزیرگ 

نآ اب  هک  دـنراد  ياهـشوگ  دـننیبیمن و  نآ  اب  هک  دـنراد  ینامـشچ  دـننکیمن و  تفایرد  ار  قیاقح  نانآ  ياهلد  هک  ارچ  دنتـسین ، تیادـه 
زورما هک  دننازیرگ  نید  زا  رگید  ياهتـسد  ب ) دنناگدنام / لفاغ  نامه  اهنآ  يرآ  دنرتهارمگ ، هکلب  نایاپراهچ  دـننامه  نانآ  دنونـشیمن .

زا هک  یصاخ  ینهذ  ياهضرف  شیپ  اهتشادرب و  يور  عقاو  رد  نانیا  دناهدومن  زاغآ  مالسا  هیلع  ار  عیـسو  ياهمجه  یمالـسا  ياهروشک  رد 
تایاور نآرق و  تایآ و  نآ و  ینابم  نید و  زا  هک  ناش  نهذ  هتخاس  دوخ  ياهضرف  شیپ  قبط  ار  صاخ  یمیهافم  و  دنراد ، یسانشتفرعم 

هک دنهدیم  هئارا  نید  زا  دیدج  ياهتئارق  یـضعب  دـننزیم و  نماد  يزیرگ  نید  هب  دوخ  یـشارتنید  اب  تقیقح  رد  دـننکیم و  تشادرب 
ناراود رد  هنافسأتم  تسا ! یعقاو  نید  دنهدیم ، هیارا  نانآ  هک  ار  هچ  نآ  هک  دننالوبقب  مدرم  هعماج و  هب  هک  دنراد  رارصاو  تسین  تسرد 

یمالـسا نیمزرـس  هب  یبرغ  یتادراو  ياههشیدـنا  تاغوس  اب  هک  یناگهتـشگرب  برغ  زا  دنرایـسب  میربیم ، رـسب  نآ  رد  هک  ياهنامز  اـم و 
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نید زا  دیدج  تئارق  یعون  یفارحنا ، ياههیرظن  یضعب  هئارا  اب  هاگ  دناهدش و  يرـصع  نید  ناشدوخ  ریبعت  هب  نید و  يدانم  دناهتـشگرب و 
ار ناـنیا  یناـسک  اـهنت  دـیامنیم و  لکـشم  نازیرگ  نید  هنوـگ  نیا  تخانـش  دراد / هلـصاف  اهگنـسرف  لیـصا  نید  اـب  هک  دـننکیم  هـضرع 
ات دنـشاب  هتـشاد  هبناج  همه  طلـست  مالـسا  یـسایس ... یعامتجا و  یقوقح و  لئاسم  یفـسلف و  ینید و  ياههیاپ  یناـبم و  رب  هک  دنـسانشیم 
هک دـنایعقاو  ناسانـش  مالـسا  اـهنت  دـننک . فشک  ار  دارفا  هنوگنیا  يزیرگ  نید  اههطـسفس و  تاـطلاغم و  قیقد ، ياـهینیبزیر  اـب  دـنناوتب 

دوش نایب  فشک و  نانیا  تاطلاغم  هک  تسا  نآ  اهنت  زیرگ  نید  عون  نیا  اب  دروخرب  تیفیک  هلباقم و  هار  دننک / ییاسانش  ار  اهنیا  دنناوتیم 
تروص ناریا  رد  هللادمحب  هزورما  هک  يراک  نامه  دوش ، ناریو  ینید  یفسلف و  یلقع و  تالالدتسا  اب  ناینب ، زا  ناش  یتاغوس  ياهیروئت  و 

ندز لبط  سوباک  رد  هک  تسا  اهتدم  نانآ  زا  یخرب  دناهدیزگ و  هانپ  تلزع  هشوگ  رد  مکمک  اهیروئت  یـضعب  ناگدـننک  هضرع  هتفرگ و 
هتـسد ج ) تسا / یملع  ههجاوم  قیرط  زا  لثم  هب  هلباقم  اهنت  نانیا  هراچ  هار  نیارباـنب ، دـننکیم ! ینارذـگ  تقو  یفـسلف  یملع و  تارظاـنم 

هرفط نید  دـیقت  راب  ریز  زا  يوحن  هب  هک  دـننکیم  شالت  دـننازیرگ و  نید  لمع  ياههنحـص  رد  رتشیب  هک  دنتـسه  نازیرگ  نید  زا  يرگید 
. تخادرپ نآ  تلع  فشک  هب  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دننک . یچیپرس  عرش  ياهروتـسد  زا  لمع  ماقم  رد  انبم ، نودب  تاهیجوت  اب  دنور و 

دنزرف يردـپ  ناتـسمز  درـس  ياوه  رد  رگا  ًالثم  یتیبرت ، یگنهرف و  رقف  اـی  دوش  دارفا  یـضعب  يزیرگ  نید  تلع  یفطاـع  رقف  تسا  نکمم 
هنوـگ نیا  دـیامن ... زاـمن  ندـناوخ  هب  راداو  ار  وا  راـبجا  ییوـگروز و  یعوـن  هب  دـنک و  دـنلب  باوـختخر  زا  باـتع  اـب  ار  دوـخ  کـچوک 

( ناوجون ناوج و  ًاصوصخ   ) دارفا يزیرگ  نید  ببس  نآ ، ملاسان  وج  طیحم و  یهاگ  دوشیم / يزیرگ  نید  تلع  دوخ  یفنم  ياهدروخرب 
هار زا  دیاب  تسا . هدومن  نیعم  مالـسا  ار  دروخرب  شور  مه  دـیامنیم و  ناسآ  يدودـح  ات  دارفا  هنوگ  نیا  ییاسانـش  مه  نیاربانب  دوشیم .
نیا ات  دـش  دراو  ملاس  طیحم  داجیا  یفطاع ، ياـهدوبمک  ندومن  ناربج  نسحا و  هلداـجم  هنـسح و  هظعوم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

/ دننادرگرب نید  نماد  هب  ار  دارفا  هنوگ 

هلصاف نید  زا  زور  هب  زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنشاب . یم  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  مه  اهناسنا  هدمآ و  اهناسنا  راگتـسر  تیاده و  يارب  نایدا 
؟ دنریگ یم 

شسرپ

زا زور  هب  زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنشاب . یم  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  مه  اهناسنا  هدمآ و  اهناسنا  راگتـسر  تیاده و  يارب  نایدا 
؟ دنریگ یم  هلصاف  نید 

خساپ

دیاـب مه  اـهناسنا  هکلب  دـنریذپب ، ار  نآ  اـهناسنا  اـت  تسین  یفاـک  ییاـهنت  هب  تـسا ، اـهناسنا  یحور  شمارآ  تداعـس و  يارب  ناـیدا  هـکنیا 
نیا قبط  رب  دـنهد و  صیخـشت  ار  نیا  اهناسنا  رگا  تسا . ینید  میلاعت  زا  يوریپ  ورگ  رد  ناـنآ  يراگتـسر  تداعـس و  هک  دـنهد  صیخـشت 

زا يرایـسب  هزورما  اما  دـش ، دـهاوخ  مهارف  ناشیارب  تسا ، نانآ  هدـشمگ ي  هک  یحور  شمارآ  تداعـس و  دـنیامن ، لمع  دوخ  صیخـشت 
زا يوریپ  رگید ، لـیاسم  رد  ار  شیوخ  يراگتـسر  شمارآ و  هتـشگ و  فارحنا  هابتـشا و  شوختـسد  شیوخ  تداعـس  صیخـشت  رد  مدرم 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک دـنهاوخن  ادـیپ  نید  ریغ  رد  ار  شیوخ  هدـشمگ ي  دـننک ، شالت  هچ  ره  نانیا  دـننک . یم  وجتـسج  نید ،

ـ1140ـ

نید زا  زور  هب  زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنشاب . یم  شیوخ  يراگتسر  تداعس و  بلاط  مه  اهناسنا  ودنا  هدمآ  اهناسنا  يراگتـسر  تیاده و  يارب  نایدا 
؟ دنریگ یم  هلصاف 
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شسرپ

هب زور  اهناسنا  ارچ  سپ  دنـشاب . یم  شیوخ  يراگتـسر  تداعـس و  بلاط  مه  اهناسنا  ودنا  هدمآ  اهناسنا  يراگتـسر  تیاده و  يارب  نایدا 
؟ دنریگ یم  هلصاف  نید  زا  زور 

خساپ

دیاـب مه  اـهناسنا  هکلب  دـنریذپب ، ار  نآ  اـهناسنا  اـت  تسین  یفاـک  ییاـهنت  هب  تـسا ، اـهناسنا  یحور  شمارآ  تداعـس و  يارب  ناـیدا  هـکنیا 
نیا قبط  رب  دـنهد و  صیخـشت  ار  نیا  اهناسنا  رگا  تسا . ینید  میلاعت  زا  يوریپ  ورگ  رد  ناـنآ  يراگتـسر  تداعـس و  هک  دـنهد  صیخـشت 

زا يرایـسب  هزورما  اما  دـش ، دـهاوخ  مهارف  ناشیارب  تسا ، نانآ  هدـشمگ ي  هک  یحور  شمارآ  تداعـس و  دـنیامن ، لمع  دوخ  صیخـشت 
زا يوریپ  رگید ، لـیاسم  رد  ار  شیوخ  يراگتـسر  شمارآ و  هتـشگ و  فارحنا  هابتـشا و  شوختـسد  شیوخ  تداعـس  صیخـشت  رد  مدرم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک دنهاوخن  ادیپ  نید  ریغ  رد  ار  شیوخ  هدشمگ ي  دننک ، شالت  هچ  ره  نانیا  دننک . یم  وجتسج  نید ،

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  للع و 

شسرپ

؟  دیرمش رب  ار  داحلا »  شرتسگ «  شیادیپ و  لماوع  للع و 

خساپ

شدوخ دنچ  ره  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  صخـش  رد  داحلا  هب  شیارگ  ینید و  یب  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاه  هزیگنا  ینعی  یناور :  للع  - 1
 ) يراب دنب و  یب  هب  لیم  و  نید )  رد  شهوژپ  قیقحت و  تمحز  لباقم  رد  تسا (  یبلط  تحار  اهنآ  نیرتمهم  دشاب و  ربخ  یب  اهنآ  ریثأت  زا 

عاضوا ینعی  یعامتجا :  للع  - 2 تسا .  یتسرپاوه )  زا  نید  يریگولج  و  هتشاذگ ،  ناسنا  هدهع  هب  نید  هک  ییاهتیلوئـسم  لوبق  لباقم  رد 
 ، دنراد نآ  شرتسگ  ای  شیادیپ  رد  یشقن  ینید  روما  نایدصتم  دیآ و  یم  دوجو  هب  عماوج  زا  يا  هراپ  رد  هک  یبولطمان  یعامتجا  لاوحاو 
 ، اهنآ عوقو  رد  نارادـنید  تلاخد  لیلد  هب  ار  اهیناماسبان  نیا  دنتـسه ،  فیعـض  ینالقع  رکفت  رظن  زا  مدرم  زا  يرایـسب  یطیارـش  نینچ  رد 
رد دونـش و  یم  نارگید  زا  ای  دیآ  یم  صخـش  نهذ  هب  هک  یتاهبـش  ماهوا و  ینعی  يرکف :  للع  - 3 دـنراذگ .  یم  نید  بتکم و  باسحب 

. دریگ یم  رارق  اهنآ  ریثات  تحت  شیبامک  درادن و  ار  اهنآ  عفد  رب  تردق  لالدتسا ،  رکفت و  يورین  فعض  رثا 

؟ دوشیم یئادز  نید  ثعاب  دننکیم و  نید  ءزج  ار  تافارخ  یهاگ  مدرم  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم یئادز  نید  ثعاب  دننکیم و  نید  ءزج  ار  تافارخ  یهاگ  مدرم  یضعب  ارچ 

خساپ
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تسا و یمدآ  حور  صاوخ  زا  یتسرپ  هفارخ  . 1 تسا : هدش  نایب  فلتخم  یتایرظن  نارادنید  یتح  اهناسنا و  نایم  رد  تافارخ  عویـش  يارب 
صاخشا هتشذگ  رد  اپورا  ریطاسا  نانامرهق  ًالثم  دهدیم . لکش  رییغت  مایا  رورم  هب  هک  تسا  هارمه  يدیدج  تافارخ  اب  يدیدج  رـصع  ره 

.2 دـناهداد . تبـسن  زین  تامارک  وا  هب  هک  دـشابیم  تیحیـسم  عفادـم  يرتگرزب  ناـملراش "  " لاـثما دـیدج  ياـهنرق  رد  نکل  دـندوب  رگید 
ریثأت هکنیا  اب  دـنکیم  کیرحت  ار  وا  لایخ  هراومه  تسا  ءاجر  فوخ و  شاهدـمع  رتشیب و  هک  ناسنا  ینطاب  تاساسحا  ینورد و  فطاوع 
ءاجر فوخ و  سح  دنکیم و  میـسرت  هدننک  راودیما  ای  زیگنا و  لوه  ییاهتروص  وا  نهذ  رد  لایخ  هوق  نوچ  دریذـپب ، ار  تافارخ  ياهراپ 

. تسا جراخ  ملاع  ای  تعیبط  اـب  حور  یقـالت  هجیتن  هفارخ  . 3 دوش . بیاغ  سفن  ۀنازخ  زا  دراذـگیمن  دـنکیم و  ظفح  ار  اهتروص  نآ  مه 
جراخ طیحم  ربارب  رد  رتسب  سفن  مهم  لمعلا  سکع  عقاو  رد  تافارخ  سپ  دنـشاب ، تافارخ  زاس  هنیمز  دـنناوتیم  ییایفارغج  لـماوع  سپ 
دروم یـسانش  ناور  ای  سفنلا  تفرعم  ظاحل  زا  ار  یتسرپ  هفارخ  سح  یفارخ و  دـیاقع  زاغآ  هک  دراد  اـج  تقیقح  نیا  مکح  هب  دنتـسه و 

. دـشاب يرـشب " ارآ  دـیاقع و  مالـسا و   " باتک رد  يرون " ۀـمالع   " زا هنیمز  نیا  رد  تایرظن  نیرتهب  زا  یکی  دـیاش  . 4 دراد . رارق  هعلاـطم 
ای ءاقب و  رـس  هکلب  دشاب )! یمدآ  حور  صاوخ  زا  یتسرپ  هفارخ  هکنیا  هب  هدیقع   ) تسین حیحـص  هدیقع  نیا  ام  رظن  هب  : " دـنیامرفیم ناشیا 

ترهـش ملع  رـصع  طلغ  هب  هک  زین  رـضاح  نامز  رد  تسا . قیاقح  هب  ندیـسرن  ملع و  رون  یعقاو  شرتسگ  مدع  رد  تافارخ ، روهظ  دیدحت 
رد اهنت  نادنمـشناد ، نیرتدنمـشناد  یتح  تسا  رتنوزف  ایرد  هرطق و  تبـسن  زا  تافارخ ، تالوهجم و  ربارب  رد  رـشب  یعقاو  تامولعم  هتفاـی ،

یفارخ ًانایحا  عقاو و  زا  رود  يدـیاقع  عبطلاب  تسا و  لهاج  یماع و  رگید  لئاسم  رد  هتفای و  تسد  یتایعقاو  قیاقح و  هب  لـئاسم  زا  یخرب 
. ققحم یباختنا  نتم  زا  هتفرگرب  ماوع . يداع و  تاقبط  هب  دسر  هچ  ات  دراد 

؟ دننادرگیور مالسا  زا  ناناوج  ارچ  تسامرف  مکح  هعماج  رد  یعقاو  مالسا  رگا  دنکیم ؟ یفرعم  ار  یعقاو  مالسا  ام  یهعماج  ایآ 

شسرپ

؟ دننادرگیور مالسا  زا  ناناوج  ارچ  تسامرف  مکح  هعماج  رد  یعقاو  مالسا  رگا  دنکیم ؟ یفرعم  ار  یعقاو  مالسا  ام  یهعماج  ایآ 

خساپ

هب ندیـسر  بالقنا ، فده  اّما  دنکیمن ، یفرعم  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  یعقاو  مالـسا  ام  یلعف  هعماج  هک  تسین  ياههبـش  کش و  چـیه  ياج 
رد هک  دیراد  عقوت  رگا  امش  : " دندومرفیم ینیمخماما ; ترـضح  هک  نانچ  دراد ، يرتشیب  شـشوک  هب  زاین  هک  تسایمالـسا  بولطم  ۀعماج 

ياهزجعم نینچ  رـشب  خیرات  لوط  مامت  رد  تسا و  هابتـشا  کی  دوش ، لوحتم  یلاعت  دنوادخ  ماکحا  مالـسا و  قبط  رب  روما  ۀمه  بش  کی 
ملاع هزور  کی  دوش و  هزجعم  کی  هک  دینکن  نامگ  دیامن  روهظ  لک  حلـصم  هّللا  أشنا  هک  يزور  نآ  داد و  دـهاوخن  تسا و  هدادـن  يور 
ماـما راـثآ  رـشن  زکرم  ص 202 ، ج 2 ، رون ، هفیحـص  ... ") دـنوشیم بوکرـس  ناراکمتـس  اهیراکادـف  اهـششوک و  اـب  هکلب  دوـش ; حالـصا 

هک یسک  هنرگ  و  تساهنآ ، تاعالطا  یمک  يداقتعا و  فعض  زا  یـشان  رگید  بهاذم  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  يدروم  شیارگ  ; ینیمخ ).
، تسام یناملسم  زا  فعض  هکلب  تسین ، یمالسا  زا  فعـض  نیاربانب  داد ; دهاوخن  يرترب  نآ  رب  ار  زیچ  چیه  دسانـشب ، یبوخ  هب  ار  مالـسا 
زا يریذـپریثأت  تاـعالطا و  یمک  رثا  رب  یخرب  هتبلا  مینکیمن . لـمع  بوـخ  نآ  هب  میاهتخانـش  رگا  اـی  میاهتخانـشن و  بوـخ  ار  مالـسا  اـم 
رد یگتخابدوخ  نیا  دـنوشیم و  هتخابدوخ  اهنآ  ربارب  رد  اذـل  دـنرادنپیم و  هتفرـشیپ  ار  نایبرغ  هدـنام و  بقع  ار  ناناملـسم  یبرغ  تاـغیلبت 

نیا رد  ناناملـسم  یگدنام  بقع  للع  زا  یکی  میزادرپیم . هتکن  نیا  رتشیب  حیـضوت  هب  اذل  تسا . هدوب  رثؤم  نایبرغ  نید  بهذم و  شریذـپ 
هب مالـسا  اریز ، تسا  یمالـسا  عماوج  زا  يرایـسب  رد  ادـخ ، ربمایپ  مالـسا و  تامیلعت  لوصا  ندـنام  كورتم  همین  ندـنام و  كورتم  ناـمز 

يرادیب یهاگآ و  شناد و  ملع و  هب  مالـسا  شالت ؟ تناما و  نآ  وک  یلو  دنکیم  توعد  شـشوک  شالت و  تناما و  يراگتـسر و  یکاپ و 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 519 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لصا نیا  یتسارب  ایآ  دنکیم ، توعد  يراکادف  فوفص و  یگدرشف  داحتا و  هب  مالسا  راشرس ؟ یهاگآ  ملع و  نآ  وک  یلو  دنکیم ، توعد 
تسا يزیچ  مالسا  هک  درک  فارتعا  دیاب  نیاربانب  دناهدنام ؟ بقع  لاح  نیا  اب  تسا و  امرفمکح  زورما  یمالـسا  عماوج  رد  لماک  روط  هب 

انیف اوده  َـ نیذلاو ج : " دیامرفیم هک  هدـمآ  توبکنع  هیآ 69 ، ریسفت  رد  ناناملـسم  یگدنام  بقع  رگید  لماع  رگید ؟! زیچ  ناناملـسم  ام  و 
، تقیقح رد  مییامنیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههار  نیقی  هب  دناهدیشوک ، ام  هار  رد  هک  یناسک  نینسحملا ;و  عمل  هللا  نگئ  انلبـس و  مهّنیدهنل 
یـسایس و یگنهرف و  یملع و  ياههنحـص  رد  داهج  ندرک  شومارف  یگدنام ، بقع  تلع  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  " تسا ، ناراکوکین  اب  ادـخ 

هریچ ناناملسم  رب  یـصخش  ضارغا  يرگن و  هتوک  یبلط و  تحار  ایند و  هب  قشع  سفن و  بح  يرآ  تسا  هدش  ناونع  یماظن  يداصتقا و 
یگتخابدوخ رگید  فرط  زا  دریگیم ! ینابرق  اهنآ  زا  نمشد  هک  تسا  یناگتشک  زا  شیب  ناشدوخ  تسد  هب  ناشناگتشک  هک  اجنآ  ات  هدش ،

هدش ثعاب  یمالسا  نارکفتم  نادنمشناد و  ياوزنا  سأی و  و  نارـس ، نارادمامز و  زا  یعمج  یگتخورفدوخ  و  هدزقرـش ، هدزبرغ و  یهورگ 
تّیدـج شالت و  یعـس و  ندرک و  لـمع  یگدـنام  بقع  نیا  لـماوع  هلمج  زا  نینچمه  دوش  هتفرگ  اـهنآ  زا  صـالخا  داـهج و  هیحور  هک 

ام زا  یمالسا  یلاعتم  میلاعت  هب  لمع  اب  هصرع  نیا  رد  اهنآ  ینعی  هدیسر ، ناشتـسد  هب  ناناملـسم  ام  زا  هک  تسا  یمیلاعت  هب  لمع  رد  اهیبرغ 
یتح هک  دوشیم  مولعم  الاب  بلاطم  زا  ص 350 ). ص 270 ;ج 16 ، ج 6 ، يزاریش ، مراکم  هللااتیآ  هنومن ، ریسفت  .) دناهداتفا ولج  ناناملـسم 

یمالسا ياهروشک  رگید  اب  یلامجا  ياهسیاقم  اب  اّما  تسا ; هدشن  ققحم  زونه  مالـسا ، بولطم  هعماج  هک  دننکیم  فارتعا  هعماج  ناگرزب 
یمالسا ماکحا  زا  ياهدمع  شخب  تسا و  هدش  هتشادرب  هنیمز  نیا  رد  یـساسا  مهم و  ياهماگ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  توغاط ، نامز  و 

. دنتـسه یعقاو  مالـسا  نید و  هب  بغار  اـم  ناـناوج  بلاـغ  درادـن و  تیلک  رما  نیا  ًـالوا  ناـناوج ، يزیرگنید  دروم  رد  تسارجا . لاـح  رد 
رد نینچمه  دنتـسه . ناناوج  ناگدننکتکرـش  بلاغ  هک  درک  هدـهاشم  اهفاکتعا  اهاعد و  اهیرادازع ، رد  ناوتیم  ار  اعدـم  نیا  هناـشن  نیرتهب 

یخرب يزیرگنید  اّما  دنداد . حیجرت  دنسپان ، ياهتنس  رب  ارنیـسح  ماما  مالـسا و  ناناوج ، هژیو  هب  مدرم و  هک  میدید  همه  لاس 1381  يادتبا 
لماوـع زا  رگید  یخرب  دـشاب . هعماـج  ردیمالـسا  ماـکحا  لـماک  ندـشن  ارجا  دـیاش  اـهنآ  زا  یکی  هـک  دراد  يددـعتم  ياـهتلع  ناـناوج  زا 

یناور لـماوع  نیرتـمهم  زا  ینیبـگرزب  دوـخ  رابکتـسا و  يرابودـنبیب ، هب  لـیم  یبـلطتحار ، یناور : لـماوع  فـلا ) زا : دـنترابع  ینادرگیور 
قـیقحت و تمحز  وـسکی  زا  ینعی  ( 60 رفاغ ، ;  15 دوه ، ;  200 هرقب ، ;  12 دّمحم ، ;  179 فارعا ، ;  3 رجح ، دـیرگنب :  ) دنـشابیم فارحنا 

قیقحت ددـص  رد  بلطتحار  لبنت و  دارفا  هک  دوشیم  نیا  زا  عناـم  درادـن ـ  یـسوسحم  يداـم و  تذـل  هک  يروما  ةراـبرد  هژیو  هب  شهوژپ ـ 
; درادیم زاب  یهلا  ینیبناهج  هب  شیارگ  زا  ار  نانآ  تیدودحم  نتـشادن  يرابودنبیب و  هب  یناویح و  ِيدازآ  هب  لیم  رگید  يوس  زا  و  دنیآرب .

تیلوؤسم اهنآ  ۀمزال  هک  دهدیم ، لیکـشت  ار  رگید  تاداقتعا  هلـسلس  کی  هشیر  میکح ، راگدیرفآ  هب  داقتعا  یهلا و  شنیب  نتفریذـپ  اریز 
یـشوپمشچ دوخ  ياههتـساوخ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  هک  دراد  اضتقا  یتیلوؤسم  نینچ  تسا و  يرایتخا  ياهراتفر  ۀـمه  رد  ناسنا 

تروص هب  دـنچ  ره  یناویح ; لیم  نیا  تسین . راگزاس  يرابودـنبیب  لیم  اـب  اهتیدودـحم  نیا  نتفریذـپ  دریذـپب و  ار  ییاهتیدودـحم  دـنک و 
رد لالدتـسا  رکفت و  يورین  فعـض  يرکف : لـماوع  ب ) دریگب . هلـصاف  ادـخ  هب  ناـمیا  تیادـه و  زا  ناـسنا  دوـشیم  بجوـم  هاـگآدوخان 

دیاقع ییارگسح ، دنریگب . رارق  تاهبش  ماهوا و  ریثأت  تحت  دارفا  ات  دوشیم  بجوم  دباییم  هار  نهذ  هب  هک  یتاهبش  ماهوا و  هب  ییوگخـساپ 
ياههیـضرف تسا و  یهلا  لدـع  تمکح و  فـالخ  دوشیم  هتـشادنپ  هک  يراوگاـن  ياهدادـیور  ثداوح و  فیعـض ، ياهلالدتـسا  یفارخ ،

هب ینید ، تاررقم  ماکحا و  زا  صقان  مهف  دنتسه . تاهبش  شیادیپ  ياههنیمز  نیرتمهم  زا  دوشیم ; یقلت  رگید  دیاقع  اب  فلاخم  هک  یملع 
هک یبولطمان  یعامتجا  عاضوا  یعامتجا : لماوع  ج ) دوشیم . تاهبـش  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  زین  یـسایس  یقوقح و  لئاسم  ۀـنیمز  رد  هژیو 
رد تساهناسنا . فارحنا  للع  لماوع  نیرتمهم  زا  دوشیم ، ناوتان  فیعـض و  راکفا  یگدنامبقع  ثعاب  دیآیم و  دـیدپ  عماوج  زا  ياهراپ  رد 

تالاکــشا و دـنرادن ، لـیلحت  تردـق  هـک  مدرم  زا  يرایــسب  دـنراد . شقن  اـهیناماسبان  نـیا  رد  زین  ینید  روـما  نایدـصتم  عـماوج ، یخرب 
هنوگنیا شیادـیپ  بجوم  ینید  تاداقتعا  هک  دـنرادنپیم  دـنراذگیم و  نید  بتکم و  باسح  هب  نارادـنید ، تلاخد  لـیلد  هب  ار  اـهیناماسبان 
عاـضوا رد  ناوتیم  ار  لـماوع  نیا  زراـب  ياـههنومن  دـنوشیم . نازیرگبهذـم  نید و  زا  ور ، نیا  زا  تسا و  هدـش  بولطماـن  لاوحا  عاـضوا و 
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نامزاس للملانیب  نامزاس  رتفد  پاچ  تکرش  ص 92و93 ، ج 1 ، دیاقع ، شزومآ  ر.ك : .) درک هظحالم  سناسنر  دـهع  رد  اپورا  یعامتجا 
دامتعا و  ( 54 51 ـ  ایبنا ، 24 و  21 ـ  فرخز ،  ) ناکاین زا  هناروکروک  دیلقت  يرهطم ). داتسا  يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  یمالـسا /  تاغیلبت 

. دشاب تیاده  قح و  هار  زا  فارحنا  رد  یمهم  لماوع  دناوتیم  زین  35 و 36 و 66 ) سنوی ،  ) دامتعا لباقریغ  لطاب و  ياهنامگ  هب 

؟ دوش یم  نید  زا  رارف  رب  یلیلد  یناحور  دنچ  ای  یناحور  کی  دب  درکلمع  ایآ  ( ؟ تسیچ نایوجشناد  يزیرگ  نید  تلع 

شسرپ

؟ دوش یم  نید  زا  رارف  رب  یلیلد  یناحور  دنچ  ای  یناحور  کی  دب  درکلمع  ایآ  ( ؟ تسیچ نایوجشناد  يزیرگ  نید  تلع 

خساپ

، هعماـج دوـجوم  تاـیعقاو  هب  تبـسن  ناـنیا  دنتـسه ، زیتـس  نید  اـنایحا  زیرگ و  نید  اـم  ناـناوج  زورما  لـسن  تفگ ، دوـشیمن  یگداـس  هب 
هجوت اب  ناناوج  زا  یـضعب  تسا ، نکمم  یلو  دشاب . دراو  اهیتیاضران ، اههاگدید و  نآ  زا  یـشخب  اسب  هچ  دنراد و  یتوافتم  ياههاگدـید 

ردو دننادب  ینید  نیناوق  زا  یـشان  ار  اهییاسران  زا  یخرب  دنـشاب و  رادروخرب  يرتشیب  یتیاضران  دنور  زا  یگداوناخ  یطیحم و  طیارـش  هب 
رد اقافتا  رگید . ثحب  ناریدم  زا  یضعب  يدمآراک  تسا و  یثحب  نید  يدمآراک  هتبلا  هک  دننکب ، نید  هجوتم  ار  شیوخ  تالاکـشا  هجیتن 
رب نارازگراک  ناریدم و  هب  هکلب  نید ، لصا  هب  هن  نانآ  تالاکشا  هک  دندرک  حیرصت  نانآ ، اب  وگتفگ  ناناوج و  نیا  زا  يدادعت  اب  دروخرب 

دنـشابیم و ینید  یحور و  يرکف و  تمالـس  ثیح  زا  ناناوج  نیرتهب  زا  روشک  ناناوج  هک ، تفگ  ناوتیم  دیدرتیب  نیاربانب ، ددرگیم .
قفوم هتبلا  هک  اـم ، ياعّدـم  رب  تسا  یهاوگ  ناـناوج ، فارحنا  مکحتـسم و  ژد  نیا  ریخـست  يارب  روشک ، نید و  نانمـشد  يراذـگهیامرس 

ههبش ياقلا  داجیا و  نانمـشد و  ءوس  تاغیلبت  - 1 هلمج : زا  دشاب ، هتـشاد  دناوتیم  يددعتم  لماوع  يزیرگنید  لاح ، ره  هب  دش . دـنهاوخن 
رد ینید  ياـهناینب  یتسـس  فعـض و  - 3 یناوـجون ، یکدوـک و  نارود  رد  ینید  شزوـمآ  رد  تسرداــن  ياــهشور  - 2 نید ، نوـماریپ 

تالیامت یـسنج و  زیارغ  جوا  رد  هک  یناوج  یناوجون و  نینـس  رد  اصوصخ  یناسفن ، ياهاوه  تـالیامت و  يوس  هب  شیارگ  - 4 هداوناخ ،
درکراک شقن و  نید و  تیهام  زا  تسرد  یهاگآ  نتشادن  شنیب و  فعـض  - 5 تسا . یبلط ) تیصخش   ) صخشت دوجو و  زاربا  یناسفن و 
تموکح يهدش  مالعا  ياههمانرب  يارجا  رد  هعماج  ناریدـم  زا  یـضعب  يدـمآراکان  ( 6 ناـسنا . يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأـت  رد  نآ 

تاناکما و هنـالداع  عیزوت  مدـع  ( 7 نکـسم و .)... لاغتـشا ، جاودزا ،  ) ناناوج یعامتجا  هیلوا  ياـهزاین  ندـنام  خـساپیب  هجیتن ، رد  ینید ،
رارمتـسا ظفح و  بسک ، رـس  رب  یـسایس  ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  ( 8 روشک ، ياههاگتـسد  تارادا و  زا  یخرب  رد  اـهتصرف 

سپ دیاب  يزیرگنید  اب  هزرابم  يارب  شیوخ . عورشم  ياههتساوخ  هب  لین  يارب  ناناوج  يدیماان  سأی و  داجیا  هجیتن ، رد  یسایس و  تردق 
یجوم داـجیا  تسا ، مهم  رایـسب  اـم  زورما  هعماـج  رد  هچنآ  دـیزگرب . ار  بساـنم  ياـهراکهار  نآ ، لـماوع  لـلع و  هبناـج  همه  یـسررب  زا 
تروص نیا  رد  اهیـشیدناژک ، تافارخ و  رابغ  ندودز  نید و  يابیز  هرهچ  هیاراو  نانمـشد  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  هدـنفوت  نیگمهس و 

رطخ بظاوم  دیاب  ادـیدش  رگید  فرط  زا  دـناشکیم . ارف  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  يدـنمناوت  اب  دراد ، هک  ياهداعلاقوف  تیباذـج  اب  نید 
ار ناـناوج  هک  تسا  نیا  برغ  مجاـهم  گـنهرف  يدـج  تارطخ  زا  یکی  دوب . ناوج  لـسن  ياـهشیارگ  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد 

يارب رگید  دزاب و  گنر  نانآ  رد  تناید  نید و  هب  شیارگ  اساسا  هک  دهد ، قوس  یـسنج  ياهيدازآ  یناوهـش و  تالیامت  يوس  هب  نانچ 
تمعن ره  لثم  تسا و  رـشب  هب  دادادـخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یناوج ، لاح ، ره  هب  دـشاب . هتـشادن  یتیمها  نادـنچ  لـطاب  قح و  ناـنآ 

ناونع هب  هدوب و  حلص  گنج و  ماگنه  هب  اهروشک  ياههیامرس  نیرتاهبنارگ  ناناوج ، و  درک . ياهنیهب  ياهدافتسا  نآ  زا  دیاب  رگید  دادادخ 
، قیقد يزیرهمانرب  اب  دیاب  نیاربانب ، دـنیآیم . رامـش  هب  یگنهرف و ... یملع و  یعامتجا  یـسایس ، ياههصرع  رد  هوقلاب  ناریدـم  نازابرس و 
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رظن هب  درک . هئارا  یلمع  ياـهراکهار  ناـنآ ، تالکـشم  يارب  دودز و  ار  هتفگ ) شیپ  يزیرگ  نید  لـماوع   ) رـضاح لـسن  يورشیپ  عناوم 
تیمـسر هب  رد  ماـگ  نیلّوا  ناـناوج ،) ترازو   ) ماـن نیمه  اـب  ياهناـخترازو  لیکـشت  روشک ، ناـناوج  هوبنا  تیعمج  هب  هجوـت  اـب  دـسریم ،

نیب یسایس  تاعزانم  ریثأت ، تحت  ناناوج ، ناناوجون و  هب  طوبرم  تالکشم  هک ، نآ  طرش  هب  هدوب ، روشک  ناناوج  قوقح  يهمه  نتخانش 
یهیدب دریگن . رارق  هدافتـسا  دروم  یمومع  راکفا  ندرک  تکاس  يارب  یـسایس و  ياهراعـش  ریاس  دح  رد  و  فلتخم ، ياهحانج  اههورگ و 

تدم زارد  تدم و  نایم  تدم ، هاتوک  ياهيزیرهمانرب  اب  ناوتب  ناناوج ، تالکشم  يهبناج  همه  تخانش  يداهن و  نینچ  لیکشت  اب  تسا ،
هضرع ناهج  هعماج و  هب  یناریا  ناملسم  ناوج  تسد  هب  ار  نید  رضاح ، لسن  هار  رس  رب  هدننک  جلف  تالکشم  ندرب  نیب  زا  ای  شهاک  يارب 

. تسین سرتسد  زا  رود  مدرم ،) يهمه  نارادمامز و  يهدارا  و  جع ) ) نامز ماما  کمک  ادخ و  فطل  اب   ) مهم نیا  و  درک .

دیدج مالک  نید و  هفسلف  تیهام 

؟ تسیچ دیدج  مالک  میدق و  مالک  نیب  توافت 

شسرپ

؟ تسیچ دیدج  مالک  میدق و  مالک  نیب  توافت 

خساپ

ملع تفرـشیپ  ياضتقم  هب  هک  تسا  ون  تاهبـش  يرـس  کی  حرط  رد  توافت ، اهنت  درادن . یقرف  فده  عوضوم و  رد  دـیدج  میدـق و  مالک 
للع نید ، هفـسلف  ثحابم  دننام  تسا ، هدشن  یثحب  اهنآ  زا  یمیدق  یمالک  ياه  باتک  رد  تشادن و  دوجو  نیـشیپ  نورق  رد  هک  دش  ادیپ 

 ... نآرق و عاونا و  لماکت  يروئت  دیدج ، یتخانش  ناور  مولع  رظن  زا  ماهلا  یحو و  ناسانش ، هعماج  ناسانش و  ناور  رظن  زا  نآ  شیادیپ 

نید یسانش  هعماج 

هعماج نید و 

؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  ایآ 

شسرپ

؟ لزنت ای  دور  یم  لماکت  هب  ور  یناسنا  ۀعماج  ایآ 

خساپ

یم شیپ  لماکت  يوس  هب  عومجم  رد  نکیل  تسا ، ور  هب  ور  اـه  بیـشن  اـهزارف و  اـب  شیب ، مک و  هچ  رگا  يرـشب  عماوج  دـسر  یم  رظن  هب 
ناسنا کت  کت  هک  دوب  دـهاوخن  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  یقالخا . يونعم و  لماکت  مه  تسا و  یملع  يداـم و  لـماکت  مه  لـماکت  نیا  دور .
نیـسح دـمحم  دیـس  همالع  دـننامه  یمالـسا  نارکفتم  نارـسفم و  زا  يا  هدـع  دنـشاب . رت  لماکتم  هتـشذگ  ياـه  ناـسنا  زا  يزورما ، ياـه 

زاربا ار  رظن  نیا  نآرق  زا  یتایآ  هب  کسمت  اب  ردص  رقاب  دمحم  دیهش  بطق و  دیس  اضر ، دیشر  دمحم  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  ییابطابط ،
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ةرابرد ام  نخس  ( "1" .) دنرب یم  ثاریم  هب  نم  هتـسیاش  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  باتک ، نآ  زا  سپ  روبز  رد  1" ـ دننامه : دنا ، هتشاد 
زا نیمز  3" ـ ( 2" .) دش دنهاوخ  زوریپ  قح  ياهورین  ام و  نایهاپس  دنوش و  یم  يرای  نانآ  هک  دوب  نینچ  شیپ  زا  ام  ناگداتـسرف  ناگدنب و 

يایوگ تایآ  ( 3" .) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجنارـس  دهد و  یم  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  هک  ره  هب  ار  نآ  تسا و  دـنوادخ  نآ 
هب ینعی  تفرگ ؛ دهاوخ  رارق  ناحلاص  تسد  رد  هدنیآ  رد  يرشب  ۀعماج  يربهر  تسا و  ناراکزیهرپ  اب  ناهج  هدنیآ  هک  تسا  تقیقح  نیا 

هاپـس يزوریپ  زاس  رتسب  لماکت  نیا  تسا و  هتفهن  يدام ) لماکت  رب  نوزفا   ) يونعم لماکت  تیرـشب ، هدـنیآ  رد  لطاب ، یمئاد  نـالوج  مغر 
هب لماکت  هک  ینامز  ات  دراد  یم  رب  مدق  یلاعت  لامک و  يوس  هب  هراومه  يرـشب  عماوج  نیاربانب  دش . دنهاوخ  زوریپ  نانآ  ددرگ و  یم  قح 

ناحلاص تموکح  شریذـپ  یگدامآ  دـنوش ، یم  نیمز  مکاح  ناحلاص ، یتقو  ناـمز  رخآ  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـبای . تسد  دوخ  جوا  هطقن 
نامز دوب . (ع ) یسوم ترضح  نامز  زا  شیب  يرادرک  کین  اه و  یبوخ  ددص  رد  (ع ) یسیع ترـضح  نامز  تسا . هدش  داجیا  مدرم  نورد 

لماکت و يوس  هب  هعماج  (ع ) ناماما ربمایپ و  نامز  زا  شیب  نامز  ماـما  تموکح  ناـمز  هتـشذگ و  ياـه  ناـمز  زا  شیب  (ص ) مالـسا ربماـیپ 
لماکت مدرم  لوقع  جع ) ) يدهم ماما  نامز  رد  هک  دنا  هدومرف  هداد و  ربخ  هدنیآ  زا  مالـسا  نایاوشیپ  تهج  نیدـب  دراد . یم  رب  ماگ  دوعص 

یم دشر  هتـشذگ  ياه  هدس  یمامت  زا  شیب  یقالخا  مراکم  تیمیمـص و  افـص و  دنوش و  یم  دنم  هرهب  یناوارف  تّینما  زا  دـنک و  یم  ادـیپ 
یپ . 136 ص 134 ـ  ج 2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هریاد  2 ـ خیرات . هعماج و  يرهطم ، دیهش  1 ـ هب :  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  دنک .

ۀیآ 128. ( 7  ) فارعا . 3 . 171 173 ـ ( 37  ) تافاص . 2 ۀیآ 105 . ( 21  ) ایبنا . 1 اه : تشون 

 , کیتارکومد یعامتجا  ياه  ماظن  لباقم  رد  و  ؟  تسین ارجا  لباق  هزورما  ارچ  تسا ,  لماک  ایوپ و  ماـظن  مالـسا ,  یعا  ـتـمـ جا ما  ـر نـظـ گا
؟  ار عمج  تداعس  هن  دنک و  یم  نیمات  اردرف  تداعس  هن  هک  تسا  هداتفا  بقع  یماظن 

شسرپ

 , کیتارکومد یعامتجا  ياه  ماظن  لباقم  رد  و  ؟  تسین ارجا  لباق  هزورما  ارچ  تسا ,  لماک  ایوپ و  ماـظن  مالـسا ,  یعا  ـتـمـ جا ما  ـر نـظـ گا
؟  ار عمج  تداعس  هن  دنک و  یم  نیمات  اردرف  تداعس  هن  هک  تسا  هداتفا  بقع  یماظن 

خساپ

يا هنوگ  هب  هدش  هدوزفا  ناناملس  دادعت مـ ربزور  هب  زور  وس  نیا  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  تثع  زا بـ ـت کـه بـعـد  سا نآ  هاو  ـخ گـ یرا الوا ; تـ
ـن یار ـ با بـنـ تسا .  ناـهج  گرزب  نید  نیمود  رگید  يراـمآ  رباـنب  تسا و  دارفا  ظاـحل  هب  نید  نیلوا  مالـسا  یمـسر  راـمآ  کـی  رباـنب  هک 

یتح ای ;  ـ نا ثـ دوب .  هدش  لحمـضم  نیا  زا  شیپ  نرق  نیدنچ  مک  تسد  دیاب  دروخ  یمن  دیدج  عماوج  درد  هب  ای  دوبن  ارجا  لباق  مالـسارگا 
ناوت یمن  یقطنم  ظاحل  هب  زاب  درک  هدایپ  نآ  رد  ار  مالـسا  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ینونک  عماوج  طیارـش  عاضوا و  میریذـپب  رگا 

مه مالـسا  رگید  نایب  هب  مالـسا .  هب  هن  ددرگ  یمرب  عماوج  هب  تیلباق  مدـع  هکلب  تسا .  ناوتان  اـی  صقاـنای  لـطاب  مالـسا  هک  تفرگ  هجیتن 
یمن ار  ناملـسم  دارفا  ای  للم  یخرب  يدنبیاپ  مدع  هکنآ  نمـضرد  تسا .  بسانم  طیارـش  دـنمزاین  یناسنا ,  ینید و  ياه  ماظن  ریاس  دـننام 

نیسح دمحم  دیس  یئابطابط -  باتک : تاحیضوت  تشاذگ .  مالسا  ياپ  هب  ناوت 

؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 

شسرپ
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؟ تسیچ يدیحوت  زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 

خساپ

درم زا  همه ، هب  تبسن  نوناق  دنـشاب و  ربارب  يواسم و  نوناق ، قح و  ربارب  رد  دارفا  هک  تسا  ياهعماج  يدیحوت ، زایتمایب  ۀعماج  زا  دوصقم 
هک دوشن  بجوم  یتاقبط  ياهتوافت  دوش و  ارجا  ناـسکی  دیفـس ، هایـس و  لـهاج و  ملاـع و  دـنمزاین ، رگناوت و  گرزب ، کـچوک و  نز ، و 

، درادـن طابترا  دارفا  ّتیحالـص  هب  هک  اـهتوافت  نیا  زا  کـی  ره  اـی  و  دوشن . ارجا  رگید  یـضعب  قح  رد  دوش و  ارجا  یـضعب  قح  رد  نوناـق 
مارتحا رتشیب  ای  دـنهدب  هلخادـم  رتشیب  اهراک  رد  ار  اهنآ  ًالثم  و  دـنوش ، لـئاق  يزاـیتما  اـهتوافت  نیا  تلع  هب  یـضعب  يارب  هک  دوش  بجوم 

يارب سک  ره  « ] ِهنیِد اُثُلث  َبَهَذ  ُهانِِغل  ِّینَِغل  َعَضاَوت  ْنَم  : » هک تسا  ثیداحا  رد  یتح  و  تسین ، مالسا  رد  اهفرح  نیا  تسا  یهیدب  هک  دننک ،
هب نادنمـشیارگ  نایارگ و  پچ  یـضعب  هک  يدیحوت  ۀِقبط  یب  ماظن  اما  دوریم ]. وا  نید  ثلث  ود  دنک ، ینتورف  شیرگناوت  يارب  يرگناوت 

توعد دنبیرفیم و  ار  ناملسم  نالدهداس  يدیحوت » ۀقبط  یب  ماظن   » ۀملک اب  و  دناهتخاس ، دوخ  راعش  ار  نآ  داصتقا ، تلاصا  مسیـسکرام و 
رد نآ  عوقو  و  تسین ؛ راگزاس  فیرـش ، ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  مالـسا و  ياـههمانرب  اـب  دـنهدیم ، هولج  یمالـسا  ار  دوخ  راـعش 

بهاوم اهتمعن و  زا  يرادروخرب  رد  همه  داد و  دوجو  لضافت  توافت و  نیوکت  ملاع  رد  هک  هنوگنامه  و  دـشابیمن ، ریذـپ  ناکما  جراـخ ،
زا یکی  نیا  دروخیم و  مشچ  هب  توافت  اج  همه  زین ، ناویح  ناـسنا و  و  ناـتخرد ، ناـهایگ و  ملاـع  رد  دنتـسین ، ناـسکی  يونعم  يداـم و 

تخرد اب  اوه  نیمز و  بآ و  زا  تخرد  کی  يریگهرهب  نازیم  تسین . رارکت  نیوکت  ملاع  رد  دـنیوگیم : یّتح  هک  تسا  هّیهلا  ياـهتّنس 
. تسین ربارب  اهنآ  تادادعتـسا  تسین و  يواسم  راگزومآ  کـی  زا  سـالک  کـی  رد  زومآ  شناد  ود  هدافتـسا  نازیم  تسین ، ناـسکی  رگید 

ملاع رد  لئاسم  نیا  دنرادن . رگید  قطانم  لها  هک  دـنراد  یّقرتب  يارب  یئاهیگدامآ  عون  کی  دـننکیم ، یگدـنز  لدـتعم  قطانم  رد  هکنانآ 
بسح هب  دراد ، فلتخم  تاقبط  هعماج ، تسا ، روطنیمه  زین  ینیوکت  ریغ  روما  رد  دشابیمن . رییغت  لباق  تسین و  یفانم  دیحوت  اب  ینیوکت 

؛ دوشیم فلتخم  بهاوم ، اـهتمعن و  زا  اـهنآ  هدافتـسا  يدارا ، یبسک و  اـی  یقاـّفتا  يرهق و  ثداوح  تاـبجوم و  دـنراد و  هک  یتادادعتـسا 
یناسک نآ  تیلاعف  زا  ناوتیمن  تسین ، ربارب  همه  تاناکما  هکنیا  اب  هرخألاب  و  دـنکیم ، ادـیپ  توافت  زین  اهنآ  ياهـشقن  لغاشم و  هکناـنچ 

. درک يریگولج  دننکیم  رتشیب  ششوک  ای  دنراد ، یعامتجا  تاماقم  هب  لین  ای  یعیبط  بهاوم  بحاصت  جارختـسا و  رد  رتشیب  دادعتـسا  هک 
ۀلیـسو دراد  هک  یتاناکما  ردـق  هب  سک  ره  يارب  ناوتیم  دـنیامن . دوجو  ضرع  شـشوک  راک و  نادـیم  رد  دـیاب  همه  هک  تسا  یئاج  ایند 
مهارف لیـصحت  ناکما  همه  يارب  ناوتیم  ًـالثم  داد . رارق  ناـسکی  همه  يارب  ار ، يراـیتخا  تاـناکما  درک و  مهارف  يرادربهرهب  هدافتـسا و 

رـشب تّیندـم  اب  يّدـح  رد  ياهقبطیب ، ماظن  میئوگب  دـیاب  هرخألاب  و  تخاس . تخاون  کی  لیـصحت ، رد  ار  همه  یّقرت  ناوتیمن  اـما  دومن ،
اهنآ و هدزاب  ًارهق  هک  اهراک ، لغاشم و  ندوب  ياهقبط  نودـب  رـشب ، یعامتجا  یـسایس و  يداـصتقا و  یگدـنز  ماـظن  اریز  تسا . راـگزاسان 

ياهتـسد دنـشاب . تاقبط  فانـصا و  هک  تسا  نیا  رب  تّیندـم  يانب  تسین ، ریذـپ  ناکما  تسا ، توافتم  عاـمتجا  رد  اـهنآ  ناـبحاص  عضوم 
لیدبت و ياهتسد  دنوش و  دّهعتم  ار  ناگدننک  دیلوت  تشادهب  ياهتـسد  دنزاسب ، دیلوت  رازبا  ياهتـسد  دنـشاب ، دراو  دیلوت  راک  رد  ًامیقتـسم 

ياهتـسد و  ار ، تینما  مظن و  تلادع و  يرارقرب  ياهتـسد  دنـشاب ، رادهدهع  نارگید  هب  ار  نآ  ندناسر  عیزوت و  هدش و  دیلوت  يایـشا  هلدابم 
. دنریگب هدهع  هب  ار  شزومآ  یتیبرت و  یقالخا و  ياهتیاده 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  ماظن و  یعامتجا  دعُب 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  نیناوق  ماظن و  یعامتجا  دُعب 
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خساپ

، مالسا ياهماظن  ناکحا و  زا  يا  هدمع  شخب  تسا . هداد  رارق  هّجوت  دروم  نآ  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  مالسا 
. اهنیا دـننام  داصتقا و  هب  طوبرم  ماکحا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  داهج  ربهر ، ماـما و  نییعت  لـیبق  زا  تسا ; یعاـمتجا 
، دسرب تداعس  هب  دناوت  یمن  رگیدکی  اب  يراکمه  عامتجا و  نودب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  مالـسا  رد  یماکحا  اهماظن و  نینچ  دوجو 

. دراد یهلا  یحو  هب  زاین  زین  یعامتجا  یگدنز  هنیمز ي  رد  دراد  یهلا  ییامنهار  هب  زاین  شیوخ  يدرف  یگدنز  رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 

؟ دنادیم ییاهیگژیو  هچ  ياراد  ار  لآهدیا  هعماج  میرک  نآرق 

شسرپ

؟ دنادیم ییاهیگژیو  هچ  ياراد  ار  لآهدیا  هعماج  میرک  نآرق 

خساپ

قولخم شنیرفآ  ملاع  رـسارس  میریذـپب  هک  یماگنه  تسادـخ  مکح  نآ  نوناق  هک 1 . تسا  ياهعماج  میرک  نآرق  رظن  زا  لآهدـیا  هعماـج 
وا نآ  زا  زیچ  ره  سک و  ره  زا  لبق  یناهج  نینچ  رب  قلطم  تیمکاح   " هک تسا  یعیبط  تسوا و  مات  کلم   " هک مینک  لوبق  دیاب  تسادـخ 

كاـپ تاذ  صوـصخم  لوا  هجرد  رد  تموـکح  تسادـخ  نآ  زا  اـهنت  ناـمرف  تیمکاـح و  ماـعنا 57 )  ) هَِّلل ـآلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : " دوب دـهاوخ 
نانیـشناج ناماما و  یهلا و  ناربماـیپ  نآ  يربهر  . 2 دوب . دـهاوخ  دـنک ، اطع  وا  هب  ار  تموکح  وا  هک  سک  ره  يارب  سپـس  تسا  دـنوادخ 

ْالا ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَأ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ " َی تسا بجاو  موـصعم  ناـماما  یهلا و  ناربماـیپ  ۀـمه  تعاـطا  تسامرکاربماـیپ 
نیا رد  . 3 ... " ار . رمالااولوا  ادـخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  ادـخ و  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 59، أسن  .. ;) مُکنِم ِْرم  ??

َو ْمِهیِّکَُزی  َو  ِيِهت  َـ َیاَء ْمِْهیَلَع  ْاُوْلتَی  ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  ِم  ِیّ َنیّ  ?? ْالا ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   " تسا مکاح  تیبرت و ... میلعت و  لدـع  طسق و  تینما  هعماج 
اهنآ رب  ار  شتایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن  سرد  تیعمج  ناـیم  رد  هک  تسا  یـسک  وا  هعمج 2 )  .. َـب(; َتِْکلا ِلَُعی  ُمُهُمّ

هدرک و هراـشا  أـیبنا : تثعب  مهم  فادـها  زا  یکی  هب  رگید  ياهـیآ  رد  ... " دزوماـیب ، تـمکح  باـتک و  دـنک و  هزیکاـپ  ار  اـهنآ  دـناوخب و 
لئالد اـب  ار  دوخ  نـالوسر  ( 25 دـیدح ، ;) طْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملا  َو  َب  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلاـِب َنّ اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  : " دـیامرفیم
مدرم دننک ".4 . تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هنالداع  نیناوق  قح و  ییاسانش   [ نازیم ینامسآ و   [ باتک اهنآ  اب  میداتسرف و  نشور 
يرود سوه  اوه و  تّیعبت  زا  هدرک و  يرواد  قح  ساـسا  رب  مدرم  دـننکیم ; تیعبت  یمالـسا  نیناوق  زا  دنتـسه و  نمؤم  تموـکح  نیا  رد 
ةَوَلَّصلا َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   " تسا مدرم  نیا  ياههمانرب  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز  أـتیا  زاـمن ، ۀـماقا  دـنزرویم ،
يداوج هللا  تیآ  هیقف  تیالو  ر.ك  جـح (  ةروس  ۀیآ 41  و  ... دـنرادیم و " اپ  رب  ار  زامن  دـنروآیم و  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  هرقب 3 ) .. ;)

قوـقح و ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 35ـ111 ، نارگید ج 10 ، يزاریـش و  مراـکم  هللاتـیآ  نآرق  ماـیپ  أـجر /  یگنهرف  رـشن  زکرم  یلمآ 
 . ( ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  يدزی  حابصم  یقت  دمحم  داتسا  نآرق  رد  تسایس 

؟  سکعلاب ای  تسا  حجرم  تینما  مظن و  رب  يدازآ  مالسا  رظن  زا 

شسرپ
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؟  سکعلاب ای  تسا  حجرم  تینما  مظن و  رب  يدازآ  مالسا  رظن  زا 

خساپ

اب تسهزین و  يرگید  ورگ  رد  کـی  ره  قـقحت  هک  تسا  ناـسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هتـسویپ  مـهب  هلوـقم  هـس  تـینما  مـظن و  يدازآ و 
رد اهناسنا  يدازآ  يرارقرب  نآ  هجیتن  دـیآیم  نایم  هب  هعماجرد  تینما  مظن  يرارقرب  زا  نخـس  یتقو  . دـنراد لباقتم  ریثات  یعون  رگیدـکی 

لباق هچنآ  اما  تسا . هعماج  دارفا  يدازآ  هب  طونم  یتهج  زا  مه  تینما  مظن و  ققحت  هک  هنوگناـمه  تسا  هشیدـنا و ...  گـنهرف و  داـصتقا 
هکنآ رگم  درک  رارقرب  تینماو  مظن  هعماـج  رد  ناوتیمن  هکدوـشیم  نشور  لـمات  یکدـنا  اـب  لـقع و  مکح  هب  هک  تسا  نیا  تسا  هجوـت 
يزیچ عامتجا  رد  نآ  تیمکاح  نوناق و  يانعم  ددرگ و  دودـحم  یعون  هب  مدرم  هماع  حـلاصم  عفانم و  ظفح  يارب  دارفا  يدرف  ياهيدازآ 
عبانم زا  يریگهرهب  هوحن  اـت  هتفرگ  ناـبایخرد  دـمآ  تفر و  ناـمتخاس  نتخاـسزا  يراـک  ره  رد  سک  ره  رگا  دـینک  روصت  تسین . نیا  زج 

رگا دوش ) تقد  . ) دش دهاوخ  یتیعـضو  هچ  راچد  هعماج  دنـشاب  دازآ  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  یگنهرف  يرکف و  لئاسم  همه  ات  یعیبط 
ار دوخ  سک  ره  هک  ارچ  میاهدرک  يدازآ  يدوبان  هب  مکح  عقاو  رد  دریذپیمن ـ یلقاع  چیه  هک  ـ  میریذپب ار  یطرش  دیقیب و  يدازآ  نینچ 

دارفا تمرح  تینما و  شیاـسآ و  بلـس  يدازآ  نینچ  هجیتـن  دوب و  دـهاوخن  لـئاق  یقح  یتـمرح و  چـیهنارگید  ياربو  هدـید  قلطم  دازآ 
داـجیا یمحازت  رگید  يوـس  زا  مظن  تـینما و  يوـس و  کـی  زا  يدازآ  قـقحت  نـیب  يدراوـم  رد  رگا  ساـسا  نـیا  رب  . دوـب دـهاوخ  هعماـج 

مامت رد  هک  هچنآ  رظن  درک . دودحم  يدودح  ات  ناوتیم  ار  اهیدازآ  تسا و  مدقم  هعماج  یمومع  حلاصم  هدودحم  رد  تینما  مظنددرگ و 
. دوشیم لامعا  گنج  ریظن  ینارحب  ياهتلاحرد  ایند  ياهروشک 

؟ دوش یمن  ءارجا  نامروشک  رد  قیقد  لماک و  روطب  مالسا  نید  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ءارجا  نامروشک  رد  قیقد  لماک و  روطب  مالسا  نید  ارچ 

خساپ

روط هب  اما  تسا . جراخ  خـساپ  نیا  شیاجنگ  زا  نآ ، بناوج  همه  هب  نتخادرپ  هک  هدوب  هبناـجهمه  قیقد و  یـسررب  هب  دـنمزاین  هلأـسم  نیا 
زا مالـسا  نید  رابرهگ  ماکحا  تاروتـسد و  یماـمت  لـماک  قیقد و  يارجا  - 1 درک : هراشا  لـیذ  تاـکن  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  راـصتخا 
الاب لیبق  زا   ) مزال ياههنیمز  طیارش و  عیمج  ققحت  ات  اما  تسا  یمالسا  هعماج  هتـسیاب  راوازـس و  يرما  دنچ  ره  هعماج ، دارفا  یمامت  يوس 

. دش دهاوخن  ققحم  وا )... تاروتسدو  دنوادخ  هب  یبلق  داقتعاو  نامیا  هعماج ، دارفا  عیمج  تخانـش  یهاگآ و  تریـصب ، كرد و  هوق  نتفر 
دیاب هنیمز  نیا  رد  دوریم ؛ راظتنا  یمالسا  ماظن  زا  هدوب و  هعماج  تیفرظ  دح  رد  هک  تسا  یمالسا  تاروتـسد  يارجا  امـش  روظنم  رگا  - 2
لمع مالـسا  ماـکحا  تاروتـسد و  هب  تسا ، یمالـسا  هعماـج  راوازـس  هتـسیاش و  هک  ناـنچ  نآ  هنافـسأتم  میقفاوم و  امـش  اـب  مه  اـم  تفگ :

رد مدرم  يراگنالهـس  رد  رثؤم  لماوع  فلا ) تسا : یبایهشیر  یـسررب و  لـباق  نـالوؤسم  مدرم و  تواـفتم  هزوحود  رد  نیا  هک  دوشیمن 
هدرتسگ تروصب  یمالسا  یهلا و  ياهشزرا  گنهرف و  ندشن  مکاح  مالـسا و  ماکحا  تیبثت  مدع  1 ـ یمالسا ؛ تاروتسد  ماکحا و  يارجا 
بالقنا زا  دـعب  يولهپ  میژر  طحنم  دـساف و  گنهرف  ياقب  همادا و  رگید  فرط  زا  هعماج و  دارفا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ریگارف  و 
ندومن شکورف  گنج و  همتاخ  زا  دعب  یلو  دوب  هدش  گنرمک  هعماج  رد  یهلا  ياهشزرانتفرگ  جوا  هطـساوب  گنج  نامز  رد  دنچ  ره  هک 
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هتفرگ تدش  تخادرپ  میهاوخ  نآ  هب  يدعب  ياههرامـش  رد  هک  یلئاسم  هب  هجوت  اب  هرابود  اهـشزرا  رییغت  نآ و  اب  بسانم  لاوحا  عاضوا و 
لـسن ندـمآ  هنحـص  هب  هعماج و  رد  لـسن  لوحت  2 ـ دزاـسیم . راکـشآیمالسا  لـئاسم  هب  ییاـنتعایب  لـیبق  زا  ار  دوخ  رهاـظم  اـههولج و  و 
هیجوت شزومآ و  تیبرت ، يارب  هبناجهمه  عماج و  ياهمانرب  نادـقف  تسا . توافتم  یبهذـم  دارفا  اب  نانآ  ياـههتفای  اـهرواب و  هک  يدـیدج 

هب اههداوناخ  شرگن  رد  ياهشیر  ویـساسا  تارییغت  داعبا  هب  یهجوتمک  ای  یهجوتیب و  زین  یمالـسا و  ياهشزرا  اهرواب و  هب  تبـسن  نانآ 
سدقم و عافد  نارود  زا  سپ  دـعب : هب  لاس 1368  زا  اهشزرا  رییغت  دنور  3 ـ یمالـسا . ياهراجنه  اب  قباطم  ون  لسن  تیبرت  بادآ  لوصا و 

یـشزرا ياهداضت  زورب  بجوم  لدم  نیا  هک  دش  هتفرگ  شیپ  رد  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  یلدم  روشک ، يزاسزاب  نارود  زاغآ 
: هک نایب  نیا  هب  تشاد  یپ  رد  ار  اهشزرا  رییغت  لیبق  زا  یجیاتنهعسوت  هک  ياهنوگب  دیدرگ  بولطم  ياهصخاش  زا  هعماج  نتفرگ  هلصاف  و 

فلتخم رازبا  اـب  نینچمه  دـیدرگ . مدرم  دـیرخ  تردـق  یعقاو و  دـمآرد  شهاـک  بجوم  مروت  زرا و  خرن  رییغت  ریظن  يداـصتقا  تامادـقا 
ياهزاین حطـس  رما ، ود  نیا  هجیتن  رد  دـش . هتفرگ  شیپ  رد  مدرم  رد  زاین  ِدـیلوت  ِيوق  دـنیارف  کـی  يراـجت )... زکارم  تاـغیلبت ، تادراو ، )

ياضرا هجیتن  رد  دـندش . وربور  یـساسا  عناوم  اـب  ناـشیاهزاین  ياـضرا  رد  مدرم  تفرگ و  رارق  ناشدـمآرد  حطـس  زا  رتـالاب  مدرم  بلاـغ 
زین یعقاو  دمآردهک  اجنآ  زا  و  دش . شزرا  اب  ناشیارب  لوپ  دمآرد و  ینعی  اهزاین ، نآ  ياضرا  هلیـس  رتمهم و  نآ  زا  هدش و  دیلوت  ياهزاین 

الاب و رشق  تورث  شیامن  دننام : لماوع  رگید  فرط  زا  دش . شزرا  اب  لومعم  دح  زا  شیب  لوپ ، رتشیب و  دمآرد  هب  یبایتسد  تفای ، شهاک 
هک دش  بجوم  هعماج  لک  رفسمتآ  رییغت  و  رهاوظ ، تالمجت و  هب  یتلود  ناریدم  زراب  شیارگ  دمآ ، مهارف  الاب  رـشق  يارب  هک  یتالیهـست 

لوپ نیاربانب  دننیبب . عورـشم  تسرد و  ار  دیدج  ياهزاین  ياضرا  يارب  لوپ  يوجتـسج  و  راجنه ) هدش =(  دییأت  ار  دیدج  ياهشزرامدرم 
ار ناشیاهزاین  ياضرا  فافک  و  دوب ، مک  ناشدمآرد  لوپ و  هک  یناسک  رتشیب  دروم  رد  لقادح  دـش و  لیدـبت  بلاغ  شزرا  کی  هب  یئزج 
هب یتسیز  هداس  زا  نردم ، يوس  هب  یتنس  زا  یعامتجا  ياهشزرا  اهدنیارف  نیا  هجیتن  رد  داد . رارق  عاعشلا  تحتار  رگید  ياهـشزرا  دادیمن 

ماجـسنا و زا  تورث و  شزرا  هب  تعاـنق  شزرا  زا  يدرف و  یئوـجدوس  هب  هعماـج  يارب  تشذـگ  راـثیا و  يراـیمه و  کـمک و  زا  لـمجت ،
: ای لصف 4ـ8ـ3  داـضت ، هعـسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف  ر.ك : ، ) دـناهدرک تکرح  اـیندو ، لوپ  شزرا  هب  ادـخ  نید و  یـشزرا  زا  ییارگدرف و 
یعرــش و ياهتیدودـحم  زا  زیرگ  يارب  هراـما  سفن  ياـههسوسو  ناـسنا و  یناـسفن  تـالیامت  دوـجو  - 4 ص 522 .) هعماـج ، یموتاـنآ 

طـسوت یگنهرف  مجاهت  یهدـنامزاس  - 5 دـشابیم . یمالـسا  میلاعت  تیاعر  مدـع  رد  یمهم  لـماع  هسفن  یف  تاذـل ، تاوهـش و  باـکترا 
مسیرالوکـس و هدرتسگ  رمتـسم و  غیلبت  یبلطایند ، هعاشا  جـیورت و  يداقتعا ، ياـهشزرا  مالـسا و  فیعـضت  يارب  یمالـسا  Š اظن نانمشد 

تشز یعقاوریغ و  ياهرهچهعاشا  يداقتعا ، ياههیاپ  شزرا و  ینابم  هب  رمتسم  هلمح  یناوهـش ، زئارغ  کیرحت  ییارگنامرآ ، یفن  مسیئال ،
ییارجا یتیریدم و  ياهفعـض  تالـضعم و  اهییاسران ، زا  هدافتـسا  ءوس  يدازآ ، مالـسا و  نایم  داضت  جیورت  غیلبت و  مالـسا ، زا  نشخ  و 

يالاویاهشزرا ندوب  ارجا  لباقریغ  جیورت  اب  مدرم  رد  يدیماان  سأی و  هیحور  داجیا  یهلا ، نیناوق  مالـسا و  تیهام  هب  موجه  هلمح و  يارب 
یتدیقع و ینابم  یمالسا و  گنهرف  فیعـضت  نید و  ندوب  ینطاب  حماست و  لهاست و  يرگهحابا ، گنهرف  جیورت  غیلبت و  هعماج ، رد  یهلا 
ینید و ینابم  فیعضت  تهج  رد  لخاد ، رد  یمالسا  ماظن  دناعم  ياههورگ  درکلمع  - 6 تسا . هتشذگ  هب  قلعتم  نید  هک  هیرظن  نیا  هعاشا 
ب دشابیم . مدرم  داقتعا  نامیا و  هک  یمالسا  ماظن  ناکرا  فیعـضت  هجیتن  رد  يداقتعا و  لوصا  رد  دیدرت  کش و  داجیا  مدرم و  یتدیقع 
يرگيرــشق و رّجحت ، - 1 زا : دــنترابع  هـک  دــنروآیم  شیپ  ار  تیعــضو  نـیا  هدوـب و  نــالوؤسم  درکلمع  هـب  طوـبرم  هـک  یلماوــع  ( 

نتـشاد مدقم  يرـشب و  صقان  دودحم و  ياهتشادرب  هب  یگنادواج  قالطا و  سدـقت ، گنر  نداد  زج  تسین  يزیچ  رجحت  ییارگسپاو .
لئاسم زا  ارناناوج  یخرب  نتـسج  يرود  هدیقع و  لزلزت  ياههنیمز  هک  لیـصا  بان و  مالـسا  تقیقح و  قطنم و  رب  یفطاع  يرکف و  تاداع 

ياهداهن اههاگتـسد و  نارومأم  نارازگراک و  ناریدـم ، زا  یـضعب  هتـسیاشان  تامادـقا  اـهراتفر و  یخرب  - 2 تسا . هدروآ  مهارف  یمالـسا 
نیب فاکـش  ضراـعت و  شیادـیپ  بجوم  هتـشادن و  ینید  تسرد  لـمع  تقیقح  رد  یلو  دـنراد ، یبهذـم  يرهاـظ  هک  یتموکح  یتلود و 

بولطمان و ياهدروخرب  - 3 تسا . هدش  یهلا  تاروتـسد  ماجنا  رد  یهاتوک  بجومرما  نیا  تشگ و  مدرم  هدوت  هاگدید  زا  لمع  راتفگ و 
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هب ینیبدب  بجوم  هعماج ، رد  تارکنم  اهيراجنهان و  اب  هلباقم  رد  زوسلد  یبهذم  دارفا  زا  یضعب  طارفا ، يورهدایز و  اب  هارمه  حیحـصان و 
هاگدید ندومن  فرطرب  مالسا و  زیمآتبحم  یعقاو و  هرهچ  نداد  ناشن  رد  یبهذم  دارفا  زا  یخرب  يراکمک  - 4 دش . یمالسا  میلاعت  لصا 

اب عطاق  دروخرب  تراظن و  فعـض  نییاپ و  ياـههدر  رد  ییارجا  نـالوؤسم  شنیزگ  رد  یفاـک  تقد  مدـع  - 5 لمع . رد  هدـش  داجیا  یفنم 
لیبق زا   ) يرادا تالـضعم  دـسافم و  شرتسگ  نالوؤسم و  زا  یخرب  يوس  زا  یهلا  تاروتـسدو  ماکحا  نتفرگ  هدـیدان  تابجوم  ناـفلختم ،
لیبـق نیا  دوـجو  مغر  هب  تسا . هدوـمن  مهارف  ار  نارگید و )... قوـقح  نـتفرگ  هدـیدان  ، يراوـخهوشر يزاـبیتراپ ، یتلادـعیب ، ضیعبت و 

ماکحا و هب  لمع  رد  یمالسا ، عماوج  ریاس  هب  تبسن  یمالسا و  بالقنا  زا  لبق  اب  هسیاقم  رد  نالوؤسم  رتشیب  ام و  هعماج  مدرم  تالکـشم ،
هب هعماج - رد  یمالـسا  ياـهشزرا  گـنهرف و  تیوقت  دـشر و  دـهاش  اـم  دـناهدوب و  رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  دـشر  زا  یمالـسا ، میلاـعت 

نداد ماـجنا  اـب  دوریم  دـیما  لاـح  ره  رد  میـشابیم . یبهذـم  ینید و  مسارم  ضیارف و  رد  ناـنآ  هدرتسگ  تکراـشم  ناـناوج و  صوصخ 
دروخرب یمالسا و  میلاعت  هب  تبـسن  هعماج  یهاگآ  كرد و  ندرب  الاب  یمالـسا و  ياهشزرا  ندرک  هنیداهن  رد  بسانم  یگنهرف  تامادقا 

ياـهصخاش نیزاوم و  اـب  قباـطم  هنومن و  ياهعماـج  هب  نـالوؤسم  يوس  زا  مدرم ، یتدـیقع  ینید و  ياهروابفیعـضت  رد  رثؤـم  لـماوع  اـب 
J .} میوش لیدبت  یمالسا 

؟  تسیچ یمالسا  شنیب  رد  یتاقبط  شرگن  هاگیاج 

شسرپ

؟  تسیچ یمالسا  شنیب  رد  یتاقبط  شرگن  هاگیاج 

خساپ

نوگانوگ و ریباعتنآرق  رد  دنراد . یگنهرف  يداصتقا و  يداقتعا ، دحاو  ياهيریگتهج  هک  تسا  هعماج  زا  یصاخ  فنـص  هورگ و  هقبط ،
، یلو ماما ، لیابق  بوعـش ، ، ساـن تما ، موق ، نوچ ، ییاـههژاو  تسا . اـههورگ  تاـقبط و  رثکت  شریذـپ  زا  یکاـح  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

لوبق رگناشن  دبع و ... ّرح ، كولمم ، ریقف ، ینغ ، ، توغاط فعضتسم ، ربکتسم ، ملاظ ، ملاع ، دسفم ، حلاص ، دهاجم ، كرشم ، قفانم ، رفاک ،
یگدـنزاس داهج  يزکرم  رتفد  تاراشتنا  یمالـسا ، ینیبناهج  رب  ياهمدـقم  یـضترم ، يرهطمدیهـش ، اگن : تسا . هعماج  رد  تاـقبط  رثکت 

هب ار  اهناسنا  توافت  مالسا  هک  تسا  تهج  نیدب  شرگن  نیا  . 40 ص35 -  ج 2 ، خیرات ، هعماج و  ثحبم  دلجم ، کی  رد  دلج  هس  اتیب ،
یناور یتسیز و  یکیزیف ، ياهتوافت  ینعی ، دنراد ؛ يربج  یعیبط و  ياهتوافترگیدکی  اب  ای  اهناسنا  اریز : دریذپیم  تیعقاو  کی  ناونع 

ای زین  اهتوافت  نیا  یعاـمتجا ؛ هاـگیاپ  هفیظو و  عضو و  رد  ییاـهتوافت  نینچمه  درادـن . اـهنآرد  يریثأـت  هنوگچـیه  درف  دوخ  راـتفر  هک 
نیا لثم  تسا  يرایتخا  للع  لولعم  ای  و  تسا . هدمآ  ایند  هب  ریقف  مورحم و  هقبط  رد  دوخ  رایتخا  نودـبیدرف  ًالثم  تسا ، یعیبط  للع  لولعم 

هعماج نییاپ  هقبط  رد  ور  نیا  زا  هتخاس و  ریقف  ار  دوخ  نآ  هجیتن  رد  هک  دنیزگرب  ار  يراتفر  شیوخ  رایتخا  شنیزگ و  وباختنا  اب  يدرف  هک 
هتسناد یعیبط  ًالماک  يرما  ار  لوا  توافت  نآرق  دنکیم . در  ار  مود  ياهتوافت  هن  تسا و  رکنم  ار  لوا  توافت  هن  مالسا  تسا . هتفرگرارق 

مکتنـسلا فالتخاو  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  هتاـیآ  نم  و  دـنکیم : یقلت  شنیرفآ  هاگتـسد  تقلخ و  ماـظن  نتم  رد  يرما  ناونع  هب  ار  نآو 
امش ياهگنر  امـش و  ياهنابز  فالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآوا  تردق ]  ] ياههناشن زا  نیملاعلل و  تایآل  کلذ  یف  نا  مکناولاو 

زا هناولا و  فلتخم  ماـعنالاو  باودـلاو  ساـنلا  نم  و  ( 22 هیآ مور ، ، ) M} تسا ییاـههناشن  ناروـشناد  يارب  زین ] رما   ] نیا رد  اـعطق  تـسا .
ًالوا ار  مود  ياهتوافت  نآرق  هیآ 28 .) رطاف ، ]، ) M} میدروآدیدپ  ] تسا فلتخم  هنوگنامه  ناشیاهگنر  هک  اهماد  ناروناج و  نامدرم و 

یف مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  کبر  تمحر  نومـسقی  مها  دـنکیم : یقلت  عاـمتجا  خرچ  ندـیخرچ  راکمیـسقت و  يارب  بساـنم  يرتسب 
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تمحر هک  دننانآ  ایآ  نوعمجی  امم  ریخ  کبر  تمحر  ایرخـس و  اضعب  مهـضعب  ذختیل  تاجرد  ضعب  قوف  مهـضعب  انعفر  ایندـلا و  ةویحلا 
[ رظن  ] زا ار  نانآ  زا  یخرب  میاهدرک و  میـسقت  ناشنایم  اـیند  یگدـنز  رد  ار  ناـنآ  شاـعم   ] لـیاسو  ] اـم دـننکیم ؟ میـسقت  ار  تراـگدرورپ 

نانآ هچنآ  زا  وت  راگدرورپتمحر  دنریگ و  تمدخ  رد  ار  رگید ]  ] یـضعب اهنآ  زا  یـضعب  ات  میاهداد  رارق  رگید ]  ] یـضعب زا  رتالاب  تاجرد ،
ناوـنع هـب  اـهناسنا  شیاـمزآ  زاـسهنیمز  ار  یتاـقبط  یعاـمتجا و  ياــهتوافت  اــیناث  هـــیآ 32 .) فرخز ، ، ) M} تسا رتـهب  دـنزودنایم 

عفر ضرالا و  فئالخ  مکلعج  يذـلاوه  دـنادیم : ناسنا  هرابرد  یهلا  ياهتنـس  نیرتریذپانءانثتـساو  نیرتیلک  نیرتمهم و  نیرتگرزب ،
امش زا  یضعب  داد و  رارق  رگیدکی ]  ] نیشناج نیمز  رد  ار  امش  هک  یـسک  تسا  وا  و  مکیتآ ... ام  یف  مکولبیل  تاجرد  ضعب  قوف  مکـضعب 

، يدزی حابـصم  اگن : هیآ 165 .) ماـعنا ، ، ) M} دـیامزایب تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امـش  اـت  داد  يرترب  یتاـجرد  هـب  رگید  یخرب  رب  ار 
راهب 1379، مود ، پاچ  نارهت ، یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملانیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  یقتدـمحم ،

هعماج رد  دارفا  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هتخادنا  شزرا  زا  هدومن و  وغل  یلک  هب  ار  یتاقبط  تازایتما  مالسا  اما  . 275 ،ص 255 -  مشش شخب 
دیوج يرترب  نارگید  رب  یعامتجا  ياهورین  زا  يرگید  يورین  ای  تورث  دانتسا  هب  درادن  قح  یسک  زگره  دنربارب و  ردارب و  مه  اب  یمالـسا 

نیگنـس فیاظو  زا  ياهراپ  زا  دوخ  صوصخم  تمـس  هطـساو  هب  ای  دـهاوخب  شنرک  ینتورف و  ناـنآ  زا  هدرمـش  کبـس  راوخ و  ار  ناـنآو 
تاررقم نیناوق و  يارجا  رد  هعماج  تسرپرـس  دوشن . تازاجم  دـنکیم  هک  یهانگ  ربارب  رد  هدرک و  ادـیپ  تینوصم  ای  دوش  فاعم  عامتجا 

دیابن دوخ  یـصخش  ضارغا  اهراک و  رد  یلو  دنراذگ ، مارتحاو  دنروآ  دورف  میظعت  رـس  نآ  لباقم  رد  دیاب  یگمه  تسا و  ذـفان  شمکح 
نیا ساپ  هب  ای  دنـشاب  هتـشادن  وا  هب  يریگهدرخ  ضارتعا و  قح  دنک  هچ  رهای  دنروآ ، دورف  رـس  شربارب  رد  نارگید  هک  دشاب  هتـشاد  عقوت 
هیام ار  تورث  دناوتیمن  دنمتورث  درف  کی  نینچمه  دشاب . فاعم  یمومع  فیاظو  زا  ياهراپزا  تسا ، تعامج  ياورنامرف  تسرپرس و  هک 
هدرک يرادفرط  وا  زا  دنرادن  قح  زین  هعماج  نایاورنامرف  دبوکب . ار  ناتـسدریز  نادنمتـسم و  دوخ  تورث  ینابیتشپهب  هداد  رارق  دوخ  راختفا 

و  ] ناـنمؤم تـقیقح  رد  ةوـخا  نوـنمؤملا  اـمنا  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  دـنراد . مدـقم  ناریقف  ملـسم  قوـقح  هـب  ار  وا  هدوهیبنخــس  ره 
لمعی نم  باتکلا  لها  یناماالو  مکّیناماب  سیل  دـیامرفیم : نینچمه  و  هیآ 10 ) تارجح ، ،) M} دنردارب مه  اب   ] مالسا هب  ناگدنروآنامیا 

رفیک نآ  ربارب  رد  دهد ، ماجنا  یفالخ ] و   ] دـب راک  یـسک  ره  تسین ؛ امـش  باتک و  لها  ياههتـساوخ  اهوزرآعبات و  ادـخ  نید  هبزجی  ءوس 
مالسا نید  رد  اهنیا  دننام  نیدلاو و  مارتحا  نید و  نایاوشیپ  زا  تعاطا  دننام  تاصاصتخا ، هتـشر  کی  هتبلا  (. 123 هیآ ءاسن ، ، ) M} دنیبیم

هدـش وا  عـفن  هب  مکح  نیا  هک  یـسک  مه  دروـم  نیا  رد  یلو  رگید  هـقبط  ربارب  رد  هـقبط  کـی  هـب  صوـصخم  تـسا  یفیاـظو  هـک  تـسه 
نیا نودب  مالـسا  تسا ، بلطزایتما  اترطف  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  دشکب . نانآ  خر  هب  ار  دوخ  ماقم  هتـسج ، يرترب  نارگید  رب  دناوتیمن  ، تسا

نآ زا  یعقاو  شزرا  مالـسا  هاگدـید  زا  تسا . اوـقت  نآ  تسا و  هتفرگ  رظنرد  نآ  يارب  یلمع  دروـم  کـی  دـشکب  ار  يرطف  هزیرغ  نیا  هک 
دیدـپ نارگید  يارب  یتـمحازم  دوش  رتـشیب  هچ  ره  زاـیتما  هیاـم  نیا  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  ، اوقت باـسح  فرط  نوچ  تسا و  يراـکزیهرپ 

نیا رب  دـشابیم . اههورگ  دارفا و  محازت  ببـس  نیرتدـنمورین  هعماج و  داسف  لماع  نیرتگرزب  هک  یتاـقبطزایتما  فـالخرب  دروآ ، دـهاوخن 
راب دـنبیب و  درم  اهدـص  زا  راکزیهرپ  نز  کی  دراد و  يرترب  راکزیهرپان  دـنمتورث  یهورگ  رب  راـکزیهرپ  ریقف  کیمالـسا  رظن  رد  ساـسا 
نا اوفراـعتل  لـئابق  ابوعـش و  مکاـنلعج  یثـناو و  رکذ  نم  مکاـنقلخ  اـنا  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  هـک  ناـنچ  تسارتـهب .

هتـسد هتـسد  هورگ و  هورگ   ] هلیبـق هلیبـق  تـلم و  تـلم  ار  امــش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امــش  اـم  مدرم ، يا  مـکیقتا  هّللادـنعمکمرکا 
،M ...} تسا امـش  نیرتراگزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرتدـنمجرا  تقیقح  رد  دـینک ، لـصاح  لـباقتم  ییاسانـش  رگیدـکیاب  اـت  میدـینادرگ  ]

بحاص چیه  لمع  نم  ضعب ... نم  مکـضعب  یثنا  وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضاال  ینا  دـیامرفیمنینچمه ... : و  هیآ 13 ) تارجح ، )
هتفگان هیآ 195 .) نارمع ، لآ  ، ) M} منکیمن هابت  دـنناسنا ] هدوب و  عون  کی  زا  و   ] دـیرگیدکی زا  همه  هک  نز  ایدرم  زا  ار  امـش  زا  یلمع 

عـضو ینیناوق  تسا ، مرتحمیگمه  شـشوک  راک و  دنکیرـش و  عامتجا  تیوضع  تیناسنا و  رد  دارفا  همه  هک  نیا  هظحالم  اب  مالـسا  دنامن 
هتـسب دوـخ  هب  دوـخ  یعاـمتجا  ياهشکمـشکو  يدـعت  هار  ارهق  تروـص  نیا  رد  ددرگ و  نیعم  نآ  هیاـس  رد  سک  ره  عفاـنم  هـک  هدوـمن 
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يدـح نیرخآ  ات  ار  هعماج  فلتخم  تاقبط  هلـصاف  هک  هدـشمیظنت  یتروص  هب  هتفگ  شیپ  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تاررقم  نیا  دوشیم .
عامتجا عفن  هب  هک  هداد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  رگید  يوس  زا  دزاسکیدزن . رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  درادرب و  ناـیم  زا  تسا  نکمم  هک 
ناملسم درف  کی  دننادب . دوخ  ررض  ار  عامتجا  ررض  هدید و  یمالـسا  هعماج  عفن  رد  اردوخ  عفن  هدرک ، زیهرپ  یهاوخدوخ  زا  دننک و  رکف 

ره يارب  راک و  ره  رد  شرگن  نیااب  یناملسم  نینچ  رگراک . ای  رگتعنص  ای  زرواشک  ای  رجات  کی  سپـس  دشاب  یعقاو  ناملـسم  تسخن  دیاب 
مالسا ررض  هب  هک  يراک  هب  زگره  وا  ار . نتشیوختحلصم  سپس  دریگیم ، رظن  رد  ار  ناناملسم  مالسا و  عفانم  حلاصم و  تسخن  یمیمـصت 

عضو ار  جح  رطف و  دیع  زامن  تعامج ، زامن  نوچ  یتادابع  مالسا  رد  دیامنیمنمادقا . دشاب -  شدوخ  عفن  هب  دنچ  ره  تسا -  ناناملسم  و 
زا دوش ، نکهشیر  یتاقبط  تافالتخا  هک  نآ  يارب  هار  نیرترثؤم  اریز  تسا ، یتاقبط  تافالتخاعفر  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هک  هدومرف  ررقم  و 
هک يدرف  هک  ارچ  دراد ، دوجو  یلماک  هجو  هب  قح  ترضح  یعمجهتسد  شتسرپ  رد  تیصاخ  نیا  تسا . رگیدکیهب  یشیدنادب  ندرب  نایم 

زابهمه يور  هب  راگدرورپ  تمحر  ياهرد  رگید  فرط  زا  درادن . راک  رـس و  یـسک  اب  ادخ  اب  زج  دـهدیم  ماجنا  صالخا  اب  ار  ادـختدابع 
. دریذـپیم دوخهب  ار  یگمه  دـیآ -  دـیدپ  یتمحازم  هک  نآیب  وا -  برق  تحاس  تسین و  یندـش  مامت  وا  تمعن  ناـیاپیب  هنازخ  تسا و 

یبسانم رازبا  هلیسو و  اهیشیدنادبو  اهترودک  اهفالتخا و  عفر  يارب  نیا  دیآیم و  دیدپ  مدرم  رد  تبحم  رهم و  تفلا و  سنا و  مرجال 
، اتیب مق ، ارآناهج ، یهللا ، تیآ  يدـهم  دیـس  زا : میظنت  يروآعمج و  نید ، شزومآ  نیـسح ، دـمحم  دیـس  ییابطابط ، همالع  اگن : تسا .

J .} 46 ص 38 - 

ناحلصم هزرابم  زا  تسا . ناهج  رد  بیـشن  زارف و  رپ  ینالوط و  یخیرات  رگنایب   ، یعامتجا رگ  حالـصا  ناونع  هب  عامتجا ،  هنحـص  رد  نید  روضح 
نوچمه رشب  خیرات  رد  هنایارگ  داینب  ياه  شبنج  روهظ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  متسیب و  نرق  یمالسا  شبنج  ات  یطـسو  نورق  خیرات  رد  یحیـسم 

نامزاس ا روهظ 

شسرپ

هزرابم زا  تسا . ناهج  رد  بیـشن  زارف و  رپ  ینالوط و  یخیرات  رگنایب   ، یعاـمتجا رگ  حالـصا  ناونع  هب  عاـمتجا ،  هنحـص  رد  نید  روضح 
رد هنایارگ  داینب  ياه  شبنج  روهظ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  متـسیب و  نرق  یمالـسا  شبنج  ات  یطـسو  نورق  خیرات  رد  یحیـسم  ناحلـصم 

نیا یهاگ  دریگ .  یم  رب  رد  ار  همه  ینید ،  تئارق  شرگن و  رد  رایـسب  ياه  توافت  دوجو  اب   ، هدعاقلا نامزاس  روهظ  نوچمه  رـشب  خیرات 
رگ حالـصا  ناونع  هب  عامتجا  رد  نید  روضح  زا  امـش  یقلت  ( هدـعاقلا  ) يرگناریو ریـسم  رد  هاـگ  تسا و  یگدـنزاس  ریـسم  رد  تاحالـصا 

؟ تسیچ یعامتجا 

خساپ

قح و ياه  هورگ  زیواتـسد  هدـید و  دوخ  هب  ینوگانوگ  ياهدورف  زارف و  خـیرات ، رد  هک  تسا  يا  هژاو  هعماج ، يزاس  هب  تاحالـصا و  . 1
روهمج سیئر  رواه ، نزیآ  نامز  رد  هک  هاگ  نآ  میهاوگ ، دوخ  خیرات  رد  ار  نآ  هایـس  نومیمان و  هنیـشیپ  تسا . هتفرگ  رارق  يرایـسب  لطاب 

زاغآ تاحالـصا  ناونع  ریز  نامروشک ، یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، ياه  هیاپ  رب  روشک  نیا  یگریچ  يو ، روتـسد  هب  اـکیرمآ و  قبـسا 
شنزرس اب  میرک  نآرق  هدوب و  حرطم  مالسا  يریگ  لکش  زاغآ  نامز  رد  یتح  تاحالصا ، هدیدپ  قح  هبان  ندش  هتفرگ  رارق  زیواتـسد  دش .

نیمز رد  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و  نوحلـصم ؛ نحن  امنا  اولاق  ضرـالا  یف  اودـسفت  ـال  مهل  لـیق  اذاو  : » تسا هدرک  داـی  نآ  زا 
اب تسرداـن ، زا  ار  تسرد  تاحالـصا  يزاسادـج  درکیور ، نـیا  هیآ 11 .) هرقب ، « ) میا هدـننک  حالـصا  اهنت  ام  دـنیوگ : یم  دـینکن ، داـسف 
نآ تسردان  ياه  هویـش  زا  یبلط  حالـصا  یعدـم  ياه  هورگ  تسرد  درکراک  یـسانشزاب  يارب  . 2 تسا . هتخاس  ور  هبور  ییاـه  يراوشد 
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فداصت و نوچمه  یلماوع  هب  هتـسنادن و  دنمنوناق  ار  یخیرات  ياهدادیور  هک  یخرب  رادـنپ  فالخرب  فلا ) تسا : یندـش  گنرد  یتاکن 
دوخ همات  تلع  رادماو  یعامتجا ، هدـیدپ  ره  ققحت  هک  تسا  نآ  تسرد  هاگدـید  دـنهد ، یم  دـنویپ  عماوج  صاخ  طیارـش  زا  يور  هلابند 

زا خـیرات  هعماج و  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم   ) دنـشاب یم  یکرتشم  یتخانـش  هعماج  نیناوق  ياراد  زین  نوگاـنوگ  عماوج  یهگناو  هدوب ؛
یضترم زین ر.ك : و   - 1379 مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تکرـش   ، 113 ص 160 -  نآرق ، هاگدید 

عماوج رد  كرتشم  یتخانـش  هعماج  نیناوق  دوجو  يانعم  ب )  خیرات .)] هعماج و  ثحبم   ] دـعب هب  ص 343  ج 2 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ،
یم مه  نیاربانب ، دنراد . ناسکی  تاموقم  تاذ و  تیوه ، ینعی  دندحاو ؛ عون  کی  دارفا  هیبش  ددـعتم ، ياه  هعماج  هک  تسا  نآ  نوگانوگ 
مه و  تسناد ، يرگید  زا  رتدب  ای  رتهب  اقلطم  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دیجنـس و  رگیدـکی  اب  ار  نوگانوگ  یـشزرا  ياه  ماظن  اه و  گنهرف  ناوت 

دـشاب هتـشاد  تیمکاح  نیعم ، یـشزرا  ماـظن  گـنهرف و  کـی  نآ ، رد  هک  تسب  دـیما  دـحاو ، یناـهج  هعماـج  کـی  شیادـیپ  هب  ناوت  یم 
رد اه  ناسنا  همه  هک  تسه  یتاینیوکت  تایعقاو و  هک  تسا  نآ  يدرکیور  نینچ  هاگتساخ  ص 146 .) نیشیپ ، يدزی ، حابصم  یقتدمحم  )

یتخب و کین  ریخ ، هب  ار  نایمدآ  همه  دـناوتب  هک  ینیعم  ياه  يدـنم  نوناـق  ربارب و  یـشزرا  ماـظن  هراـگنا  تروص ، نیا  رد  دـنکرتشم . نآ 
نوچمه دـنراد ؛ هراشا  هدـش  دای  درکیور  هب  زین  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ج )  ص 148 .) نامه ،  ) تسا یقطنم  یـضرف  دوش ، نومنهر  لامک 

نآ زا  يزومآ  دـنپ  هب  ار  نایمدآ  میرک  نآرق  رگید ، ناوارف  هباشم  ياـه  هیآ  تاـیآ و  نیا  رد  21 و ... رطاف /   ، 67 ارعش /   ، 111 فسوی / 
هوجو ناگدنیآ  ناگتشذگ و  نایم  نآرق ، هاگدید  زا  هک  دوش  یم  راکشآ  ناس ، نیدب  دناوخ . یم  ارف  تسا  هتفر  نیشیپ  ياه  هعماج  رب  هچ 

یئزج و ياهدادـیور  زا  هنرگو  دزاس ؛ یم  دـنمدوس  یندـش و  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  يزومآ  دـنپ  عوضوم ، نیمه  تسا و  ینیوکت  كارتشا 
109 فسوی /   ، 2 رشح /   ، 13 نارمع /  لآ  دننام  ( ؟ تسج ناوت  یم  يا  هرهب  هچ  تفرگ و  ناوت  یم  یسرد  هچ  ریذپان ، رارکت  یصخش و 
رب مکاح  ياه  يدنمنوناق  زا  یخرب  رذگدوز ، يزادـنا  مشچ  اب  د )  36 و 69 و .)... لحن /   ، 11 ماعنا /   ، 10 دمحم /  21 و 82 ،  رفاغ /  ، 

: درمشرب ریز  رارق  هب  ناوت  یم  تفای ، اه  نآ  رد  ناوت  یم  زین  ار  تسرد  یبلط  حالصا  ياه  هگر  هک  ار  نآرق  هاگدید  زا  اه ) تنـس   ) عماوج
 - 11 دـعر /   ) ناسنا رایتخا  هدارا و  يدازآ  ( ، 9  - 10 لافنا /   ) ندوب ییادخ  (، 77 ءارسا /   - 62 بازحا /   ) ندوب ریذـپان  فلخت  ریگارف و 

لاـمج همجرت   ، 139 ص 147 -  نآرق ،) رد  خیرات  ياه  تنـس   ) یعوضوم ریـسفت  ردص ، رقاب  دـمحم  دیهـش  ( ) 59 فـهک /   - 16 نج / 
يریذپانرییغت (، 214 هرقب /   - 38 بازحا /   ) يریذپ رارکت  (، 28 هیثاج /   ) نیناوق ندوب  یعامتجا  یمالسا .) تاراشتنا  یناهفـصا ، يوسوم 

(، 65 لافنا /   - 73 هبوت /   ) ادخ هار  رد  داهج  ( ، 104 نارمع /  لآ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  شرافـس  ( ، 23 حتف /   - 34 ماعنا /  )
 / ءاسن  - 51 هدـئام /   ) ناقفانم نارفاک و  شهوکن  (، 136  - 138 ارعـش /   ) هناروکروک دیلقت  شهوکن  (، 97 ءاسن /   ) ادـخ هار  رد  ترجه 

دراوم و  ( 28  - 31 نمؤم /   ) یعامتجا ربج  یفن  ( ، 105 هدئام /   ) يزاسدوخ هب  هجوت  (، 115  - 116 ماـعنا /   ) ییارگ تیرثکا  یفن  (، 144
، یتسرپ تعیبط  كرـش ، اـب  هزراـبم  نوچمه  یلوصا  زین  و  (. 500  - 501 نیـشیپ ، هانپورـسخ ،  نیـسحلادبع   ) تسد نیا  زا  يرگید  ناوارف 

سدـق ناتـسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسـسؤم  ، 85 ص 86 -  نآرق ، رد  خـــیرات  شنمدار ، هللا  تزع  ... ) یتــسرپ و داژن  یفن  ییارگ و  يداــم 
رد تواـفت  دوجو  زا  نتفگ  نخـس  رگید  دـش ، هراـشا  نآ  زا  يدراوم  هب  اـهنت  هک  یبلط  حالـصا  زا  یـشرگن  نینچ  اـب  . 3 (. 1368 يوضر ،

هزومآ نآرق و  قطنم  رد  هک  ارچ  تسانعم ، یب  هناـبلط  حالـصا  ياـه  تکرح  رد  ینید  تئارق  رد  ینوگاـنوگ  نآ ، زا  رت  تفگـش  شرگن و 
ناوت یمن  ینید ، تاحالصا  زا  راکشآ  نشور و  بوچراچ  نیا  رد  زین  دشاب و  یم  صخـشم  نشور و  يراتخاس  اهنآ ، راتخاس  ینید ، ياه 

ینوگرگد شیادیپ  رصنع  دوخ ، تاذ  رد  ینید ، هنابلط  حالصا  ياه  تکرح  اریز  تفگ ، نخس  اهنآ  ندوب  يرگناریو  ریسم  رد  درکیور  زا 
دنم نوناق  خیرات  نید ، رواب  هب  اساسا  هک  ارچ  دنراد ، رب  رد  ار  اه  ناسنا  لامک  هب  ور  ریـس  یگدـنلاب و  هعماج ، رب  مکاح  تسردان  ریـسم  رد 

زا تسا ، هدرک  زاغآ  ییاج  زا  لقتـسم ، یقیقح  تیوه  نیا  دشاب . یم  خیرات  نتـشاد  يرابتعا  هن  و  یقیقح ؛ تیوه  يانعم  هب  زین  نآ  هدوب و 
یم ناشن  زین  دش  هراشا  اه  نادب  يا  هزادنا  ات  هک  نید  رد  هدرمـشرب  ياه  يدنمنوناق  دـسر . یم  يدـصقم  هب  ماجنارـس  درذـگ و  یم  یهار 

تکرح كرحم  هرخالاب  تساجک و  تسا ، خیرات  زادـناراب  هک  ییاهن  هطقن  نآ  دریگ و  یم  تروص  هنوگچ  ندـیلاب  نتفر و  نیا  هک  دـهد 
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نیغورد حالـصا  ياـعدا  میرک  نآرق  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تـسرد  ص 153 .) نیـشیپ ، يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  ( ؟ تسیچ خـیرات 
هشیدنا یبحاص ، داوج  دمحم   ) دنـشاب یبلط  حالـصا  یعدم  رهاظ ، رد  نآ  ناربهر  دنچ  ره  (، 11  - 12 هرقب ،  ) دـنک یم  هئطخت  ار  نیقفانم 

یحالصا و ياه  تضهن  نارادمچرپ  ناماگشیپ و  هک  زین  هعیش  ناماما  رد  یحالـصا  هشیدنا  ص 17 .) یمالسا ، ياه  تضهن  رد  یحالصا 
دوب هعماج  هصرع  رب  یهلا  ياه  تنـس  ندنادرگزاب  فده  هب  اهنت  یهاوخ و  هدایز  یبلط ، تردـق  ناشن  هنوگره  زا  ادـج  دـندوب ، یعامتجا 

دیشمج همجرت  نید ، یسانش  هعماج  خاو ، میخآوی   ) دهد یم  یهاوگ  ار  يدرکیور  نینچ  زین  برغ  رد  تیحیسم  هنیشیپ  ص 18 .) نامه ، )
رد هدش  هدرمـشرب  هژیو  لوصا  زا  نید  رد  ییارگ  حالـصا  دنیآرف  هک  يدوجو  اب  (. 1380 تمس ، تاراشتنا   ، 336 ص 339 -  ناگدازآ ،

، اه هشیدنا  زا  هتفرگرب  يا  هعومجم  اهنت  نید ، هک  دـنرواب  نیا  رب  میاهکرود  لیما  نوچ  مه  ناسانـش ، هعماج  زا  یخرب  دریگ ، یم  ماهلا  نآ 
دننآرب ناسانـش ، مدرم  هعماج و  زا  هورگ  نیا  تسا . هدرک  دـشر  نآ  بلاق  هزوح و  رد  هک  تسا  یگنهرف  ریگارف  ياه  هبرجت  اـی  اـه  شزرا 

مرخ نیدـلاءاهب   ) دـنوش یم  هتفایرد  كرد و  ریگارف ، بلاق  نیا  اـب  دـنویپ  رد  اـهنت  ینید ، رئاعـش  مسارم و  بادآ ، اـهرواب ، زا  يرایـسب  هک 
نید فیرعت  رد  یتـح  هک  هدـش  هتـشادنپ  ملـسم  يرما  یخرب ، يوس  زا  اـج  نآ  اـت  شرگن  نیا  ص 86 .) لوا ، رتـفد  یهوژپ ، نید  یهاـش ،

هب دوش  یم  فوطعم  یـسدق  رما  هبرجت  دـیلوتزاب  هب  هک  تسا  یگنهرف  یعامتجا و  رـصانع  زا  يا  هعومجم  هدـنریگرب  رد  نید  دـنا : هدروآ 
ماظن کی  اعومجم  هک  دریگ  یم  لکـش  ییاه  نییآ  اهراتفر و  اه ، شقن  اهداهن و  نیدامن ، ماظن  کـی  يا ، هبرجت  نینچ  لوح  هک  يا  هنوگ 

نیا زا  لفاغ  (. 1381 نارهت ، هشیدنا ، گنهرف و  ، 118 ص 119 -  یعامتجا ، تایح  نید و  یثدـحم ، نسح   ) دزاـس یم  ار  ینید  یگنهرف 
اه ناسنا  تیاده  يارب  يدامارف  یملاع  يوس  زا  يرـشب و  هشیدنا  زا  نوریب  هک  تسا  یهلا  ینایحو و  ياه  هزومآ  زا  يا  هعومجم  نید ، هک 

ینوگرگد دنهد ، یم  هیارا  نید  زا  یتسردان  فیراعت  نینچ  هک  نانآ  تسوسمه . وا  يدوجو  يافرژ  ترطف و  اب  هتبلا  هدـش و  هداتـسرف  ورف 
یمرب ینید  یلوحت  زین  ار  رگناریو  هدنزاس و  ریغ  ياه  ینوگرگد  یتح  هک  نآ  هجیتن  دنزاس . یم  راوتـسا  اهنآ  هیاپ  رب  زین  ار  یعامتجا  ياه 

هب هدـنهد  باتـش  هدـنزاس و  نیرفآ ، دـشر  یتالوحت  یهلا ، ياه  تنـس  زا  ییوج  هرهب  لیلد  هب  ینید ، تالوحت  همه  هک  یلاح  رد  دـنرمش .
هلاس نیدنچ  رمع  زا  راذـگ  رد  ینید ، لیـصا  ياه  هزومآ  زا  يرود  لیلد  هب  زین  نابلاط  ای  هدـعاقلا  بزح  . 4 تسا . خیرات  یلماکت  تکرح 

درکلمع تایئزج  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) دشاب ینید  تکرح  کی  هدنیامن  دناوت  یمن  هک  تسا  هدیزای  تسد  یتسیاشان  ياهراک  هب  دوخ ،
، هعقب قدنخ ، هلجن  همجرت  يزکرم ،) يایسآ  رد  تفن  میظع  هژورپ  ایفام و  تراجت  نانز ،  ) نابلاط دیشر ، دمحا  هورگ ر.ك : نیا  تسیاشان 

تعیرش مالسا ، خیرات  رد  كدنا  تاعلاطم  نتـشاد  درمـشرب : ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  هورگ  نیا  ياه  ییاسران  زا  یخرب  (. 1381 نارهت ،
اب دنویپ  یمالسا ، ییارگ  طارفا  یتنس ، یخیرات و  يامنرود  نتـشادن  مالـسا ، ناهج  رد  یـسایس  کیروئت و  ياه  هعـسوت  نآرق و  مالـسا و 

ههبـش و زا  یموهفم  ره  نتـسناد  هانگ  يریذپان و  فاطعنا  ناریا ، هعیـش و  هورگ  اب  دـیدش  تفلاخم  ناتـسکاپ ، یطارفا  ياه  هورگ  زا  یخرب 
راب يداصتقا ، هعـسوت  ای  تفرـشیپ  ییارگ و  ددـجت  اب  تفلاخم  ینید ، لیاسم  رد  وگ  تفگ و  هثحاـبم و  هنوگره  نتـسناد  دادـترا  زا  رتـالاب 

زا هدافتسا  هلمج  زا  ییزج  يدراوم  ینوناق و  ماظن  هب  ضارتعا  رد  ندب  ياضعا  ندیرب  ندومن و  راسگنـس  نوچ  مه  ینید  ياهرفیک  ندرک 
متـسیس ره  لوبق  اـی  شزاـس  ره  شریذـپ  اـهنآ  تسا . هداد  يدنـسپان  تیوه  هرهچ و  مالـسا ، ییارگ  لوصا  هب  هک  وئدـیو و ... نوـیزیولت و 

(. 194 ص 196 -  نامه ،  ) دننک یم  در  تسا ، هتسویپ  اه  نآ  دوخ  هب  هچ  نآ  زج  هب  ار  یسایس 

مزیرالوکس

؟ تسا یبتکم  هچ  مسیرالوکس 

شسرپ

؟ تسا یبتکم  هچ  مسیرالوکس 
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خساپ

میهافم اب  یلماـک  تبـسانم  هک  ( 1) مسیرالوکـس يانعم  لصا  هب  دـیاب  تسخن  هژاو ، نیا  ياـنعم  یـسررب  يارب  یحالطـصا  يوغل و  ياـنعم 
تفلاخم ینعی  مسیرالوکس  تسا : هدش  ریـسفت  ریز  میهافم  اب  اهفراعملا  ةریاد  تاغل  رد  هملک  نیا  مینکفیب . يرظن  دراد ، نآ  یحالطـصا 
نیرتجیار ندرک  يویند  تسایس و  زا  نید  ییادج  ( 2 ،) یفرع يویند و  لوصا  زا  يرادفرط  يراد ، ایند  حور  ینید ، بلاطم  تایعرـش و  اب 

داوسیب یفرع ، یماع ، یبهذم ، ریغ  یناحور ، ریغ  ایند ، هب  هتسباو  يانعم  هب  رالوکس  دشابیم . ایند " نید و  يراگناادج   " نآ یسراف  لداعم 
ناوتب دـیاش  هک  تسا  یناوارف  یناـعم  ياراد  هژاو  نیا  ( 3 .) دشابیم روما  ندـش  يویند  رادـفرط  تایعرـش و  اب  تفلاخم  هعموص ، زا  جراخ 

رد يدالیم  نرق 14 و 15  رد  هیرظن  نیا  دـشابیم . هناـیارگایند  درکیور  يونعم و  تاـیح  نید و  هب  ندومن  تشپ  نآ  كرتشم  هطقن  تفگ 
یبرغ نارگـشهوژپ  زا  یکی  داـهن . هشیدـنا  هصرع  هب  اـپ  برغ  رد  اـسیلک  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهشور  تارکفت و  زرط  ضراـعت  هجیتن 

هک تسا  يدـنیارف  مییوگب  میناوتیم  مینک ، فیرعت  لامجا  هب  ار  ایند  نید و  يراگنا  ادـج  میهاوخب  رگا  : " دـسیونیم مزیرالوکـس  هرابرد 
هک تسا  انعم )  ) نادب نیا  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تیمها  رابتعا و  ینید ، ياهداهن  ینید و  ياهتیلاعف  ینید ، نادجو  نآ  یط 

تراظن ذوفن و  ریز  زا  ندش  جراخ  اب  هعماج  درکلمع  رد  یساسا  ياهدرکراک  دوشیم و  هدنار  هیـشاح  هب  یعامتجا  ماظن  درکلمع  رد  نید 
نیا ( 4" .) تسا یبرغ  یموهفم  ایند  نید و  يراگناادـج  ددرگیم . ینـالقع  دـنراد ، تیاـنع  یعیبط  يارواـم  رما  هب  ًاـصاصتخا  هک  یلماوع 

اهیگژیو و هلمج  زا  هک  تسا  ینید  دـض  صاـخ  ياـهرواب  ياراد  یگنهرف و ... یـسایس ، یعاـمتجا ، يدرف ، ياـههنیمز  ماـمت  رد  هشیدـنا 
رد تسا  يدرف  يرما  يرادـنید  نـید و  - 1 دومن : هراشا  لـیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هعماـج  دروم  رد  يرکف  ناـیرج  نیا  یلـصا  ياـههصخاش 
هک هتفای  شهاک  نانچ  نید  هدودـحم  ددرگیم و  یقلت  طبر  یب  ایند  هب  تبـسن  تسین و  رثؤم  يرما  ییایند  روما  رد  نید  رالوکـس  هعماـج 

فلاخم نآ  اب  رالوکـس  هشیدـنا  دـیامن ، خوسر  هعماج  رد  هدومن و  زواجت  ّدـح  نیا  زا  دـهاوخب  رگا  تسا . یـصخش  يداـقتعا  ًافرـص  نید 
، هدش هتسب  ادخ  یحو و  تعیبط و  ياروام  روما  هنوگ  ره  رب  هار  نوچ  رالوکس  هشیدنا  رد  يروحم  ادخ  ياج  هب  يروحم  ناسنا  - 2 تسا .

یهاگیاج عونمم  زاجم و  مارح ، لالح ، ددرگیم . روحم  ناسنا  هتسب و  رب  تخر  تسا ، یمالسا  عماوج  رب  مکاح  هشیدنا  هک  يروحم  ادخ 
دوجو یتباث  شزرا  هنوگ  چیه  دوشیم و  نییعت  تیرثکا  يأر  طسوت  زین  نیناوق  نیا  تسا . حرطم  ینوناق  ریغ  ینوناق و  روما  طقف  هتشادن و 
تیوه كالم  - 3 تشاد . دـهاوخن  یحبق  هنوگ  چـیه  دوشیم و  ینوناق  لمع  نیا  دومن ، اضما  ار  سنجمه  اب  جاودزا  تیرثکا  رگا  درادـن .
موهفم راچان  هب  دش ، فذح  هعماج  زا  نید  یتقو  اما  ددرگیم  نییعت  نید  ساسا  رب  يرـشب  تیوه  ینامـسآ  نایدا  رد  نید  هن  تسا ، تیلم 

دروم دـنچ  هب  اما  دومن ، هراشا  دراوم  همه  هب  ناوتیمن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دـقن  طاـقن  هشیدـنا  نیا  رد  دـنیامنیم . نیزگیاـج  ار  ّتیلم 
افیا اههنیمز  مامت  رد  یساسا  شقن  نید  دریذپیمن . ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  ینامسآ ، نایدا  زا  کی  چیه  کش  یب  - 1 مینکیم : هراشا 

يدرف تایح  يارب  تسا ) هدـنام  نوصم  فیرحت  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  ینید  اـهنت  هک   ) مالـسا صوصخ  هب  یهلا ، ناـیدا  همه  - 2 دنکیم .
ناـسنا يارب  (ع ) هـمئا تاـیاور  مـیرک و  نآرق  رد  دراد . یـصخشم  ياـههمانرب  یگنهرف  یــسایس و  یعاـمتجا ، یگدـنز  نـینچمه  ناـسنا ،

، تاعامتجا رد  تکرـش  نتفرگ ، وضو  ندناوخ ، زامن  جاودزا ، تسا : ریز  ياههنیمز  رد  تداعـس  رب  یبایتسد  تهج  یـصخشم ، ياههمانرب 
ار مدرم  نانآ  همه  تسا . یهلا  يایبنا  میلاعت  ساسا  يروحمادخ ، دنوادخ و  هب  هجوت  - 3 فورعم و . ... هب  رما  یسایس ، لئاسم  رد  تلاخد 

تکرح دیاب  ندش  ییادخ  يوس  هب  شیوخ  لماکت  ریسم  رد  تاقولخم  فرشا  ناونع  هب  ناسنا  دندرکیم . توعد  كرش  یفن  دیحوت و  هب 
میناوتیمن دوشیم . یقلت  یفنم  ای  تبثم  زین  ینید  رظن  زا  تسا ، يویند  هک  لاـح  نیع  رد  اـیند  رد  یناـسنا  ياـهتیلاعف  ماـمت  - 4 ( 5 .) دنک

دننام یناـسنا  ياـهتیلاعف  نیرتيویند  مینادـب . ترخآ  نید و  هب  طوبرم  ار  رگید  یخرب  اـیند و  هب  طوبرم  ار  ناـسنا  ياـهراتفر  زا  یـشخب 
شقن يورخا  تداعس  تایح و  رد  هتشاد و  ینید  گنر  يدام ، یگدنز  يارب  شالت  نارگید و  قح  تیاعر  اهناسنا و  اب  طابترا  یگنوگچ 

نید نیاربانب  تسا ؛ ادخ  هار  رد  دهاجم  دننام  دنکیم ، شالت  لالح  يزور  بسک  یگدنز و  يارب  هک  یـسک  ینید  تایاور  رد  ًالثم  دراد ،
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هدوب و رثؤم  زین  یعامتجا  دـُعب  رد  تسا ، رثؤم  يدرف  دـُعب  رد  هک  هنوگ  نامه  نید  دـنریذپان . کیکفت  مه  زا  هدـش و  هدـینت  مه  هب  اـیند  و 
-2 . 491 ص 479 -  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، دیهش  - 1 دییامن : عوجر  لیذ  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . نوناق  همانرب و  ياراد 

یقت دـمحم  . Secularism. 2 . 1 اهتشون : یپ  ناوج . هشیدـنا  نوناـک  مسیرالوکـس ، ياـههناشن  اـههشیر و  یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع 
" ایند نید و  يراگنا  ادـج   " هلاقم نامجرتم ، تأـیه  همجرت  نید ، گـنهرف و  هداـیلا ، اـچریم  . 4 نامه . . 3 ص 8 . مسیرالوکـس ، يرفعج ،

. تسا هدش  هدافتسا  نامسرپ  يرازفامرن  همانرب  زا  - 5 نوسلیو "ص 129 و 142 . نیارب ر .  " هدنسیون

؟ دنا هدومن  تفرشیپ  دنا ، هدرک  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  هک  ییاهروشک  اما  تسین ، ادج  رگیدکی  زا  تسایس  نید و  مالسا ، رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدومن  تفرشیپ  دنا ، هدرک  ادج  مه  زا  ار  ود  نیا  هک  ییاهروشک  اما  تسین ، ادج  رگیدکی  زا  تسایس  نید و  مالسا ، رد  ارچ 

خساپ

نید ناونع  هب  مالـسا  رگید . ياه  ناسنا  تعیبط و  ادـخ ، دوخ ، اب  هطبار  دراد : هطبار  عون  راـهچ  یناـهج ، نیا  یگدـنز  رذـگهر  رد  ناـسنا 
ار نارگید  اب  ناسنا  ۀـطبار  تسایـس ، تسا . هدرک  رداص  ییاه  لمع  روتـسد  کـی  ره  يارب  هدومن و  هجوت  هناـگراهچ  داـعبا  نیا  هب  لـماک 

دودحم يدرف  يدابع  لیاسم  هلـسلس  کی  رد  ار  مالـسا  نید  هک  طلغ  رادنپ  فالخ  رب  دریگ ، یم  رارق  نید  ورملق  رد  سپ  دنک ، یم  میظنت 
فلتخم داعبا  هب  مالسا  مامتها  هک : تسا  نآ  رگید  ۀتکن  دیامن . تلاخد  تسایس  رد  نید  دنک  یم  اضتقا  مالـسا  تیعماج  نیاربانب  دنک . یم 

ایبنا تثعب  تسا ، يورخا  تایح  يارب  يو  یگدامآ  وا و  ياهدادعتسا  اوق و  هب  ندیشخب  تیلعف  تهج  رد  تسایـس ، هلمج  زا  رـشب و  تایح 
دنب زا  مدرم  يزاس  اهر  یعامتجا ، تلادع  يرارقرب  دننام  تسا ، الاو  فادها  هلـسلس  کی  هب  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  مالـسا  تعیرـش  و 

هعماج رد  دیاب  هک  تسا  یناوارف  تاناکما  رازبا و  لئاسو و  هب  زاین  روظنم  نیا  يارب  هک  تسا  یهیدب  نافعضتسم . قوقح  قاقحا  توغاط و 
مالـسا ماکحا  تیهام  هک : تسا  نآ  موس  ۀتکن  تسین . نکمم  روبزم  فادها  هب  یبایتسد  یتموکح  یـسایس و  راتخاس  نودـب  ددرگ . مهارف 

یندم و یقوقح  ماظن  ییاضق و  يداصتقا و  یلام و  لئاسم  ۀنیمز  رد  مالـسا  تاررقم  يارجا  دنک . تلاخد  تسایـس  رد  هک  دـنک  یم  اضتقا 
یـسایس ةدرتـسگ  ناـمزاس  تموکح و  لیکـشت  قیرط  زا  زج  هب  هریغ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج و  دودـح و  يارجا  يرفیک و 
تلادع طسق و  يارجا  دنوادخ ، تایآ  لوزن  یهلا و  ناربمایپ  نداتـسرف  یـساسا  فادها  زا  یکی  هک : نآ  مراهچ  ۀتکن  تسین . ریذـپ  ناکما 
شرتسگ ار  نآ  هدومن و  لمع  ینید  میلاعت  اه و  هزومآ  ساسا  رب  نارادمتـسایس  هک  دراد  ناکما  ینامز  هعماج  رد  تلادع  تسا . هعماج  رد 

، تسین بیرف  گنرین و  هعدخ ، ینعی  عورشم  ریغ  تسایس  تسایس ، زا  روظنم  هتبلا  تسا . نیمه  نید  اب  تسایـس  ندوب  هارمه  موهفم  دنهد .
. تسین مالسا  زا  یندش  ادج  انعم  نیا  دوش . یم  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  مظن  ظفح  هعماج و  حالصا  تهج  هک  تسا  عورشم  تسایـس  دارم  هکلب 

یماگنه نآ  درک و  ادج  مالـسا  نییآ  رد  نید  زا  ار  تموکح  ۀلئـسم  ناوت  یم  هک  تسا  تروص  کی  رد  اهنت  : " دیوگ یم  يرهطم  داتـسا 
ياهروشک تفرشیپ  دروم  رد  ( 1" .) دشاب رثا  أشنم  هدنز و  يدرف  وا  فصو  نیا  اب  تسسگ و  یمدآ  حور  زا  ار  مسج  دنویپ  ناوتب  هک  تسا 

نید دنویپ  هب  هک  یناسک  هاوخ  دوش ، یم  اهروشک  مامت  لماش  هتشادن و  ناریا  هب  صاصتخا  ۀلئسم  نیا  ناناملسم ، یگدنام  بقع  یتعنص و 
ددرگ و یم  رب  نیـشیپ  نرق  نیدـنچ  هب  عقاو  رد  هک  درک  وجتـسج  ار  نآ  ياه  هشیر  لماوع و  دـیاب  دـنرادن . ای  دـنراد و  داـقتعا  تسایـس  و 

عوضوم نیا  لاح  ره  رد  دش . دهاوخ  لاسرا  امـش  يارب  يدعب  ياه  همان  رد  دـیوش ، هاگآ  نآ  زا  دـیهاوخب  هچنانچ  دراد . يددـعتم  لماوع 
تبثم ریثأت  ًانئمطم  نآ ، ماکحا  نید و  حیحص  يارجا  اب  دشاب ، هتشاد  مه  یـشقن  رگا  دراد و  نآ  ییادج  ای  تسایـس  هب  نید  دنویپ  هب  یطبر 

21 ص 32 . يربهر ، تماما و  يرهطم ، داتسا  . 1 اه : تشون  یپ  یفنم . هن  دوب ، دهاوخ 
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. میامن ضوع  ار  ما  هدش  تخا  نآ  اب  سیردت  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  دوخ  یتسیرالوکس  هاگدید  مهاوخ  یم 

شسرپ

. میامن ضوع  ار  ما  هدش  تخا  نآ  اب  سیردت  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  دوخ  یتسیرالوکس  هاگدید  مهاوخ  یم 

خساپ

هک تسا  یگدنز  بناوج  همه  رد  ترتع -  نآرق و  تعیرش -  زا  لماک  تیعبت  یتسیرالوکس  شرگن  زا  یـصالخ  تسار  رـس  ناسآ و  هار 
اب ناسنا  یگتـسویپ  یکیدزن و  هار  . 1 هک : نیا  لیـصفت  دـناسر . یم  نید  تقیقح  هب  ار  ام  ینطاب ، تینارون  هاگ  نآ  دـش ، لـصاح  نیا  رگا 

لالز و ياضف  نیا  رب  تسا  یفاک  تسا . هتخیمآ  نآ  اب  ناسنا  تشرـس  هک  ارچ  تسین ، يراوشد  هار  رگید ، ياهدرکیور  لاـعتم و  دـنوادخ 
هب مینک  هچ  دندیـسرپ  ناگرزب  زا  یکی  زا  هک  تساجنادب  ات  هدـش  دای  ییوسمه  میناشنن . رب  رابغ  درگ و  یهلا ، تیادـه  رون  اب  هدـش  نیجع 

، دبای یم  رد  ار  یلاعتیراب  سدقم  دوجو  نآ  روضح  هراومه  لد  هک  دندش  روآدای  خساپ  رد  ناشیا  میشاب  هتـشاد  بلق  روضح  زامن ، ماگنه 
هب هجوت  اب  . 2 دـیربم . وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ناتلد  اهنت  امـش  هکلب  دـینک  راب  ار  يراشف  دوخ  هب  روبزم  روضح  يارب  تسین  مزال  ور  نیا  زا 

نیا زا  تسوا  تیوه  تشرـس و  اب  وسمهان  یندز  اپ  تسد و  یهلا ، ینید و  ریغ  ياه  هراگنا  اب  وا  ندـش  سونأـم  ناـسنا ، هنوگ  نیا  تشرس 
ناج تروص ، نیا  رد  هک  ارچ  دریگ . هلصاف  اهنآ  زا  تسا  یفاک  روبزم ، نیغورد  ياه  هراگنا  ندودز  روظنم  هب  سدقم و  شالت  نیا  رد  ور 

، دوخ یقیقح  تیوه  اب  رابرگد  هتـشگزاب و  دوخ  یلـصا  هاگیاج  هب  نآ ، رب  هتـسشنرب  قحان  هب  ياـهراگنز  زا  شیـالاپ  اـب  ناـسنا  تقیقح  و 
نتفرگ هلصاف  رب  نوزفا  . 3 دوش . یم  روای  رای و  دوخ ، یقیقح  لامک  ياتسار  رد  ار  وا  هک  یسنا  نانچنآ  دبای ؛ یم  رابرمث  نیشن و  لد  یسنا 
شرگن لـباقم  هطقن  رد  تکرح  ینعی  دوخ ؛ ینید  ياـه  شیارگ  لـیمکت  روظنم  هب  دوخ ، ترطف  تشرـس و  اـب  گـنهامهان  ياـه  هیوس  زا 

هزیوآ ار ، دوخ  یگدـنز  هظحل  هب  هظحل  اب  هتخیمآ  یگـشیمه و  ياه  شـالت  ریز ، یلمع  يرظن و  ورملق  ود  رد  تسا  مزـال  یتسیرـالوکس ،
سدقم داهج  دوخ . هرکیپ  شیادیپ  زین  یتسه و  یتفگـش  رـسارس  ياه  هدیدپ  رد  يزرو  هشیدـنا  فلا )  میهد . رارق  نامناج  لد و  شوگ و 

. دراشف یم  ياپ  نآ  رب  يرایسب  تایآ  رد  یهلا ، هیام  نارگ  سیفن و  هیده  نیا  میرک ؛ نآرق  هک  تسا  دنمشزرا  هزادنا  نآ  ات  روبزم ، يرکف 
املـسم بابلالا ؛ یلوال  تایال  لیللا  فالتخاو  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  یف  نا  : » تسا ریز  رارق  هب  ینآرق  يریگ  تهج  نیا  زا  ییاـه  هنومن 

یف و  (. » هیآ 190 نارمع ، لآ  « ) تسا نادـنمدرخ  يارب  ینـشور )  ) ياه هناشن  زور  بش و  تفر  دـمآ و  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد 
یتایآ زین   ) امـش دوخ  دوجو  رد  تسا و  نیقی  ناگدـنیوج  يارب  یتایآ  نیمز  رد  و  نورـصبت ؛ الفا  مکـسفنا  یف  نینقوملل و  تاـیآ  ضرـالا 

همه نیا  دوجو  اـیآ  یتسار ، هب  86 و ... لمن ، 21 و 23 -  مور ،  - 79 لـحن ، زین ر.ك : ( 20 هیآ 21 -  تایراذ ، ( »؟ دـینیب یمن  ایآ  تسا )
دوخ رد  ار  رارـسا  اه و  یگدیچیپ  زا  ییایند  هک ، دنمفده  مظنم و  هتفای ، نامزاس  راتخاس  اب  هارمه  یتفگـش و  اب  هدـینت  مه  رد  ياه  هدـیدپ 

ماجنا ب )  تسا ؟ هدروآ  دـیدپ  ار  اهنآ  یهاگآ  ییاناد و  جوا  رد  میکح و  يرامعم  هک ، دراذـگ  یم  یقاب  رما  نیا  رد  يدـیدرت  هداد  ياج 
، بوبحم اب  سنا  ییارگ و  نید  ياه  هفوکـش  شرورپ  رد  دـنچ  ره  دوخو ، ناهج  شنیرفآ  رد  يزرو  هشیدـنا  مالـسا : يدابع  ياـه  هماـنرب 
رد راتفر  کی  يریگ  لکش  يارب  دشاب ، یم  حرطم  زین  یسانش  ناور  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو ، تسا  يرورض  یـساسا و  قیمع ، یماگ 

تـسد زا  سپ  ور ، نیا  زا  دـشاب  یم  مزال  زین  نآ  رارکت  یلمع و  نیرمت  هکلب ، تسین  یفاک  يرکف  ياه  هیاـپ  يزیر  یپ  یهاـگآ و  ناـسنا ،
هضیرف هب  نآ  زا  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  تخاس  یلمع  شالت  هیام  تسد  ار  نآ  دیاب  شیپ ، فیدر  رد  هدش  هراشا  يرکف  هناوتشپ  هب  یبای 

ینعی ناسنا ؛ دوجو  یحطـس  ياه  هیال  رد  اـهنت  يرظن ، يرکف و  تکرح  نآ  هک ، تسور  نآ  زا  درکیور  نیا  تسا . هدـش  ریبعت  تاـبجاو  و 
نیا رد  اهنت  هک  ارچ  دزیمآ ؛ مه  رد  وا  تیوه  همه  اب  هدـیناود و  هشیر  وا  دوجو  دوپ  رات و  ناـج و  قاـمعا  اـت  هکلب ، دوشن  هصـالخ  وا  نهذ 
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رد یلمع ، يرکف و  سدقم  شالت  زا  هصرع  نیا  هب  یبایهر  يراک ، ره  دننام  تسادیپ  . 4 دنام . دهاوخ  ناما  رد  يرطخ  هنوگره  زا  تروص 
بلاق رد  یلمع  نانیرمت  ماجنا  زین  هدـش و  دای  يداو  رد  هشیدـنا  نداد  نالوج  اب  یلو  دـشاب  یم  هارمه  ییاه  يراوشد  اب  تسخن  ياه  ماـگ 

یحور و ياه  تذـل  اب  بسچ و  لد  نیریـش ، ار  نآ  يدـعب ، ياه  ماگ  رد  هکلب  دـهاک و  یم  نآ  يراوشد  زا  جـیردت  هب  تداـبع ، سدـقم 
ناسنا ینورد  ياه  هزیگنا  تشرـس و  اب  سدقم  داهج  نیا  یتسیرالوکـس ، ياه  شیارگ  سکعرب  هک  نآ  هژیو  هب  دزاس . یم  هارمه  يونعم 

، يرادـیاپ هب  دوـخ ، رد  يوـنعم  ینید و  یهلا ، راـتفر  یهد  لکـش  مه  نآ  يراـک ، ره  رد  یگدـیزرو  هک  تسا  نـشور  هـتبلا ، تسوـسمه .
کـین و ییوـپهر  نیا  رد  هک  تسب  لد  زین  یهلا  ياـه  يریگ  تسد  هب  دـیاب  یهگناو  دـشاب ؛ یم  دـنمزاین  یـشخب  موادـت  رارکت و  نـیرمت ،

هنیمز هک  تسا  ناسنا  دـنچ  ره  دوب ، دـهاوخ  ناسنا  نابیتشپ  روای و  دوخ ، ریگارف  تمحر  تیانع و  فطل ، اـب  دـنوادخ  دـیدرت  یب  سدـقم ،
. دزاس یم  مهارف  دوخ  ار  اه  نآ  تفایرد 

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  تبسن 

شسرپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  تبسن 

خساپ

نید ییادج  مدع  هک  دوشیم  صخـشم  ددرگیم و  نییعت  زین  نآ  ورملق  دوش ، هتخانـش  یبوخ  هب  نادب  یمدآ  زاین  هجو  نید و  تیهام  رگا 
لیاصخ هدنزاس  هک  یقالخا  تاروتسد  هلـسلس  . 2 ینیب ؛) ناهج   ) اهشنیب فراـعم و  . 1 زا : تسا  يا  هعوـمجم  نید  تسارچ . تسایـس  زا 

یهجو نیرتوکین  هب  تعیبط  هعماج و  ادخ ، اب  ار  ناسنا  تابـسانم  هک  یتاررقم  نیناوق و  هلـسلس  . 3 تسا ؛ ناسنا  یقیقح  تیـصخش  وکین و 
يارس رد  هچ  ایند و  رد  هچ  اهناسنا -  تداعس  رگید  فرط  زا  يژولوئدیا .)  ) دیامنیم نیمضت  اهنآ  یپ  رد  ار  رشب  تداعـس  هدومن و  نییبت 
هدوب قیثو  طابترا  رد  رگیدکی  اب  يدبا ، دیواج  يارس  ارذگ و  ناهج  نیا  نوچ  تسا و  صقنیب  لماک و  عماج  ینیناوق  ورگ  رد  ترخآ - 
مامت هب  لماک  هطاحا  رب  هوالع  راذگنوناق  سپ  تسا ؛ رثؤم  شیوخ  رادیاپ  تایح  رد  یمدآ  تشون  رـس  هب  تبـسن  ایند  نیا  رد  یـشنک  ره  و 

فیرعت يرـشب ، نارکفتم  زونه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد و  روظنم  زین  يورخا  یگدـنز  اـب  ار  اـهنآ  طـبر  دـیاب  رـشب ، ییاـیند  ياـهزاین 
يرشب تداعس  لامک و  هدننک  نیمضت  هار  نیمادک  اعقاو  ایند  نیمه  رد  اهنت  هکنیا  رد  یتح  دناهدادن و  تسد  هب  ناسنا  تداعـس  زا  يدحاو 

، هبرجت یحابـص  دـنچ  زا  سپ  کی  ره  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ینوگاـنوگ  ياـهبتکم  ور  نیمه  زا  و  دراد . دوجو  يدـیدش  فـالتخا  تسا ،
یـسایس و یناسنا  لـئاسم  رد  هراومه  اـی  کـی . دراد : رارق  یهار  ود  رـس  رب  تیرـشب  نیارباـنب  دـناهدرک . ـالمرب  ار  دوخ  تسکـش  فعض و 

تایح نایاپ  ات  دنیزگرب  رگید  هار  تسکـش  زا  سپ  دنک و  هبرجت  ار  يزیچ  زور  ره  دـتفا و  هار  يرـشب  بتاکم  لابند  هب  شیوخ ، یعامتجا 
ات دوش  هضرع  وا  هب  اطخ  نودب  ینوناق  تسا -  وا  یقیقح  لامک  هار  وا و  ياهزاین  مامت  هب  ملاع  هک  دـنوادخ -  هیحان  زا  ود . دوخ . یخیرات 

« مسیرالوکس  » هار لوا  هار  تسایس و  زا  نید  ییادج  مدع  يانعم  تسا  نیا  دیامن . تکرح  یتخبشوخ  تداعس و  تمس  هب  نآ  زا  تیعبت  اب 
رگنوسهمه عماج و  ینید  مالـسا  هک  ددرگیم  نشور  نآرق  تایآ  یمالـسا و  نیناوق  رب  هاتوک  يرورم  اب  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  و 

هب ار  مدرم  هک  هنوگ  نامه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يونعم ) يدام و  يورخا ، يویند ، یعامتجا ، يدرف ،  ) ناـسنا یگدـنز  داـعبا  ماـمت  هک  تسا 
لئاسم دروم  رد  یتاروتـسد  ماکحا و  دراد ؛ ار  يدرف  يزاـسدوخ  هب  طوبرم  یقـالخا و  تاروتـسد  هدومن و  توعد  یتسرپاـتکی  تداـبع و 
ییاضق تاررقم  تسا و  اراد  یقوقح و ... لـلملانیب ، طـباور  هعماـج ، حیحـص  هرادا  ییاـضق و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یـسایس ، یتموکح ،
تـسایس زا  نید  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  (ص ) مرکا لوسر  شور  هریـس و  دراد . یتیبرت و ... يداصتقا  لئاسم  یعامتجا  طـباور  یقوقح 
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زین (ع ) یلع نینمؤملاریما  تشاد . هدهع  رب  ار  نآ  ییاضق  ییارجا و  تیلوؤسم  تموکح ، لیکـشت  نمـض  ترـضح  نآ  دوخ  تسین و  ادـج 
رد یناوارف  تایآ  تسا و  مالسا  نید  تایرورض  زا  تموکح  لیکشت  سپ  داهن و ... انب  یهلا  تاروتسد  يارجا  لدع و  ساسا  رب  یتموکح 

یلوا زا  تعاطا  . 2 هبوت 71 ؛) نارمع 104و 110 ؛ لآ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایآ  . 1 هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا 
141 و 144؛  ، 6 ءاسن /  28 و 118 ؛ نارمع / لآ   ) ناملاظ نارفاک و  ناگناگیب  یتسرپرـس  تیالو و  نتفریذـپن  . 3 10 65 59 ؛) ءاسن ،  ) رمالا

نارمع لآ   ) نانموم اب  تروشم  . 5 71 ؛) هبوت /  6 ؛ بازحا /   ) رگیدکی رب  نینمؤم  تیالو  ربمایپ و  تیالو  . 4 113 ؛) دوه /  51 و 57 ؛  / هدئام
نید و زا  فدـه  . 7 عافد ؛ داـهج و  هب  طوبرم  تاـیآ  همه  75)و  ءاسن /   ) نافعـضتسم نامولظم و  تاجن  . 6 38 ؛) يروش /  و 151 ؛  115 / 

ریغ هب  مکح  زا  یهن  . 8 90 ؛) لحن /  8 ؛ هدئام /  29 ؛ دیدح /  58 و 135 ءاسن /   ) تسا یهلا  نیناوق  یعامتجا و  تلادـع  ییاپرب  ءایبنا  تثعب 
ورین و دوــجو  موزل  . 10 29 ؛) حـتف /  157 ؛ فارعا /   ) یمالـسا هعماـج  تایـصوصخ  . 9 و 50 ؛)  47 ، 45 ، 44 هدـئام /   ) یهلا تاروتـسد 

دـشاب حلـصا  همه  زا  دـیاب  دـننکیم  يوریپ  تعاطا و  وا  زا  مدرم  هک  یـسک  ربهر و  . 11 60 ؛) لاـفنا /   ) یمالـسا تموکح  يارب  تازیهجت 
5؛ صصق /   ) دریگیم رارق  ناحلاص  تسد  رد  تموکح  ددرگیم و  زوریپ  بتاکم  نایدا و  همه  رب  ادخ  نید  ماجنارـس  . 12 35 ؛) سنوی / )

دایز هنیمز  نیا  رد  تاـیاور  و  ( 26 لمن /  ( ) (ع نامیلـس دواد و  تموکح  دـننام  نآرق ، رد  ایبنا  تموکح  هنومن  . 13 33 ؛) هبوت /  28 ؛ حتف / 
ارچ دیـسرپ : (ع ) اضر ماما  زا  ناذاـش  نب  لـضف  هک  تسا  هدرک  لـقن  عیارـشلا » لـلع   » باـتک رد  قودـص  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛

تاروتسد ظفاح  نیما و  هک  یماما  دنوادخ  رگا  دندومرف : باوج  نمـض  رد  ترـضح  دینک ؟ تعاطا  رمالاولوا  زا  هک  داد  روتـسد  دنوادخ 
باب ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، ددرگیم  نوگرگد  یهلا  تاروتسد  اهتنـس و  دوریم و  نیب  زا  نید  دهدن ، رارق  مدرم  يارب  دشاب  یهلا 
رگا نیاربانب  دراد . نید  نیا  زا  تسایـس  کیکفت  مدـع  رب  تلالد  اـهنیا  همه  رتشا و ... کـلام  هب  (ع ) نینمؤملاریما هماـن  و  ثیدح 9 . ، 182

ار یـشخب  تسا و  هدز  تسد  نید  رد  يرگشنیزگ  یعون  هب  عقاو  رد  دریذـپب  ار  مالـسا  یـسایس  هشیدـنا  ماـظن و  دـهاوخن  ناملـسم  کـی 
. دشابیم دودرم  نآرق  قطنم  رد  نیا  تسا و  هداهنورف  ار  رگید  شخب  هتفرگرب و 

؟ دروم نیا  رد  مالسا  رظن  مسیرالوکس و  موهفم 

شسرپ

؟ دروم نیا  رد  مالسا  رظن  مسیرالوکس و  موهفم 

خساپ

هب سناسنر )  ) ییازون رـصع  زا  سپ  نیمز  برغم  یعامتجا  یگنهرف , يداـصتقا , تـالوحت  رثا  رب  هک  تسا  یـصاخ  درکیور  مسیرـالوکس 
هـشیدنا هیاـم  ناـج  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادـج  باـب  رد  یـسایس  يا  هیرظن  يریگ  لکـش  هدـیدپ , نیا  جـیاتن  نیرتمهم  زا  دـمآ  دوجو 

هژیو صاخ و  یقلت  دوش و  یم  یـسایس  یعامتجا و  روما  رد  نید  تیعجرم  دـیدش  راکنا  هب  یهتنم  هک  تسا  يروما  رب  دـیکات  اـهرالوکس 
(seculum ینیتال هملک  زا  قتشم  ( ( secularism مسیرالوکس هژاو  مسیرالوکس  يانعم  دراد .  یم  هضرع  نآ  درکراک  نید و  زا  يا 

لباقم رد  يویند  ملاع  يانعم  هب  درک و  ادیپ  لامعتسا  لوادت  هملک  نیا  نیشن  ناتستورپ  ياهنیمزرـس  رد  تسا . مدرم  زا  یهورگ  يانعم  هب  ( 
هژاو مزیرالوکـس , رالوکـس و  هملک  جاور  ياج  هب  هسنارف  ریظن  نیـشن , کیلوتاک  ياهروشک  رد  اما  تفر . راک  هب  يونعم  یناحور و  ملاع 

لاجر لابق  رد  ماوع ـ  مدرم  ياـنعم  هب   laikosمدرم و يانعم  هب   laos یناـنوی هملک  ود  زا  هژاو  نیا  درک . ادـیپ  جاور  ( ( laicite کیئال
ود یبرع  نابز  رد  تسا . هدش  همجرت  ینیمز  یفرع , يویند , یتوسان , يانعم  هب  یـسراف  رد  مزیرالوکـس  تسا . هدش  ذـخا  یناحور  نید و 

هژاو نیا  دندرک , یم  همجرت  هیناِملعلا  هب  ار  مزیرالوکس  هک  یناسک  دنا . هداد  رارق  مزیرالوکس  لداعم  ار  هینامَلعلا ))  )) و هیناِملعلا ))  )) هژاو
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یم رارق  مزیرالوکس  لداعم  ار  هینامَلعلا  هک  یناسک  دندرک و  یم  دادملق  ییارگ  ملع  هب  توعد  ار  مزیرالوکـس  هتـسناد و  ملع  زا  قتـشم  ار 
تمدـخ هب  هک  ییاه  هصرع  یمامت  رد  یناسنا  لقع  لالقتـسا  رب  مزیرالوکـس  اهنآ  رظن  زا  نیارباـنب  دـنناد ; یم  ملاـع  زا  قتـشم  ارنآ  دـنهد 

ورم یط  رد  مزیرالوکـس  هژاو  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنادب . يونعم  ینید و  روما  دنمزاین  ار  لقع  هکنآ  نودـب  دراد  دـیکات  دوش  یم  هتفرگ 
اطـسو نورق  ياپورا  رد  تسا . هتفر  یم  راک  هب  یناـحور )) ریغ   )) ياـنعم هداـفا  يارب  ادـتبا  رد  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یعونتم  یناـعم  ناـمز ,

هک ار  ییاهنیمز  هدـش و  یم  هرادا  اه  هعموص  اسیلک و  نابهار  نایناحور و  نید و  لاجر  تراظن  تحت  تاـفوقوم  روط  هب  یناوارق  ياـهنیمز 
هب دیسر  یم  ماشم  اب  نید  اب  ینمشد  يوب  هژاو  نیا  زا  دراوم  یخرب  رد  مک  مک  دندیمان  یم  اهرالوکس  تراظن  تحت  ياهنیمز  هدوبن  نینچ 

تایعیبط تایـضایر و  هب  بلغا  هک  دوب  یمومع  میلعت  راد  هدـهع  تلود  تشاد و  اـسیلک  هب  صاـصتخا  نید , میلعت  هسنارف  رد  لاـثم  ناونع 
میلاعت زا  یـشخب  اهنت  هن  هک  درک  ادیپ  جاور  رکفت  نیا  جـیردت  هب  تفرگ . رارق  ینید  میلاعت  ربارب  رد  یکیئال  میلاعت  اذـل  دـش . یم  دودـحم 

مزیرالوکـس و بیترت  نیدـب  تسا و  جراخ  نید  زا  يرـشب  تایح  ياه  هبنج  زا  یخرب  ًاساسا  هکلب  تسا  نید  لاجر  نید و  ذوفن  زا  جراـخ 
ییاـنعم روصت  رد  مسیرالوکـس  تساوخ .  یم  نآ  لاـجر  نید و  هطلـس  زا  جراـخ  ار  یموـمع  تاـیح  هک  تفرگ  لکـش  کـیئال  بهذـم 

هزوح سیـسات  يارب  یـشالت  ناوت  یم  ار  مزیرالوکـس  رظن , نیا  زا  هدرک  ینوگرگد  شوختـسد  زین  ار  فراـعم  موـلع و  تیهاـم  شیوـخ ,
ياهداهن لابق  رد  تیعـضو  نیمه  درک . فیرعت  تسا , هدش  هتـساریپ  هناورگ  نامیا  یعیبط و  قوف  ياهـشرف  شیپ  زا  هک  شناد  زا  یلقتـسم 

هک تسا  یکرتشم  ماع و  هبنج  ياراد  ییانعم  عونت  روطت و  نیا  مغر  یلع  مزیرالوکـس  دـندقتعم  یخرب  دـش . لاـبند  یعاـمتجا , یـسایس و 
عبانم ریاس  تیعجرم  هب  تبسن  نید , تیعجرم  يرترب  مدع  هب  داقتعا  عماج , ماع و  يانعم  نیا  تسا . ددعتم  ياهدرکیور  یناعم و  نیا  عماج 
یمن اـجنآ  هب  یمدآ  لـقع  ياـپ  هک  دـناد  یم  ییاـه  هصرع  ار  نید  روضح  ذوفن و  هریاد  مزیرالوکـس  هکنآ : نخـس  هاـتوک  تسا .  تفرعم 

تفرعم زا  دارم  یلمع  تفرعم  هئارا  رد  نید  ییاناوت  مدع  لوا : لیلد  میزادرپ .  یم  مزیرالوکس  هاگدید  هدمع  هلدا  یسررب  هب  کنیا  دسر ,
, یلمع تفرعم  نیارباـنب  دـنک  یم  نـشور  ار  یلمع  هـفیظو  وا  يارب  لاـعفا  زا  یلعف  هـعقاو و  ره  رد  هـک  تـسا  یماـکحا  اـهرایعم و  یلمع ,

دـشاب يدرف  یـصخش و  لاعفا  هزوح  رد  راتفر  لاعفا و  نیا  هاوخ  تسا , راتفر  لامعا و  دیابن  دیاب و  دب و  بوخ و  لعفلااب  یئزج و  تخانش 
یلک تاموزلا  اهرایعم و  اهشزرا و  اهناسنا  راتفر  لاعفا و  باب  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یعامتجا . نالک  لاعفا  اهریبدت و  اهمیمـصت , رد  ای 

ییاضتقا یتامازلا  اهنیا  اریز  دهد , تسد  هب  یلمع  تفرعم  دناوت  یمن  تسا )) دب  يدزد  ((, )) دوب قداص  دـیاب   )) ریظن ییایاضق  دراد  دوجو 
یم نشور  ینامز  درک )) دیاب  هچ   )) دروم ره  رد  هکنیا  اریز  دشاب  راتفر  کی  لعفلاب  یئزج و  مکح  رگنـشور  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  تسا و 

ماکحا رد  طیارش  نیا  میهد و  رارق  شجنس  دروم  هتفرگ  رارق  نآ  رد  لعاف  هک  یصاخ  تیعقوم  ینوماریپ و  طیارش  همه  اب  ار  لعف  هک  دوش 
نید تیعجرم  هک  تسا  نآ  مزیرالوکس  ياعدا  تفگ  دیاب  همدقم  نیا  نییبت  زا  سپ  تسا  هدشن  هظحالم  ییاضتقا  تامزلا  ای  یقالخا  یلک 

رد صخش  ره  یلمع  هفیظو  رگ  میـسرت  دناوت  یمن  نید  اذل  تسا و  ییاضتقا  یناش و  تامزلا  هئارا  دح  رد  اهنت  یعامتجا  يدرف و  روما  رد 
نیارب نآ  حراش  یـسوط و  ققحم  موحرم  زین  و  تاهینبتلا )) تاراشالا و   )) باـتک رد  یلعوب  موحرم  لوا : لالدتـسا  خـساپ  دوشب . دروم  ره 

رد دوش  یم  لیکـشت  همدـقم  ود  زا  سایق  دـنک و  یم  سایق  لیکـشت  هب  تردابم  ناسنا  يرایتخا , لمع  ره  رد  هک  دـنا  هدرک  دـیکات  بلطم 
سایق مود  همدقم  سپس  دجنگ و  یم  ناونع  مادک  تحت  رظن  دروم  لعف  هک  دنک  یم  صخـشم  یمدآ  تسا  سایق  يرغـص  هک  لوا  همدقم 

وا رب  لعفلاب  صاخ و  یئزج و  مکح  دـنک و  یم  همیمـض  لوا  همدـقم  هب  تسا  ناونع  نآ  یلک  مکح  رب  لمتـشم  تسا و  ساـیق  يربک  هک 
رد تسا  يرایتخا  یلمع  مکح  كرد  سایق  يربک  لیکـشت  یقوقح , یقالخا و  یلک  يایاضق  شقن  لیلحت , نیا  ساـسارب  دوش . یم  مولعم 
رد یلعف  مکح  یلمع و  تفرعم  یعاـمتجا , يدرف و  دراوم  زا  يدروم  ره  رد  نید  میهاوـخب  هک  تسا  یهجوماـن  ًـالماک  راـظتنا  نیا  هجیتـن 
هک تسا  یلاکشا  دهد , هئارا  لعفلاب  قلطم  مکح  یلمع و  فرعم  ییاهنت  هب  دناوت  یمن  نید  هک  لاکـشا  نیا  نیاربانب , دهد . رارق  ام  رایتخا 
هک روط  نامه  یلمع , هفیظو  صیخشت  رد  دش  نشور  نینچمه  تسین . نید  هب  صتخم  تسا و  دراو  یقوقح  متـسیس  یقالخا و  ماظن  ره  هب 

نید تیعجرم  شقن  هک  تساـجنیا  میتسین و  زاـین  یب  زین  یقـالخا  یقوقح و  تاـیلک  لوصا و  نتـسناد  زا  میتسه  يورت  لـمات و  هب  دـنمزاین 
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رگید ناش  تسا . نایمدآ  یعامتجا  يدرف و  راتفر  رب  مکاح  یلک  دعاوق  لوصا و  هئارا  نید  تیعجرم  ياه  هولج  زا  یکی  دوش . یم  راکشآ 
رگیدکی اب  حلاصم  لوصا و  محازت  فرظ  رد  هفیظو  صیخشت  يارب  ییاهرایعم  رکذ  لوصا , نیا  رکذ  رب  نورق  یلمع  تفرعم  هئارا  رد  نید 

تیادـه هک  دنتـسین  نآ  رب  زگره  دـنک  یم  عاـفد  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیح  رد  نید  تیعجرم  زا  هک  ناراد  نید  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا 
لیلد تسا .  ناسنا  يدادادخ  ياه  ییاناوت  یتفرعم و  عبانم  رگید  زا  هدافتـسا  مدـع  يانعم  هب  نید  طسوت  یلمع  تفرعم  هئارا  نید و  یلمع 
دنوش یم  لوحتم  خیرات  لوط  رد  دنراد و  لایس  ریغتم و  یتلصخ  یعامتجا  تابسانم  طباور و  ریغتم  طیارش  اب  تباث  نید  قابطنا  مدع  مود :

رد رـشب  يداصتقا  یگنهرف , یـسایس , طباور  تابـسانم و  تسا . یعامتجا  تایح  هصرع  رد  رـشب  براـجت  ندـش  رت  یتغ  لوحت  نیا  رـس  و 
هزومآ نید و  ییوس  زا  تسا  یتعنص  همین  یتعنص و  عماوج  رب  مکاح  یعامتجا  طباور  اب  توافتم  رایسب  يریاشع  ییاتسور و  طیسب  عماوج 

هک تسین  نینچ  درک و  زورب  یـصاخ  یعاـمتجا  طیارـش  صاـخ و  يا  ههرب  رد  مالـسا  اریز  دراد  تباـث  ییاوتحم  هیاـم و  نورد  نآ , ياـه 
رگ میظنت  دـناوت  یمن  تباث  نید  تسین  قابطنا  لباق  ریغتم  رما  اب  تباث  رما  نوچ  دوش و  دـیدجت  یهلا  یحو  یعامتجا , تالوحت  اب  ماـگمه 

ورگرد مود  لالدتـسا  خـساپ  مود : لالدتـسا  خـساپ  دـشاب . اهنامز  همه  يارب  یعامتجا  تابـسانم  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  یقوقح  طـباور 
زا یخرب  تسین  توافتم  یلک  هب  نیداینب و  تارییغت  خنس  زا  یعامتجا  تارییغت  همه  1 ـ تسا .  ثحب  نیا  فلتخم  ياه  هیوس  ندش  نشور 

تکرش دقع  عیب و  هراجا , ریظن  ییاهدادرارق  هتـشذگرد  يداصتقا  یقوقح و  طباور  هنیمز  رد  ًالثم  تسا  بلاق  لکـش و  رد  ًافرـص  تارییغت 
هراجا و عیب و  نامه  یقوقح  هطبار  تیهام , ظاحل  هب  یلو  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یعونتم  رایسب  لاکشا  طباور  نیمه  هزورما  هتـشاد و  دوجو 

بلاق ظاحل  هب  مه  اوتحم و  ظاحل  هب  هک  دوش  یم  یتابسانم  طباور و  يریگ  لکش  هب  رجنم  یعامتجا  تالوحت  زا  یخرب  2 ـ تسا .  تکرش 
نآ رد  یلو  تسا  تباـث  نید  دـنیوگ . یم  هثدحتـسم )) لـئاسم   )) دراوم نیا  هب  یهقف  حالطـصا  رد  تسا  هقباـس  یب  وـن و  ًـالماک  لکـش  و 

 . مینک یم  هراشا  رصانع  نیا  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  هثدحتـسم  لئاسم  نامز و  تایـضتقم  اب  تعیرـش  قیبطت  يارب  یتادیهمت 
لئاسم مکح  دـنک  یم  شـشوک  یهقف  ینابم  لوصا و  کمک  هب  دـهتجم  اریز  نآ  ییاـیوپ  رارمتـسا و  داـهتجا و  باـب  ندوب  هدوشگ  فلا :

قباـس ماـکحا  یخرب  عوضوم  اـیآ  هکنیا  صیخـشت  رد  ار  هیقف  داـهتجا , رد  ناـکم  ناـمز و  رـصنع  شقن  هب  تواـفتلا  ب : دـبایب . ار  دـیدج 
فرع و هاگیاج  ج : دـهد . یم  رییغت  ار  قباس  مکح  عوضوم  یعامتجا  طیارـش  رییغت  هاگ  اریز  دـناسر  یم  يرای  هن , ای  تسا  یقاب  ناـنچمه 

خنـس زا  یعامتجا  طباور  زا  یخرب  اریز  دزاس  یم  مهارف  ار  هثدحتـسم  لئاسم  یخرب  یعرـش  مکح  طابنتـسا  هنیمز  هقف , رد  هیئالقع  تائانب 
لئاسم طباور و  نید  اب  عرـش  قیبطت  مریذـپب  ار  هیئالقع  تائانب  هرابرد  ار  عرـش  ماـع  ياـضما  رگا  تسا و  هیئـالقع  تاـئانب  ماـع و  تاـیفرع 

ار هقف  يراگزاس  هنیمز  ییالقع  ياهدادرارق  رد  نآ  هدرتسگ  ندوب  طوسبم  طرش و  رصنع  تیعورـشم  د : تشاد .  دهاوخن  یلکـشم  دیدج 
زا لداع  هیقف  یلو  فرط  زا  تحلصم  رصنع  هب  هجوت  اب  یتموکح  مکح  رودص  زاوج  ' ه : دزاس .  یم  مهارف  هزات  لیاسم  طیارـش و  یخرب  اب 
ناش دـقاف  هقف  یهقف  تیریدـم  ییآراک  مدـع  موس : لیلد  تسا .  نامز  تایـضتقم  هب  تبـسن  هقف  فاطعنا  يراگزاس و  مهم  رایـسب  بابـسا 

دهاوخب هقف  رگا  ًایناث  تسا  ینالقع  یلمع و  ینف و  تیریدـم , تسا و  یقوقح  تالکـشم  عفر  يارب  طقف  اریز  تسا  تیریدـم  رد  تلاـخد 
رتـسب رد  هقف  دوش . هدودز  نآ  هرهچ  زا  ندوب  قلطم  ندوب و  يدـبعت  گـنر  دوـش و  ییادز  زار  نآ  زا  دـیاب  دـنک  اـفیا  تیریدـم  رد  یـشقن 

هب بیقر  ياهراکهار  رگید  نوچمه  دوش و  هدز  يرانک  هب  يدمآ  راک  مدع  تروص  رد  هک  دـشاب  تهج  نیا  هدامآ  دـیاب  هعماج  تیریدـم 
هبساحم لباق  نآ  يدنم  دوس  ییاراک و  نازیم  ات  دشاب  هتشاد  هدهاشم  لباق  نایع و  حلاصم  دیاب  تیریدم  هرصع  رد  هقف  دوش , هتـسیرگن  نآ 

لالدتـسا خساپ  دناشک . هعماج  نالک  تیریدم  هصرع  هب  ار  هقف  ناوت  یمن  ندوب  یبیغ  یفخم و  حلاصم  ياراد  يدبعت و  هب  داقتعا  اب  دشاب .
حیضوت ار  تهج  ود  نیا  تسا و  رالوکس  تینالقع  رب  ینتبم  زین  هعماج و  هرادا  رد  هقف  شقن  باوصان  ریسفت  زا  یـشان  لالدتـسا  نیا  موس :

ثحب نیا  يدابع  ریغ  ماکحا  هرابرد  اما  تسا  نشور  ماکحا  لیبق  نیا  ندوب  يدبعت  يورخا و  تایح  اب  يدابع  ماکحا  طابترا  داد . میهاوخ 
طباور میظنت  تیفیک  بابرد  ییاـهرظن  راـهظا  رب  لمتـشم  رگیدـکی و  اـب  دارفا  طـباور  رگ  میظنت  هک  ماـکحا  نیا  اـیآ  هک  تسا  حرط  لـباق 

؟  تسا نایمدآ  يویند  تشیعم  هب  ندیشخب  مظن  يارب  فرـص  يرازبا  يویند و  ًالماک  یفراعم  تسا , یماظن  یـسایس و  یگنهرف , , يداصتقا
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يارب ناوت  یمن  تلوهس  هب  ًالوا  هکنآ  لاح  تسا و  رـشب  لوقع  رب  كرد  لباق  ریغ  تحلـصم  كالم و  هنوگره  راکنا  موس  لالدتـسا  همزال 
هک یتایاور  ًایناث  تایدو  تیصو  ثرا و  ریظن  یماکحا  رد  ًاصوصخ  درک  یفرعم  سوملم  نیعم و  تحلـصم  تمکح و  يدابع , ریغ  ماکحا 

دوش یم  تالماعم  تایدابع و  لماش  ناسکی  روط  هب  تسا و  قلطم  دنک , یم  عنم  یهلا  ماکحا  شجنـس  يارب  رـشب  لقع  ندادرارق  نازیم  زا 
تیریدم نتخادـنا  لباقم  ًاثلاث  نز .  هید  دـننام  تسا  هدوب  يدابع  ریغ  مکح  صوصخ  تایاور , نیا  زا  یخرب  رودـص  دروم  هکنآ  ًاصوصخ 

نیع رد  مالسا  ردص  ینید  ياهتموکح  هکیلاح  رد  تسا  یحو  لقع و  هطبار  زا  یتسرد  ان  روصت  زا  یشان  یلقع  یملع و  تیریدم  اب  یهقف 
هک تسین  نیا  رد  رالوکـس  تموکح  اـب  ینید  تموـکح  تواـفت  دـنا  هتـسج  دوـس  زین  تینـالقع  رـصنع  زا  یمالـسا  هقف  ندادرارق  روـحم 
رد توافت  تسا  ینالقع  هرـسکی  رالوکـس  تموکح  تسا و  یهقف  تیریدم  هب  یکتم  اهنت  تسا و  تینالقع  هب  يانتعا  یب  ینید  تموکح 

یمشچ دیاب  ینید  هعماج  فلتخم  ياهتحاس  رد  ییالقع  ریبادت  دنک  یم  بلط  ار  عرـش  اب  بسانتم  تینالقع  ینید , تموکح  هک  تسا  نآ 
تینالقع هکنآ  لاح  دننک  تیـشمت  ار  هعماج  روما  یمالـسا  هقف  ياهزرم  ظفح  اب  هک  دنـشوکب  دنـشاب و  هتـشاد  ینید  میلعت  اه و  هزومآ  هب 

يزیر همانرب  یئزج و  ریبادـت  هک  تسین  نآ  رب  ینید  تموکح  درادـن  ار  نید  اب  يراگزاس  هغدـغد  تسا و  نید  زا  لقتـسم  اهر و  رالوکس 
نوریب هقف  لد  زا  ملع  لقع و  تلاخد  نودـب  امیقتـسم و  ار  نیون  هدـیچیپ  عماوج  يراج  تالکـشم  لح  هار  یـسایس و  يداـصتقا و  نـالک 

هبنج رد  هکنآ  تسخن  دراد  صخشم  درکراک  ود  یعمج  تایح  هصرع  رد  هقف  تسا . نآ  یعدم  نید  هن  تسا و  نکمم  هن  رما , نیا  دشکب 
ياهـشزرا طباوض و  لوصا و  هکنآ  مود  دیامن . یم  میـسرت  ار  یقوقح  ياهزرم  دح و  دزادرپ و  یم  یقوقح  طباور  میظنت  هب  فلتخم  ياه 

هاگ هعماج  هرادا  رما  رد  هک  دـنامن  هتفگ  ان  دزاس . یم  حرطم  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  داصتقا و  گنهرف و  تخاـس  رد  ار  یماـع  یلک و 
, لح هار  هئارا  ناکما  دراوم و  نیا  صیخـشت  تسین  هعماج  تحلـصم  هب  یهقف  یقوقح و  ياهزرم  زا  یخرب  ظفح  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم 

تینالقع اما  تسا و  هدش  ینیب  شیپ  دراوم  هنوگ  نیا  يارب  یمالسا  هقف  رد  هک  تسا  يا  هراچ  هیقف , یلو  طسوت  یتموکح  مکح  بلاق  رد 
هب یگتـسب  نآ  تحـص  هکلب  دـشاب  نآ  تحـص  لـیلد  جاور  نیا  دـناوت  یمن  رـصع , نیا  رد  نآ  ماـع  تیلوبقم  شریذـپ  ضرف  رب  رـالوکس 

تسا ینید  تفرعم  زا  دنم  هرهب  ینید  تلود  یسایس  یعامتجا و  روما  رد  نید  تیعطق  مدع  مراهچ : لیلد  دراد . نآ  ینابم  تابثا  یسررب و 
شیپ زا  رثاـتم  مهف  دوش و  یم  عقاو  رـسفم  صاـخ  یی  هنیمز  ییاـنعم و  قـفا  رد  نتم  کـی  مهف  دـندقتعم  کـیتونمره  ياـه  شیارگ  یخرب 

یناملاع زا  هتـسد  نآ  مهف  هک  دبای  یم  توق  لامتحا  نیا  هیرظن , نیا  ساسارب  تسا  رـسفم  قیالع  تاداقتنا و  اهـضرف و  شیپ  اه و  هتـسناد 
موزل تسا و  هدوب  ناـنآ  صاـخ  تاراـظتنا  اـه و  هتـسناد  شیپ  زا  رثاـتم  دـنا  هدرک  طابنتـسا  ینید  نوتم  زا  ار  تلود  نید و  قیفلت  موزل  هک 

نیا تالکـشم  يا  هراـپ  هب  راـصتخا  روط  هب  مراـهچ : لالدتـسا  خـساپ  تسین .  یعطق  يرما  یـسایس  یعاـمتجا و  نوئوش  رد  نید  تلاـخد 
طوبضم دنمشور و  مهف  دهاکب  اهیرواد  شیپ  زا  دنک  شالت  دیاب  اذل  تسا  يار  هب  ریـسفت  ضرعم  رد  رـسفم  1 ـ دوش .  یم  هراشا  لالدتسا 

يانعم ياراد  نتم  ره  هک  دوش  یم  ببـس  ینعم  ظفل و  ینیع  یعقاو و  دـنویپ  اریز  دـهدب  نتفگ  نخـس  لاـجم  نتم  دوخ  هب  هک  تسنآ  نتم 
ع)  ) یلع ترضح  درک  تفایرد  خساپ  تفر و  نتم  غارس  هب  شسرپ  حرط  اب  ناوت  یم  2 ـ دراد . ناکما  دنمشور  مهف  هجیتن  رد  دشاب , یظفل 
رد رسفم  ياه  هتـسناد  شیپ  نتـشاد  تلاخد  رد  ار  ریـسافت  توافت  دیابن  نیاربانب  درک )) قاطنتـسا  دیاب  ار  نآرق   )) دیامرف یم  نآرق  هرابرد 

بسانتم خساپ  هداهن و  نآرق  يور  شیپ  ار  ینیون  ياه  شسرپ  يرسفم  هک  تسا  نآ  زا  یشان  هاگ  هکلب  درک  وجتـسج  نآرق  يانعم  ریـسفت 
زا یشان  ریسفت  ياهیروآون  زا  يرایسب  نیاربانب  دراد . دوجو  ینـشور  توافت  يار , هب  ریـسفت  نآرق و  قاطنتـسا  نایم  تسا و  هدرک  تفایرد 

ثحب یظعاو  دـمحا  ینید ـ  تموکح  باـتک  زا  هتفرگ  رب   . ) تسا دـیدج  ياهـشسرپ  حرط  نتم و  زا  نیوـن  ياـه  قاطنتـسا  رـسفم و  تقد 
نادردق نسح  تیحیسم ، مالسا و  رد  مسیرالوکـس  يرصن 2 . هللادبع  نید ، زا  رـشب  تاراظتنا  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  مسیرـالوکس )

یکلمارق

دنراد نیملسم  هک  مه  یشنک  راتفر و  عون  دراد . دوهی  تیحیسم و  نییآ  هب  تبسن  يرتشیب  یندم  ماکحا   ، مالـسا  ، يدیحوت گرزب  نایدا  هسیاقم  رد 
ثحب اجنیا  رد  تسا . یسایس  ینید  مالـسا  هک  تسا  هدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نارظن  بحاص  زا  يا  هدمع  رظن  ماکحا  نیا  تسا . رظن  نیا  يایوگ  ،
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نید فورعم 

شسرپ

هک مه  یـشنک  راتفر و  عون  دراد . دوهی  تیحیـسم و  نییآ  هب  تبـسن  يرتشیب  یندـم  ماـکحا   ، مالـسا  ، يدـیحوت گرزب  ناـیدا  هسیاـقم  رد 
ینید مالـسا  هک  تسا  هدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نارظن  بحاـص  زا  يا  هدـمع  رظن  ماـکحا  نیا  تسا . رظن  نـیا  ياـیوگ   ، دـنراد نیملـسم 

 ، رـصاعم خیرات  رد  نوگانوگ  ياه  هبنج  رد  ام  ینید  ياملع  لمع  دیآ .  یم  شیپ  تسایـس  نید و  فورعم  ثحب  اجنیا  رد  تسا . یـسایس 
نماد  ، تسایس نید و  طالتخا  اب  دیابن  هک  دنراد  یم  زاربا  ار  رظن  نیا  یهورگ  اما  دراد . هراشا  هعماج  یسایس  هنحص  رد  نید  مهم  شقن  هب 

هدرک و بلج  ار  هورگ  ود  ره  رظن  مینک .  حرطم  ار  ینید  تسایـس  یـسایس ،  نید  ياج  هب  رگا  دینک  یمن  رکف  درک . هدولآ  ار  فینح  نید 
. میا هتفای  تسد  عامتجا  تمالس  مهم  ياه  هفلوم  زا  یکی  هب 

خساپ

رادم رب  رتشیب  ار ، دوهی  تیحیسم و  نوچمه  یهلا  نایدا  زا  یخرب  يامیس  یلصا ، ریـسم  زا  یگداتفارود  يورجک و  درکیور  دنچ  ره  کی .
هداتـسرف ورف  رـشب  رب  ماظن  ناونع  ریز  هک  یهلا  نایدا  همه  ینید ، هفـسلف  هاگدید  زا  یلو  تسا  هداد  هولج  یـسایس  ریغ  يدرف و  يراگتـسر 

ور نیا  زا  ص 9 .) ، 1378 دیهمتلا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  یندم ، هعماج  تفرعم ، يداه  دمحم   ) درمـشرب یـسایس  دیاب  ار  تسا  هدش 
يرواد يا  هنوگ  یعامتجا ، یـسایس و  ياه  هدیدپ  هب  درکیور  ندوب  كدنا  ای  یناوارف  رد  نایدا  نایم  يزاسادج  هنوگره  دـسر  یم  رظن  هب 

یهد تـسد  هـب  يارب  ینید  اـهنت  زین  مالـسا  یهلا ، ناـیدا  ریاـس  نوـچمه  ود . تساـهنآ . تـیعقاو  تـقیقح و  اـب  راـگزاسان  زین  تسرداـن و 
يدرف و لیاسم  زا  هتسد  ود  یگتخیمآ  تسا . هتـسویپ  یعامتجا ، یتسیزمه  یهورگ و  لیاسم  اب  نآ  ياه  هزومآ  هدوبن و  يدرف  يراگتـسر 
هک ار  یتاهابتـشا  مک  تسد  ای  دـهد ، هیارا  ار  تسرد  يرادایند  هار  ات  تسا  هدـمآ  نید  اـساسا  هک  تسور  نآ  زا  زین  مالـسا  رد  یعاـمتجا 

تداعـس ملاس و  تیندم  دومنهر  نید ، ور  نیا  زا  دـیامن ، دزـشوگ  وا  هب  دوش ، راچد  نادـب  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  ناسنا  تسا  نکمم 
يردارب دنویپ  داجیا  دمایپ ، لیابق و  نایم  تعیب  ياهدادرارق  نوچمه  یـسایس ، هرهچ  ياراد  ياهدادـیور  ص 6 .) نامه ،  ) دشاب یم  شخب 
ینیشناج زیگنارب  هشقانم  مهم و  هلأسم  هرخالاب  تقوم و ... ینمـشد  كرت  روظنم  هب  هکم  لها  اب  هیبیدح  نامیپ  نتـسب  راصنا ، رجاهم و  نایم 

ود یگتسب  مه  هرابرد  هس . تسا . روبزم  ياعدا  هاوگ  زین  ترـضح  نآ  یگدنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  ناناملـسم  ینید  یـسایس -  يربهر  و 
هتفای هب  يراذگ  جرا  دوجو  اب  مالسا  فلا ) تسا : یندش  گنرد  یتاکن  مالسا ، رد  تیسایس  نید و  نخس  رگید  هب  عامتجا و  درف و  رـصنع 

زین ار  یهلا  تیناقح  یفـسلف و  تیعورـشم  يدازآ و ... تیمکاح ، تموکح ، تلود ، تردق ، هرابرد  يرـشب  شناد  ینالقع  ای  یبرجت  ياه 
رگشهوژپ رگا  ور ، نیا  زا  ص 21 .) ، 1379 قوثو ، تاراشتنا  ینید ، تیمکاح  یندم و  هعماج  هانپورسخ ، نیسحلادبع   ) درمش یم  ینتسیاب 

رواب دنوادخ  یعیرشت  ینیوکت و  تیبوبر  تیکلام و  یگدننیرفآ ، هب  یسانش  یتسه  هاگن  زا  هژیو و  یشرگن  ناسنا  ناهج و  هرابرد  یـسایس 
حلاصم و همه  كرد  رد  اه  نآ  یناوتان  تیدودحم و  وس و  کی  زا  هبرجت  لقع و  رابتعا  تیجح و  هب  زین  یـسانش  تفرعم  رظن  زا  هتـشاد و 
اهروتـسد و هداد و  رد  نت  (ع ،) موصعم ناماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  يوریپ  هب  راـچان  هب  دـنک ، فارتعا  رگید  يوس  زا  اـه  ناـسنا  دـسافم 

ترخآ ایند و  رگتیادـه  هک  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک  دـناد  یم  دوخ  قح  الوصا  دـهد و  یم  رارق  دوخ  هحولرـس  ار  نانآ  یـسایس  ياـه  شنیب 
رب هدرپ  تقیقح  نیا  زا  ینید  ياه  هزومآ  هب  یقطنم  هاگن  ناس ، نیدب  دسرپب ؛ تموکح  فادـها  یتسیچ و  مکاح و  یتسیک  هرابرد  تسوا ،
هب ریگارف ، ینید  ناونع  هب  مالـسا  هک  تسا  نشور  هک  ارچ  دنا ؛ هدش  هدـینت  مه  رد  اهنآ  یعامتجا  يدرف و  ياه  يریگ  تهج  هک  دراد  یم 

نامه نیا  تسا . هتشرس  وا  یتسه  اب  یعامتجا  درف و  ياه  ینتـسیاب  روحم  ود  رد  زین  ناسنا  ياهزاین  یهگناو  هتخادرپ ؛ ناسنا  ياهزاین  همه 
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نید نماد  ندرک  هدولآ  زا  نخـس  رگید  يدرکیور ، نینچ  رد  دوش . یم  دای  ناـسنا  ندوب  عبطلاـب » یندـم   » هب نآ  زا  هک  دـشاب  یم  یتقیقح 
، ناسنا تشرـس  اب  ییوسمه  لیلد  هب  دش ، هتفگ  هک  نانچمه  اریز  تشاد ، دـهاوخن  ییاج  تیندـم ، تسایـس و  اب  نآ  شزیمآ  هار  زا  فینح 
اب یخرب ، شرگن  فـالخرب  هتفگ ، شیپ  بلطم  هیاـپ  هب  ب )  دراد . هارمه  هب  دوـخ  نتم  رد  ار  یهورگ  يدرف و  ياـهزاین  هبنج  ود  نیا  نید 

شکورف يدرف ، یـصخش و  لیاسم  زرم  هب  هدنار و  تسایـس  هنحـص  زا  ار  نید  ناوت  یمن  ادخ ، اب  ناسنا  هطبار  هدننک  میظنت  هب  نید  ریـسفت 
هنوگ هب  ینید ، نورد  هاگن  اب  ور  نیا  زا  تسین ، یندـش  نآ ، زا  ینوریب  شور  اـب  نید  زا  ریگارف  یفیرعت  هیارا  هک  اـج  نآ  زا  یهگناو ، داد ؛
ندش ینید  دنرواب : نیا  رب  یخرب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میبای . یم  هدش  تابثا  ینید  ياه  هزومآ  نورد  رد  ار  تسایس  روضح  راکشآ  يا 

سدقم نید  هنرگو ، مینک ؛ هتخیمآ  نیشن و  مه  تیریدم ، یملع  هویش  اب  ار  نید  زا  سدقم  ریغ  یمهف  هک  تسا  یندش  هاگنآ  اهنت  تسایس ،
یگنهرف هسسؤم  ص 429 ، تیریدـم ، ارادـم و  شورـس ، میرکلادـبع   ) تسا ندـیبوک  نواه  رد  بآ  نتخیمآ ، سدـقم  ریغ  تسایـس  اب  ار 

؛ دوش یم  لزلزتم  نآ ، يرادیاپان  یگتخیر و  ورف  اب  دور ، یم  رامش  هب  تعیرش  طسب  ضبق و  هیرظن  هدییاز  هک  نخـس  نیا  (. 1376 طارص ،
اب ینید  مهف  يربارب  ینید ، ياه  هزومآ  یتسردان  یتسرد و  ياـه  كـالم  رب  دـیکأت  یتخانـش و  تفرعم  تیبسن  یفن  درکیور  اـب  هوـالع ، هب 
هک نآ  هجیتن  تفگ . نخـس  ناوت  یم  زین  سدـقم  ینید  مهف  زا  ور  نیا  زا  هدـش ، ینید  تفرعم  هب  نید  سدـقت  تیارـس  بجوم  نآ  قیاقح 

نیسحلادبع  ) تسا هتخیمآ  زین  ینید  قیاقح  اب  هک  ینید  تفرعم  اب  اهنت  هن  تسایـس ، اریز  تسا ؛ یندش  عمج  تسایـس ، اب  سدقم  ینید  مهف 
، نارهت هیقف ، تیالو   ) تسا هدش  رارکت  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  نید  ناگرزب  نانخس  رد  اهراب  روبزم ، یگتخیمآ  ص 65 .) نامه ، هانپورسخ ،
ص 235، ج 1 ، ، 1369 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، رون ، هفیحص   - 20 ص 25 -  ، 1376 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم 
تسایـس و یگتخیمآ  لـیلد  هب  تموـکح ، نیا  تسا . ینید  تموـکح  نید ، یـسایس  ياـه  هزوـمآ  ییارجا  راـکهار  ج ) ص 91 .) ج 21 ،

فده .1 دنریز : رارق  هب  اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  دزاس . یم  ادـج  اه  تموکح  ریاس  زا  ار  نآ  هرهچ  هک  تسا  ییاه  یگژیو  ياراد  تناید ،
شیب هک  دراد  ار  اه  ناسنا  تیمکاح  هتسیاش  یـسک  ور  نیا  زا  تسا ، یهلا  برق  هب  وا  یبای  تسد  ناسنا و  یماجرف  کین  تموکح ، ییاهن 

یحابصم یقت  دمحم   ) تسین دنوادخ  زج  یـسک  وا  دسانـشب و  ار  وا  يدوجو  يایاوز  هدوب و  هاگآ  ناسنا  یعقاو  عفانم  حلاصم و  هب  همه  زا 
یهلا تیمکاح  ییارجا  دنیآرف  . 2 ص 14 و 111 .) ، 1378 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، مالـسا ، یـسایس  هیرظن  يدزی ،
نامز رد  . 3 تسوا . نیناوق  ققحت  ياتـسار  رد  دـنوادخ  هدـنیامن  موصعم  هدوبن و  وربور  یلکـشم  اب  (ع ) نیموصعم و  (ص ) ربمایپ ناـمز  رد 

ینتسیاب طرش  ود  ریبدت ، لقع و  نوچمه  یلک ، طیارـش  رب  نوزفا  . 4 دشاب . یسایس  تیعورشم  ياراد  دیاب  یمالـسا  مکاح  موصعم ، تبیغ 
نیـسحلادبع زا  لقن  هب  ص 37 ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماـما   ) تلادـع و  تهاـقف )  ) نوناـق هب  ملع  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا  رادـمامز  يارب 

رد ار  تهاقف  مالسا ، زا  دنم  ماظن  یمیسرت  هیارا  اب  دهاوخ  یم  هک  یمالسا ، مکاح  یسایس  تیعورشم  يانبم  هرابرد  . 5 نامه .) هانپورسخ ،
رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هب  هتسباو  فراعم  گنهرف و  هدکشهوژپ  ینید ، تلود  هیرظن  ییاون ، ربکا  یلع   ) دزاس یلجتم  لمع 

بــصن هاگدـید  زا : دـنترابع  اـه  شرگن  نـیا  نیرتـمهم  دراد . دوـجو  ینوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  ص 56 .) نارهت 1381 ، اـه ، هاگـشناد 
ماـظن یحریف ، دواد  ( ) یمدرم یهلا -   ) هناـگ ود  تیعورـشم  هاگدـید  هرخـالاب  و  یمدرم ) تیعورـشم   ) باـختنا هیرظن  یهلا ،) تیعورـشم  )

، نارهت ین ، رشن  هعیش ، هقف  رد  تلود  ياه  هیرظن  رویدک ، نسحم   - 275 ص 288 -  ، 1382 تمس ، تاراشتنا  مالسا ، رد  تلود  یسایس و 
زا تسا ، ریخا  هدـس  رد  تسایـس  نید و  یگتخیمآ  يدـج  رایـسب  نابیتشپ  یمالـسا و  يروهمج  رامعم  هک  ینیمخ  ماما  . 6 (. 47 ص 50 - 
(، (ع موصعم ماما  تبیغ  ماگنه  هب  هاگدـید  نیا  بجوم  هب  درک . یم  يراشفاپ  تسخن  شرگن  رب  هدـش ، داـی  هناـگ  هس  ياـه  هاگدـید  ناـیم 

ص نیـشیپ ، رویدک ، نسحم   ) تسا هدـش  راذـگاو  نانآ  هب  امیقتـسم  یهلا  تیالو  هدوب و  هعماج  هرادا  راد  هدـهع  وا  يوس  زا  لداع  ياهقف 
يوس زا  لعج  بصن و  نآ ، هناوتـشپ  هکلب  دـیآ ، یمن  تسد  هب  مدرم  ءارآ  زا  تبیغ  ناـمز  رد  تموکح  تیعورـشم  نخـس ، رگید  هب  (. 48

ج 1،  ، 1377 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  اه ، خساپ  اه و  شـسرپ  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم   ) دشاب یم  (ع ) موصعم ماما 
(. ص 275 نیشیپ ، یحریف ، دواد  زا  لقن  هب  ص 161 ، ، 1369 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  هیقف ، تیالو  یمالسا و  تموکح  ومه ، ص 24 - 
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ناگرزب تسا . هیقف  یلو  ياضما  هب  ماظن ، تیعورـشم  اساسا  دـشاب ، دـنب  ياـپ  مدرم  ءارآ  هب  هیقف  یلو  تیعورـشم  هک  نآ  یب  ناـس ، نیدـب 
مشچ اب  . 7 دـنرواب . نیا  رب  و ... ( 3) یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  (، 2) يزاریش مراکم  رصان  (، 1  ) یلمآ يداوـج  هللا  تیآ  هـلمج  زا  يرگید 

یخرب هک  اج  نآ  ات  نآ ، رب  دراو  تاداقتنا  دندرگ و  یم  زاب  مه  هب  يا  هنوگ  هب  هتـشاد و  كرتشم  ياهزرم  هک  رگید  هاگدید  ود  زا  یـشوپ 
( يدلج هس  هرود   ) دیاقع شزومآ  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم   ) دنناد یم  مالـسا  ردص  رد  هدـمآ  شیپ  ياهارجام  هفیقـس و  راگدای  ار  نآ 
ار نآ  یـصاخشا  دودعم  هک  رگید  شرگن  ود  فالخرب  تسخن ، هاگدـید  لاح  ره  هب  ص 297 .) ، 1381 للملا ، نیب  رـشن  پاچ و  تکرش 

ناـیم رد  يرثـکا  بلاـغ و  هاگدـید  تفگ ، ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، یم  یناوارف  يدـج و  نارادـفرط  ياراد  ( 4  ) دـنا هدرک  حرطم 
یندشنادج نآ  زا  هدوب و  نید  هرهوج  ءزج  تموکح ، تسایـس و  شرگن ، نیا  اب  ربارب  دـهد . یم  لیکـشت  ار  هعیـش  ناملـسم  نادنمـشیدنا 

زا دـنچ  ره  تسا ، ندرکن  راذـگاو  مدرم  هب  يرظن  يروـئت و  هاـگن  زا  ار  مهم  رما  نیا  هدرک و  نییعت  ار  نآ  راـکهار  نید  ور ، نیا  زا  تسا ،
هنیمز ندوبن  تروص  رد  لداع  هیقف  هتبلا ، دـشاب . یم  ریذـپان  يرود  نآ ، هب  مدرم  يروآ  يور  شنیزگ و  یناگمه ، شریذـپ  ییارجا و  رظن 

اب هک  هتفگ  شیپ  تاکن  هب  هجوت  اب  راهچ . دنک . يزاسرتسب  نآ ، ققحت  يارب  هتسشنن و  يرانک  هب  هک  تسا  هتسیاب  یناگمه ، شریذپ  نینچ 
نید يزاسادـج  هراگنا  رگید  یـسایس ، لیاسم  نتـشادنپ  نید  رهوج  هژیو  هب  میتشذـگ ، اهنآ  زا  یلیـصفت  یـسررب  نودـب  ارذـگ و  یهاـگن 
یمن ور  نیا  زا  تسا ، هتخادرپ  تسایس  هب  دوخ  تاذ  رد  نید  وس  کی  زا  اریز  تشاد ، دهاوخن  یقطنم  یهیجوت  ینید ، تسایـس  یـسایس و 

نیا رد  هک  ارچ  دشاب ، راگزاسان  ینید  ياه  هزومآ  اب  دـناوت  یمن  زین  ام  تسایـس  یهگناو ، دروآ ؛ نایم  هب  نخـس  یـسایس  ریغ  نید  زا  ناوت 
نآ رب  طورشم  یـسایس ؛ ياه  شنک  رد  اه  تحلـصم  زا  يور  هلابند  هتبلا  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ینید  يامیـس  تیمکاح ، تروص ،

یگداتفا رود  ار  نآ  نتفرگ  شیپ  رد  ناوت  یمن  هک  تسا  یقطنم  يدرکیور  دریگن ، رارق  شلاچ  رد  ینید  یعطق  ملسم و  ياه  هزومآ  اب  هک 
رانک رد  مالسا ، یـسایس  هشیدنا  جنپ . دشاب . ینید  دیاب  تسایـس  مه  تسا و  تسرد  یـسایس  نید  مه  سپ ، دروآ . رامـش  هب  نید  ورملق  زا 

: تفگ ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، لماک  هجوت  زین  یتموکح  یسایس و  ماظن  ییآ  راک  هب  یهلا ، تیناقح  یفـسلف و  تیعورـشم  هب  رواب 
زا هکلب  تیلوبقم ، زا  اهنت  هن  دزادرپن ، يرازگتمدـخ  یعرـش و  فیاظو  هب  یهاتوک  يور  زا  هک  دـمآراک  ریغ  فیعـض و  ناوتاـن ، تموکح 

هنافـصنم یتواضق  دـیاب  مکاح ، تموکح و  ندوب  آراـکان  اـی  ییآراـک  هراـبرد  یلو  تسین ، رادروخرب  زین  تیناـقح  ياـنعم  هب  تیعورـشم 
، ینید تیمکاح  یندم و  هعماج  هانپورسخ ، نیسحلادبع   ) تفرگ هدیدان  ار  تموکح  رمع  لوط  رد  هدش  ماجنا  ياه  تیعقاو  دیابن  تشاد و 
، مق ههاـقفلا ، راونا  . 2 . 162 ص 163 -  ، 1368 ارهزلا ، مـق ، يربــهر ، یحو و  نوـماریپ  . 1 اــه : تشوـن  یپ  ص 21 ----------- .)
، مق هبیغلا ، رـصع  یف  ءاهقفلا  هیـالو  وا  هموکحلا  دوجو  هرورـض  . 3 دعب . هب  ص 486  ج 1 ، 1411ق ، (ع ،) نینمؤملاریما هسردـم  تاراشتنا 

.279 ص 288 ، مالسا ، رد  تلود  یسایس و  ماظن  یحریف ، دواد  . 4 1415ق . میرکلا ، نآرقلاراد 

رالوکس نارکفنشور  هک  یسایس  راب  زا  ادج  موهفم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رایـسب  اریخا  هک  تسا  يدنیارف   ، مسیرالوکـس ای  ندش  يویند 
. دنک یم  زیامتم  ینید  ریغ  هجو  زا  ار  ینید  هجو  هک  دوش  یم  قالطا  يدعب  هس  ییاهدنیارف  هب  تسا و  یتخانش  هعماج  یموهفم  دندروآ  دوخ  هارمه 

دعب کی 

شسرپ

نارکفنشور هک  یسایس  راب  زا  ادج  موهفم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رایسب  اریخا  هک  تسا  يدنیارف   ، مسیرالوکس ای  ندش  يویند 
ریغ هجو  زا  ار  ینید  هجو  هک  دوش  یم  قالطا  يدـعب  هس  ییاهدـنیارف  هب  تسا و  یتخانـش  هعماـج  یموهفم  دـندروآ  دوخ  هارمه  رـالوکس 
مود دعب  دوش . یم  طوبرم  یسایس  ياهداهن  هلمج  زا   ، ینید ریغ  ياهداهن  زا  ینید  ياهداهن  ییادج  هب  نآ  دعب  کی  دنک . یم  زیامتم  ینید 

هکنیا تساه . شزرا  تاداقتعا و  هب  طوبرم  موس ، دـعب  و   ، ینید مسارم  رد  گنر  مک  روضح  ینید و  یگتـسباو  ساسحا  لزنت  شهاـک و  ،
میـسقت نیا  اب  . دـنراد مه  یتائانثتـسا  کی  ره  دـعب  هس  نیا  تسا . هدـش  ینید  ینیب  ناهج  نیزگیاج  ینید  ریغ  ینیب  ناهج  ردـقچ  هنوگچ و 
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؟ تسیچ دعب  هس  نیا  زا  کی  ره  هب  تبسن  امش  یقلت   ، يدنب

خساپ

، یفرع يویند و  لوصا  زا  يرادـبناج  يرادایند ، حور  ینید ، بلاطم  تایعرـش و  اب  تفلاخم  یناعم  هب  تغل  رد  مسیرالوکـس  هژاو  کـی - 
، ییارگ ملع  سدـقم ، ریغ  ایند ، نید و  يراگنا  ادـج  و  ( 1) ییاسیلک ماقم  ای  اهرواب  هب  نداد  يویند  هبنج  یناحور ، ریغ  اـیند ، هب  یگتـسباو 
زا مینیب  یم  ار  يرایـسب  لیاسم  ياپ  ياـج  نآ ، هنیـشیپ  مسیرالوکـس و  ياـه  هگر  يوج  تسج و  رد  ود -  تسا . هدـمآ  ( 2 ...) ییارگون و

تسد هب  شیارگ  نیا  نویبهذم  هرابرد  سناسنر ، اب  نامزمه  یطـسو ، نورق  ياپورا  رد  هدمآ  دیدپ  ياه  ینوگرگد  لابند  هب  فلا ) هلمج :
اب اپورا  ب )  (. 3  ) روبزم هدمآ  دیدپ  شیارگ  ربارب  رد  دوب  یـشنکاو  مسیرالوکـس  دنرامـش . یم  کچوک  ار  یناسنا  لیاسم  نانآ ، هک  داد 
هک اهدوبمک  نیا  دراذگ . شیامن  هب  دوخ  رد  ار  يرایـسب  ياه  ییاسران  هک  دـش  ور  هبور  يا  هدـش  یلاخ  یهلا  ياوتحم  زا  فیرحت و  نید 
رب ار  هار  دوخ ، رترب  تیعقوم  نتـشادهگن  يارب  ات  تشاداو  ار  اسیلک  دوب ، راوتـسا  هیاپ  یب  ياـهرواب  رب  هتـشاد و  يا  هشیدـنا  درکیور  رتشیب 

نییآ هصالخ ، تفرگ . دوخ  هب  يرتشیب  باتـش  اپورا ، هب  همجرت  هار  زا  مالـسا  ناهج  زا  شناد  یبایهار  زا  سپ  رما  نیا  ددـنبب و  ندیـشیدنا 
. تشادزاب هتـسیاش  دـشر  زا  هدرک و  هابت  ار  یگدـنز  هک  دـش  لیدـبت  يریجنز  لغ  هب  یحیـسم ، نادنمـشیدنا  اـسیلک و  تسد  هب  تیحیـسم 
هک ناسنا  حالـصا  يارب  درک  مالعا  داهناو و  ار  ایند  یگدـنز  ندوب ، کچوک  یـشزرا و  یب  ياـعدا  اـب  هک  دـش  لیدـبت  ینید  هب  تیحیـسم 
هک تسردان  رادنپ  نیا  اب  دنرادزاب . یگدنز  زا  ار  وا  تینابهر  اب  هک  نآ  زج  تسین  يا  هراچ  هانگ ، زا  وا  نتشادزاب  دراد و  راکاطخ  یتشرس 
هک دیـسر  يدـنب  عمج  نیا  هب  اپورا  هرخالاب  ات  دومن و ... رازیب  شا  يرطف  شالت  زا  ریقحت و  ار  مسج  دـنکفا ، یم  هاـنگ  هب  ار  مدرم  شـالت ،
رب ار  هشیدنا  هار  دراد ، یم  زاب  یگدـنز  دـشر  یقرت و  ینادابآ و  زا  ار  مدرم  دـنک ، یم  ریقحت  ار  ناسنا  ادـخ ، تشادـگرزب  يارب  هک  ینید 
زا دنراد ، ار  نآ  ماد  هب  نداتفا  سرت  ای  هانگ  ساسحا  هتسویپ  هک  نیا  رطاخ  هب  هتشادن و  تینما  ساسحا  نآ ، هیاس  رد  مدرم  ددنب ، یم  ناسنا 

میمـصت ینید ، نینچ  زا  نتخیرگ  ياـج  هب  هک  دوب  نآ  اـپورا  گرزب  هابتـشا  هتبلا  تخیرگ . نآ  زا  دـیاب  سپ  دـنوش و ... یم  دـیدهت  نورد 
نتخاس رود  ینعی  مزیرالوکـس ؛ هب  تسب و  مه  حیحـص  نید  يور  هب  ار  رد  هک  یقطنم  ریغ  ییاطخ  دـهن . يرانک  هب  ار  نید  تیلک  تفرگ ،

نآ و زا  عافد  ینید و  یب  داحلا و  نتخانـش  تیمـسر  هب  یـسایس و  ذوفن  زا  نآ  نداـهن  راـنکرب  صاـخ ، هنوگ  هب  یگدـنز و  هنحـص  زا  نید 
، دنیوگ یم  هچ  اهرالوکـس  بطق ، دمحم   ) دمآ راتفرگ  دروآ و ... موجه  ینید  میهافم  نید و  دض  رب  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  نداد  هزاجا 

صاخ هویش  رد  مسیرالوکس  ناس ، نیدب  (. 13 ص 37 -  یثدحم ، داوج  همجرت  ، 1379 نارهت ، رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم 
(. ص 16 نیـشیپ ، يرفعج ، یقت  دمحم   ) تسا هدوب  رگیدکی  اب  یعامتجا  یـسایس و  ییاسیلک و  تاماقم  دـیدش  ضراعت  لولعم  یعامتجا ،
ار نآ  راذگ  هیاپ  نیتسخن  یخرب ، دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  مالسا  رد  نآ  هنیشیپ  هتـشادن و  صاصتخا  اپورا  هب  مسیرالوکـس  هب  درکیور  ج ) 

ندوب ادـج  هلأسم  حرط  : » دومرف هراب  نیا  رد  زین  ینیمخ  ماما  (. 115 ص 116 -  نیـشیپ ، یکلمارق ، نادردق  نسح  دمحم   ) دنناد یم  هیواعم 
ج رون ، هفیحـص  « ) تفرگ توق  سابع  ینب  نامز  رد  دـش و  حرط  هیما  ینب  امز ن  رد  هلأسم  نیا  تسین . يا  هزات  زیچ  تیناحور ، زا  تسایس 

گنرد یتاـکن  اـپورا ، رد  يدرکیور  نینچ  یـسررب  رد  هـس -  (. 1361 نارهت ، یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  زکرم  ص 248 ، ، 16
نانآ . 1 دراد : لابند  هب  ار  ییاه  هطلاغم  دنتخادنا ، هار  هب  اسیلک  هابتـشا  درکراک  لیلد  هب  اه  تسیرالوکـس  هک  ییاغوغ  فلا ) تسا : یندش 
هابت ار  اپورا  یگدنز  هک  یتعدـب  زا  ادـخ  نیتسار  نید  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، یم  یـسایس  دادبتـسا  ینید ، تموکح  یمتح  هجیتن  دنتـشادنپ 

، هدـئام هلمج : زا  دـشاب  یم  روبزم  ياعدا  هاوگ  میرک ، نآرق  زا  يرایـسب  تاـیآ  تسا . رازیب  دـناشچ ، نآ  هب  یناـماسبان  همه  نآ  تخاـس و 
ترـضحرب دـنوادخ  هک  هچ  نآ  اـب  وـسمه  یتـموکح  تخانـش ، ار  نآ  اـپورا  هـک  هنوـگنآ  یـسارکوئت ،»  » تموـکح . 2 . 44 تایآ 47 - 

ار دوخ  نیغورد  تسادق  مکاح ، هقبط  دوجو  نیا  اب  یلو ، دوب  تعیرش  اب  هتسویپان  یحور  نوناق  نامه  هکلب  دوبن  هداتـسرف ، ورف  (ع ) یـسیع
يدادبتسا اهنت  نید ، مان  هب  دادبتسا  . 3 دوب . هتفرگن  همشچرس  نید ، زا  یسایس  نایغط  نیا  سپ  دندرک . یم  بوسنم  ترـضح  نآ  نخـس  هب 
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دادبتسا دننام  دشاب ، گیدنز  هنحص  رد  تیمکاح  زا  نید  نتخاس  رود  نآ ، نامرد  ات  دشاب ، هدمآ  شیپ  نآ  ریغ  اپورا و  خیرات  رد  هک  دوبن 
هک دـندوب  ییاه  تسیرالوکـس  نآ ، هباـشم  روبزم و  دادبتـسا  هدـنروآ  دـیدپ  تفگ : دـیاب  هکلب  هسنارف ، بـالقنا  زا  شیپ  اـپورا  رب  مکاـح 

اساسا هک  دندرک  یم  ار  ییاه  تسینومک  يدرگاش  ناشتکرح ، نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  دوب و  نارادنید  نتخاس  دوبان  نید و  وحم  ناشفده ،
شیپ تاکن  رب  نوزفا  راـهچ -  (. 68 ص 71 -  نیـشیپ ، بطق ، دـمحم   ) دـندوب هتـساخ  اـپ  هب  نید  ندرب  نیب  زا  ینید و  یب  يزیر  یپ  يارب 

، برغ مالسا و  شرگن  ود  رد  یگدنز  تسایس و  نید ، تاحالطـصا  يانعم  رد  واک  دنک و  امـش ، شـسرپ  یفاکـش  دبلاک  روظنم  هب  هتفگ ،
تسا ترابع  نید  نید : فلا -  دهد . یم  يرای  ار  ام  تسایس  نید و  يراگزاسان  ای  يراگزاس  هب  تبسن  يرواد  رد  رما  نیا  تسا . ینتسیاب 

، يرفعج یقت  دـمحم   ] يدـنوادخ يالعا  لامک  تیبذاج  هب  یبای  تسد  هار  رد  ناـسنا  یلاـع  ياـه  يدـنمناوت  همه  ییافوکـش  راـکهار  زا 
ریاس ادخ و  ناسنا ، نایم  یصخش  یناحور  يدنویپ  زا  تسا  ترابع  يزورما ، برغ  هاگن  رد  نید  هک  تسا  یلاح  رد  نیا ، ص 22 ] نیشیپ ،
نکر هس  ياراد  مالسا ، شرگن  رد  نید  ص 26 .) نامه ،  ) دشاب هتشاد  وا  يویند  یگدنز  رد  ار  شقن  نیرتمک  هک  نآ  یب  يدامارف ؛ قیاقح 

چیه هک  يا  هنوگ  هب  وا  قلطم  يرگداد  یتسه و  ناهج  رب  وا  یگریچ  نتسیرگن و  اتکی ، دنوادخ  دوجو  هب  رواب  تسخن : نکر  تسا : یلصا 
روحم ود  اـب  تاـیح  رترب  فدـه  هب  درکیور  اـب  یگدـنز ، رد  تکرح  یلمع  هماـنرب  نیناوق و  مود : نکر  درادـن . هار  نآ ، هب  یـسوه  اوه و 

یگدـنز هصرع  رد  ناسنا  ياه  یگتـسیاب   ) فیلاکت تساجرباپ و  اـه ، یگتـسیاش  ندروآ  تسد  هب  هک  یماـکحا  ینعی  یقـالخا ، ياـیاضق 
اپرب ياه  هدـیدپ  اه و  تیعقاو  همه  هک  یتاعوضوم  موس : نکر  ناسنا .) يارب  ناسر  هرهب  زایتما  صاصتخا   ) قوقح و  یـسایس ) یعامتجا و 

ات تسا  هداد  اه  ناسنا  دوخ  هب  ار  رایتخا  روبزم ، تاعوضوم  همه  رد  مالـسا  دودحم ، دروم  دنچ  زج  هب  دریگ . یم  رب  رد  ار  یگدنز  هدنراد 
يارب زین ، مالسا  یلمع  نیناوق  اهرواب و  دروآ . گنچارف  ار  اهنآ  دوخ ، عورشم  ياه  هتساوخ  ینالضع و  ییاناوت  يزرو ، هشیدنا  ساوح ، اب 

ص نامه ،  ) دهد یم  يرای  ار  وا  دوخ ، عون  مه  یتسه و  ناهج  ادخ ، نتـشیوخ ، اب  دنویپ  ینعی  وا ؛ هناگراهچ  ياهدنویپ  رد  ناسنا  شیارآ 
، دودحم يرادم  رد  ار  وا  هتشاذگن و  ناسنا  سرتسد  رد  ار  هدش  دای  ریگارف  ياهراکهار  یبرغ ، گنت  شرگن  رد  نید  تسادیپ  (. 28  - 30

ریـسم رد  یناسنا  یعامتجا  یگدـنز  تیریدـم  زا  تسا  ترابع  تسایـس ، تسایـس : ب -  تسا . هداهناو  مهبم ، رـسارس  یموهفم  اـب  مه  نآ 
یگدـنز هب  يروآ  يور  زا  تسا  ترابع  تسایـس  يزورما ، برغ  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  ص 23 .) نامه ،  ) تایح یلاع  ياه  فدـه 

، ناس نیدـب  دـننیزگ . یم  رب  دوخ  يارب  ار  اهنآ  نیرتشیب  رهاظ ، رد  هک  ییاه  فدـه  يوس  هب  عامتجا ، تحاـسم  رد  نآ  تیریدـم  یعیبط و 
دای ياهورملق  رد  نید  هدیدپ  اریز  تسین ؛ هتسیاب  يرما  برغ ، هاگن  زا  یهورگ ، يدرف و  یگدنز  هزوح  ود  ره  رد  ینید  تسایـس  درکراک 

لامتحا اب  مه  نآ  یـصخش  ساسحا  ياضرا  يا  هنوگ  اهنت  ار  نید  هک  وا  نخـس ، رگید  هب  درادن . ناسنا  يارب  یترورـض  هنوگ  چـیه  هدـش 
، نامه  ) تسا هتشاذگن  زاب  ییاج  رـشب ، یگدنز  هصرع  رد  تسایـس  نید و  یگتـسبمه  يارب  رگید  دناد ، یم  یعقاوریغ  للع  هب  یگتـسویپ 

هناهاگآ ياهوپاکت  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  یگدنلاب  هنیمز  ياراد  يا  هدیدپ  زا  تسا  ترابع  مالسا ، شرگن  رد  تایح  تایح : ج -  ص 27 .)
يدعب هلحرم  هب  تکرح  قایتشا  یگدنز ، ياه  ماگ  زا  کی  ره  ندش  يرپس  دسر . یم  تیلعف  هب  رترب  یلاع و  ياه  فده  هب  یبایتسد  يارب 

رارق شهاگرذـگ و  رادانعم ، ناـهج  نیا  شا ، همـشچرس  تیلزا ، هک  نآ  تسوپاـکت ؛ نیا  ربهر  زین  یناـسنا  تیـصخش  دـنک . یم  نوزفا  ار 
ار یتسه  تایعقاو  شلالج ، هوکش و  تبحم ، زا  یمیـسن  هک  یقلطم  لامک  شا ، ییاهن  دصقم  تیدبا ، رد  قلطم  لامک  تیبذاج  رد  نتفرگ 

تسا یلاح  رد  نیا  (. 27 ص 28 -  نامه ,  ) تسا هتخورفا  رب  یغارچ  ینعم , هدام و  لماکت  دورف  بیـشنرپ و  هار  ارف  هتـشاداو و  تکرح  هب 
هیاـپ رب  دـیآ و  یم  دوـجو  هـب  تعیبـط  ملاـع  تحاـس  رد  هـک  یلوـمعم  یگدـنز  نـیمه  زج  يزورما , برغ  شرگن  رد  تاـیح  ياـنعم  هـک 
هژیو ياهرواب  هب  يدـنب  ياپ  نودـب  یعامتجا  یگدـنز  يوس  هب  هدـش  يزیر  بلاق  راـهم و  یعیبط  زیارغ  ندرک  ریـس  رد  دازآ  یهاوخدوخ 

رد يزاسدوخ  يارب   ) یناسنا هیلاع  ياهراتفر  هب  یگتـسارآ  يارب  فیلکت  ساسحا  نودب  العا و  فده  يوس  هب  نآ  درکیور  تایح و  يارب 
رتارف يزرم  ریوصت  یناسنا و  تیدوجوم  هب  فرژ  یهاگن  اب  مالسا  ص 26 .) نامه ,  ) تسین رگید  يزیچ  دبای , یم  همادا  تیدبا ) هاگرذگ 

, رایتخا هدارا , يزرو , هشیدـنا  نوچمه  یناور  يزغم و  ياـهدرکراک  یهورگ , يویند  یگدـنز  نوچمه  نآ  یعیبط  مزاول  تینامـسج و  زا 
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هب ییوگ  خساپ  نداد و  ششوپ  يارب  اهنآ , اب  هتسویپ  ياه  تیعقاو  نتفرگ  رظن  رد  وا و  يوجلامک  ياه  شناوت  و  فطاوع و ... تاساسحا ,
زا ناسنا  يریگ  هرهب  تسا . هداد  رارق  وا  سرتسد  رد  ار  ییاه  هزومآ  ریخا , هناگ  هس  لحارم  هژیو  هب  هدـش  دای  لـحارمزا  کـی  ره  ياـهزاین 

نادـب ات  تسا  راوتـسا  یمدآ  دوجو  یبهذـم  یقالخا و  هیاپ  رب  هک  لوقعم  تایح  ینعی  دوخ ؛ تیـصخش  مراهچ  دـعب  رد  ینید  ياه  هزومآ 
یگدنز قح  رب  يربج  ندرکن  يزادنا  تسد  هب  طورشم  یهاوخدوخ  هیاپ  رب  هک  مزیرالوکـس  ای  نید  فذح  هک  دیامن  یم  ینتـسیاب  هزادنا 

تیـصخش يدج  ياه  نامرآ  نداد  صاصتخا  دراذگ . یمن  یقاب  نآ  هدنزاس  قالخا  تیـصخش و  يارب  یلحم  چیه  هدـش  راوتـسا  نارگید 
تیصخش نتخاس  عناق  دننام  تسرد  اهنآ , زا  بهذم  فذح  يویند و  یگدنز  رذگدوز  هتخیسگ و  ياهدومن  هب  نآ  ياهدرکراک  يرشب و 

, بهذم فذـح  اب  رـشب  یگدـنز  دوش . یم  یناسنا  زغم  دراو  اه , هاگـشیامزآ  ساوح و  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییزج  یتاسوسحم  هدـهاشم  هب 
يور یناسنا  یگدنز  هب  بهذم  فذح  اب  هک  یبیـسآ  نیرتگرزب  دهد . یم  فک  زا  ار  رادـفده  تایح  یلـصا  شور  نیناوق و  هیارا  ییاناوت 

زا نآ  یلـصا  هشیر  هک  لوقعم  تایح  هک  یتروص  رد  دـشاب . یم  يورخا  يویند و  هعطق  ود  هب  یمدآ  تیـصخش  تایح و  هیزجت  دـنک  یم 
رد ایند  نیا  رد  نآ  ءزج  کی  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یندش  هیزجت  ای  هتفریذپ  نایاپ  نییاپ  ملاع  رد  درادن  ناکما  تسا  هدش  عورـش  الاب  ملاع 
اب يورخا , یئزج  ناونع  هب  ار  شرگید  ءزج  دـنک و  هرادا  ار  نآ  دوـخ , ياـه  ناـمرآ  اـه و  هتـساوخ  اـب  ربارب  دـشاب و  ناـسنا  دوـخ  راـیتخا 
نآ هچیرد  زا  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  ملاـس  یهاـگآدوخ  هجوت و  کـی  اـهنت  هکلب  دـیامن , نیماـت  یقلت و  راـکذا  تاـکرح و  يرادـقم 
نید فذح  اب  هک  نآ  هصالخ  (. 43 ص 45 -  نامه ,  ) دشاب هاوگ  دنیبب و  ترخآ  ایند و  ورملق  ود  رد  ار  دوخ  تیصخش  تایح و  یگناگی 
ینعی وا , يدوجو  شخب  نیرت  نییاپ  ياهزاین  هب  اهنت  دنام و  یم  زاب  یگدنلاب  ریسم  زا  هدش و  ینابرق  وا  یلاع  نم » , » رشب یگدنز  هصرع  زا 
لامک هبذاج  رادـم  رب  نتفرگ  رارق  یلاع , نم  هب  یعیبط  دوخ  زا  ناـسنا  لاـقتنا  لـماع  نیرت  یـساسا  اریز  دوش . یم  هتخادرپ  شا  یعیبط  نم 

ندیرب اب  مسیرالوکـس  یهگناو , دناتـس ؛ یم  زاب  ناسنا  زا  ار  یگتـسویپ  هریجنز  نیا  مزیرالوکـس  تسا . لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب  یم  قلطم 
هدش دای  رادـم  رد  نتفرگ  رارق  یماگنه  رد  اهنت  ناسنا  تیخـض  اریز  دزاس , یم  مورحم  یعقاو  يدازآ  زا  ار  یمدآ  یگتـسویپ , هریجنز  نیا 

رذگدوز ییایند  ياه  هتساوخ  ریجنز  دنب و  زا  ار  وا  هک  گرزب  رایـسب  لماع  نامه  هک  ارچ  دوش ؛ یم  رادروخرب  یعقاو  يدازآ  زا  هک  تسا 
هبذاج رد  ییایاپ  ات  ور  نیا  زا  دـهد , رارق  یگدـنز  قلطم  فدـه  ار  يدازآ  هدـیدپ  یمدآ  تیـصخش  دراذـگ  یمن  تسا , هدـیناهر  یبسن  و 

ریـسم و رد  يدازآ  زا  يرادرب  هرهب  هک  رایتخا  هب  يدازآ  زا  ناسنا  هک  تسا  یلماکت  تکرح  نیا  اـب  دوش . یم  نومنهر  ار  وا  قلطم , لاـمک 
یهاوخادـخ هب  یهاوـخدوخ  يداـم , تازاـیتما  نادـیم  زا  يدازآ  ندـش  اـهر  اـب  هک  تسا  نشور  دوـش . یم  نوـگرگد  تسا , رترب  فدـه 

يرادساپ يارب  يا  هلیسو  هب  هدرک و  لیدعت  ار  یهاوخدوخ  دناوت  یمن  یبایادخ  یهاوخادخ و  زج  یتقیقح  چیه  اریز  ددرگ  یم  نوگرگد 
ینتفر نایم  زا  هکلب  ینتفای ؛ تسد  هن  مزیرالوکـس  هراـگنا  رد  همه  نیا  و  (. 48 ص 49 -  نامه ,  ) دهد رییغت  سفن , یگدـنلاب  لماکت و  زا 

یگدز و تلفغ  هب  ندـمآ  راتفرگ  هجیتن  رد  لقع و  هار  دـسرب  یعناوم  نداد  رارق  اـب  هک  تسور  نآ  زا  زین  یحو  هب  رـشب  زاـین  اـساسا  تسا .
دناسر یمن  ادـخ  هب  ار  یمدآ  لقع , یخرب , رواب  هب  ور  نیا  زا  درب ؛ یم  دای  زا  ار  دوخ  یتسه  يافرژ  رد  هدـش  داـی  قیاـقح  یـشومارفدوخ ,

وا هب  هدرک و  نیمـضت  ار  لقع  تمالـس  هک  تسا  يدوهـش  لقع  ینیع  یلجت  نیا  ینعی  یحو , اـقیقد  دـشاب و  ملاـس  تسرد و  هک  نیا  رگم 
, مالسا ياه  تیعقاو  اه و  نامرآ  رصن , نیسح   ) دنوشن شهار  دس  عفطاوع  تاوهش و  هدومن , لمع  حیحص  يا  هنوگ  هب  ات  دهد  یم  ناکما 
هک ینایرج  مییورایور ؛ شرگن  ود  اب  کنیا  ام  هک  نآ  هصالخ  جنپ -  ص 25 .) یتمحر , هللاءاشنا  همجرت  , 1382 نارهت , یماج , تاراشتنا 
رد هک  نیا  زج  درادن  دوجو  یکشخ  رت و  چیه  نیبم ؛ باتک  یف  الا  سبایال  بطرال و   » دراد هارمه  هب  ار  زیچ  همه  مالسا  تسا  رواب  نیا  رب 
هب نامجاهم  نایعدم و  ربارب  رد  گیداتـسیا  يارب  هیاپ , نیدـب  و  هیآ 59 .) ماعنا , « ) دشاب یم  تبث  دـنوادخ ] ملع  باتک  رد   ] راکـشآ یباتک 

شیارگ اب  هک  يرگید  نایرج  دبایب و  يا  هنومن  مالـسا , رد  يزیچ  ره  يارب  ات  دـنک  یم  شالت  هلدا , عبانم و  رد  يرگوج  تسج و  اب  نید ,
لکـشت و قالخا , تیبرت , زا  هک  تسایـس ؛ زا  اـهنت  هن  ار  بهذـم  اـت  دـشوک  یم  و ... شیدـنا , دازآ  نید , یب  نید , دـض  نوگاـنوگ  ياـه 

میراد ور  شیپ  ار  يرکف  درکیور  ود  نیا  مه  ام  دنک . هصالخ  داعم  ادبم و  رد  ار  نآ  هدرک و  ادـج  داصتقا و ... قوقح , تیریدـم , بزحت ,
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ریغ یملع و  ياه  خساپ  ار . یقوقح  یتح  يداصتقا و  یعامتجا , یسایس , تالکشم  لیاسم و  زین  ار و  نید  یخیرات  رصاعم و  نومزآ  مه  و 
خساپ نید , نودب  میناوتب  دنچ  ره  مینیب . یم  مه  ار  اهنآ  تالکشم  ینید و  ریغ  ياه  تیریدم  زین  یتعنص و  ارف  یتعنـص و  ياهروشک  ینید 

ماظن هدوبن و  یفاک  نیداینب  یحرط  يارب  اه , خساپ  نیا  دیدرت  یب  یلو  میهدـب , دوخ  ینونک  يایند  رب  مکاح  ياضف  نیا  هب  رذـگدوز  ياه 
, ردقلا هلیل  تاراشتنا  ینید , تموکح  ات  ینید  تفرعم  زا  يرئاح , ییافـص  یلع   ) تسین زورما  رـشب  راک  هراچ  نید , نودـب  یـساسا  يزاس 

ییانعم یملع , يروآون  یشیدناون و  زا  هک  تسا  نآ  زورما  نادنمشیدنا  زا  یخرب  يورارف  لکـشم  شـش -  دعب .) هب  ص 171  , 1382 مق ,
لاوز و ضرعم  رد  تسا  ییوپاکت  دقن , نودب  يروآون  یفاب و  یفنم  يروآ , ون  نودب  دقن  هک  تسا  نآ  یلک  هدـعاق  دـنا  هتفایرد  تسردان 

يانعم هب  يزادرپ  هیرظن  هلمج  زا  دـشاب . رادروخرب  یـصخشم  ياه  یگژیو  زا  دـیاب  یم  تسا  یملع  تضهن  رگید  لاـب  هک  يروآون  اوزنا ؛
رود هب  تسه و  هچ  نآ  ره  یفن  يانعم  هب  اموزل  دـقن , همه . زا  رتاراـک  رتـالاب و  دـیدج و  ياـه  شناد  يراذـگناینب  یحارط و  هملک , قیقد 
کی هب  تسا  نکمم  يروآوـن  دـقن و  راـک  دـنیآرف  رد  هک  یبیـسآ  نیرتـگرزب  دـیاش  تسین . هدـنامزاب  ناگتـشذگ  زا  هچ  نآ  ره  ندـنکفا 

هتفر المع  هک  تسا  یخیرات  یگدیرب  هجیتن  رد  نیـشیپ و  ياه  هزومآ  قح  رد  يراذگ  مک  نآ و  رد  يور  هدایز  دـنک  يور  یملع  تکرح 
,1382 یمالسا , هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  رـصاعم , یهوژپ  نید  داشر , ربکا  یلع   ) دهد یم  رییغت  دوخ  دض  هب  ار  يروآون  دقن و  هتفر 

رظن رتفد  يویند ، یگدنز  زا  نید  فذح  ای  مسیرالوکـس  يرفعج ، یقت  دمحم  . 1 اه : تشون  یپ  (. ---------------- 84 ص 85 - 
رد مزیرالوکس  یکلمارق ، نادردق  نسح  دمحم  . 2 ص 8 . يداوج ، اضر  دـمحم  صیخلت ، میظنت و  يروآدرگ ، ، 1377 یمالسا ، گنهرف 

The new eneyclo padia . 3 ص 13 . ، 1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  تاراـشتنا  زکرم  مالـسا ، تیحیـسم و 
.britannica, library of conyress catalog, u.s.a 1994, V 10, p 594

؟ دوریمن نیب  زا  یسایس  یعامتجا و  ياههصرع  رد  تلاخد  اب  نید  تسادق  ایآ 

شسرپ

؟ دوریمن نیب  زا  یسایس  یعامتجا و  ياههصرع  رد  تلاخد  اب  نید  تسادق  ایآ 

خساپ

هن بلطم  نیا  دراد و  همانرب  رـشب  یگدـنز  داعبا  مامت  يارب  نید  هنرگو  دوشیم  یـشان  اههدز  برغ  اهیبرغ و  راـکفا  زا  لاکـشا  نیا  هشیر 
هرادا و هناخ ، رد  هک  زامن  لثم  تسا  ارجا  لباق  رـشب  یگدـنز  ياههنحـص  مامت  رد  یـسدق  روما  هکلب  دربیمن  نیب  زا  ار  نید  تسادـق  اهنت 

نانمـشد دشاب . هتـشاد  نایرج  دـیاب  اههصرع  مامت  رد  ادـخ  اب  دـنویپ  دوش و  هماقا  دـیاب  یگدـنز  تاظحل  نیرتتخـس  رد  گنج و  نادـیم 
ياـههولج زا  يرادروخرب  تموکح و  هب  ندیـسر  يارب  ناـشدوخ  دـننک و  ادـج  رگید  مه  زا  ار  تسایـس  نید و  دـنهاوخیم  نید  روـضح 

ریغ فادـها  عنام  ار  نید  دـننک و  عناق  دـنناوتب ) رگا   ) هریغ نکـسم و  تینما ، يدازآ ، هافر ، دـننام  یناویح  فادـها  هب  ار  مدرم  نآ  يرهاظ 
اب نید  تسادق  دوب  رارق  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  دـنوشیم . نید  هار  ّدـس  هدیـشارت و  ار  ياهناهب  زور  ره  لیلد  نیمه  هب  دـننیبیم ، دوخ  یناسنا 

، فورعم هب  رما  دهدیم  ار  یسایس  یعامتجا و  ياههمانرب  روتسد  نآرق  دوخ  ارچ  دورب  نایم  زا  یعامتجا  یسایس و  ياههصرع  رد  تلاخد 
ملاع درف  نیرتسدقم  یمالـسا  یمارگ  ربمایپ  و  تسین ؟ ینآرق  تاروتـسد  زا  رگم  تاید و ...  دودح ، تواضق ، جـح ، داهج ، رکنم ، زا  یهن 

؟ تفر نیب  زا  ناشـسدقت  یعامتجا  روما  رد  تلاخد  اب  (ع ) یلع نانمومریما  و  (ص ) ربماـیپ تسادـق  اـیآ  درکیم  تلاـخد  روما  نیا  رد  ارچ 
اب ینید  روما  نایلوتم  نید و  ساسا  نیا  يور  ددرگ . یمرب  لاعتم  دـنوادخ  نآرق و  ياههمانرب  مالـسا و  نید  ساـسا  هب  لاکـشا  لـصا  سپ 

یلمع تروص  نیرتابیز  هب  دنناوتب  ار  اههمانرب  نینچ  نامز  ره  هکلب  دنهدیمن ، تسد  زا  ار  دوخ  تسادق  اهنت  هن  یعامتجا  روما  رد  تلاخد 
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هَّللا ءاشنا  . » دش دهاوخ  نینچ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  رد  هکنانچ  دش . دنهاوخ  مه  رتسدقم  دننک ، ارجا 

؟ دراد یفیرعت  هچ  تسیچ و  مسیرالوکس 

شسرپ

؟ دراد یفیرعت  هچ  تسیچ و  مسیرالوکس 

خساپ

یـسایس هشیدنا  رد  دریگیم و  هشیر  ایند  ای  راگزور  يانعم  هب  ( sueeculum  ) و ( suecularis  ) ینیتال هشیر  زا  رالوکس  حالطـصا 
، یبرغ رکفت  رد  رگید ، ترابع  هب  دوریم . راک  هب  ینید »  » لـباقم رد  يویند »  » ياـج هب  هک ، تسا  هدـمآ  رد  یحالطـصا  تروص  هب  برغ ،
رد اطـسو  نورق  ندـش  يرپس  زا  سپ  دـنیوگیم / رالوکـس  دـشاب ، يورخا  ینید و  لیاسم  اب  طابترایب  اـیند و  نیا  هب  طوبرم  هک  ار  يزیچ 
نآ زا  دـنک ، تلاخد  روشک  لیاسم  رد  دـیابن  اسیلک ، هک  دـمآ  دوجو  هب  رکفت  زرط  نیا  رگادوس ، ياپون  هقبط  نایم  رد  هک  یماگنه  برغ ،

لیاسم زا  تشیعم  داصتقا و  تسایـس ، دـننام  يویند ، لیاسم  ییادـج  هب  داقتعا  نآ  رکفت  ساسا  هک  دـیدرگ  یبتکم  مان  مسیرالوکـس  سپ 
تسایس رد  دیابن  دشاب و  طوبرم  دارفا  یصخش  یگدنز  دوخ و  صوصخم  مسارم  تادابع و  هب  اهنت  بهذم ، بتکم  نیا  رد  تسا . یبهذم 

هک کیئال  هژاو  تسا . مسییال  حالطـصا  دوریم  راک  هب  بتکم  نیا  يارب  یبرغ ، گنهرف  رد  هک  يرگید  فدارتم  حالطـصا  دنک / تلاخد 
رد ماوـع -  هب  طوـبرم  هک  دوریم  راـک  هب  يزیچ  يارب  دـشابیم و  مدرم »  » ياـنعم هب  هدـش  هتفرگ  ( laos  ) و ( laikos  ) یناـنوی هشیر  زا 

/ دنرادن یشقن  یبهذم ، نایناحور  نآ ، رد  هک  تسا  يرادروشک  یـسایس  ماظن  یعون  مسییال  دشابیم  اسیلک -  یناحور و  ملع ، لها  لباقم 
فیرحت تیحیسم  ياهيزومآدب  هجیتن  لوصحم و  وس  کی  زا  نیمز ، برغم  یفارحنا  ياههشیدنا  زا  يرایـسب  دننام  مسیرالوکـس ، بتکم 

نید و هتشاد و  تتشتم  یـشنیب  وس  کی  زا  هدش ، فیرحت  تیحیـسم  اریز  تساسیلک . نایلوتم  طلغ  درکلمع  لصاح  رگید  يوس  زا  هدش و 
، ایند زا  دـیاب  دـهاوخب ، ار  ترخآ  سک  ره  هک  نانچ  تسا ، هدرک  یفرعم  فلاخم  داـضتم و  بطق  ود  ناونع  هب  ار  تلود  ترخآ و  اـیند و 

یبهذم دیدش  دادبتسا  اسیلک  رگید ، يوس  زا  { 1 .} دیوش تسد  ترخآ ، ناهج  زا  دیاب  دزادرپب ، يویند  روما  هب  سک ، ره  و  دـشکب ، رانک 
، شمیلاـعت اـسیلک و  دوـب / هدرک  هضبق  ار  یـسایس  روـما  هرادا  هتخاـس و  رارقرب  تسا -  تیحیـسم  دوـخ  میلاـعت  فـالخ  رب  ًارهاـظ  هک  ار - 
هب ار  تردق  دنزب و  رانک  ار  مسیلادوئف  تساوخیم  اپون ، رگادوس  هقبط  یتقو  تسا و  هدوب  ییاطسو  نورق  یلادوئف  ماظن  هناوتشپ  نیرتگرزب 

نیا زا  روبع  اهشیـشک و  ذوفن  ندرک  یثنخ  يارب  هقبط ، نیا  دـیدیم . دوخ  هار  رـس  رب  عنام  نیرتگرزب  ار  کیلوتاک  ياسیلک  دریگ ، تسد 
هک دش  ببس  هبرح ، نیا  درک . حرطم  دوب ، راگزاس  زین  هدش  فیرحت  تیحیسم  شنیب  اب  هک  ار  تسایس  نید و  کیکفت  لصا  گرزب ، عنام 

دروـم رد  هک  دوـشیم  هظحـالم  بیترت ، نـیا  هـب  ددرگ / هاـتوک  يداـصتقا ، یعاـمتجا و  یـسایس ، لـیاسم  زا  اـسیلک ، اهشیـشک و  تـسد 
، نیا رب  نوزفا  تسا . هدوب  توافتم  برغ  اب  لماک  روط  هب  مالـسا ، ناهج  طیارـش  ناناملـسم و  ینیب  ناهج  رالوکـس ، رکفت  زورب  ياههشیر 
زا نید  ییادـج  هنامگ  ات  تسا  هتـشادیماو  ار  راید  نآ  نارکفنـشور  هدوب ، دوجوم  عضو  ینوگرگد  هار  رد  یعنام  هک  اسیلک  صاخ  ماـظن 

، نید یمالسا ، عماوج  خیرات  رد  تسا . هدوبن  نینچ  یمالـسا  ياهروشک  رد  هک  یلاح  رد  دنزاس ، حرطم  رتشیب  هچ  ره  تدش  اب  ار  تسایس 
/ تسا هدوب  یعاـمتجا  ياـهبالقنا  هاگتـساخ  ناـمورحم و  نافعـضتسم و  هاـگیاپ  هکلب  هدوـبن  ناراکمتـس  ناـکماکدوخ و  رادـفرط  زگره 

مالـسا نیناوق  يانبم  رب  هک  یـسایس  ماظن  زا  هتـسد  نآ  اهنت  هک  هدـش  ثعاـب  هلأـسم  نیمه  دـناهدوب و  دـقتعم  مالـسا  هب  زین  مدرم  ياـههدوت 
ناـمکاح ناـگبخن و  یخرب  هلیـسو  هـب  مسیرالوکـس  بـتکم  ساـبتقا  نیارباـنب ، دـنوش / رادروـخرب  مدرم  هدرتـسگ  تیاـمح  زا  دناراوتـسا ،

هب مالسا  ناهج  هب  دشابیم ، اپورا  خیرات  تیحیسم و  صاخ  طیارش  هدییاز  هک  بتکم  نیا  دورو  تسین و  هیجوت  لباق  یمالسا ، ياهروشک 
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نـشور یبوخ  هب  مسیرالوکـس  هب  نادقتعم  یـساسا  لالدتـسا  ود  یتسـس  هدـش ، دای  بلاطم  زا  هدافتـسا  اب  تسا . هدوبن  حیحـص  هجو  چـیه 
هب طوبرم  تاررقم  نایب  تسادـخ و  اب  طابترا  رد  یمدآ ، فیاظو  دودـح  نایب  نید ، ورملق  هک  تسا  نیا  ناـنآ  تسخن  لالدتـسا  دوشیم .

يراک ینید ، ینابم  بوچراچرد  یعاـمتجا  ياـهماظن  زا  ياهعومجم  نیودـت  يارب  شـالت  اذـل  تسا ، جراـخ  نید  هزوح  زا  هعماـج ، هرادا 
نیا دـقن  رد  يرهطم  هللا  تیآ  دیهـش  موحرم  تسین / يرـشب  مهف  یناسنا و  لقع  هب  هعجارم  زج  ياهراچ  هعماج ، هرادا  يارب  تسا و  هدوهیب 

. درک طولخم  یگدنز  لیاسم  اب  دیابن  ار  نید  رگید و  ياهلأسم  نید  تسا و  هلأسم  کی  یگدـنز  دـناهتفگ  یـضعب  : » دـنیامرفیم لالدتـسا 
اب مأوت  شنوؤش  همه  و  دحاو ، کی  یگدـنز  ریخ ، دـننکیم . ضرف  دّرجم  ار  یگدـنز  لیاسم  هک  تسا  نیا  ناشلوا  هابتـشا  صاخـشا ، نیا 

، تسایـس گنهرف و  ًالثم  یعامتجا ، تسین  نکمم  تسا . رثؤم  نوؤش  ریاس  رد  یگدنز ، نوؤش  زا  کی  ره  داسف  حالـص و  تسا ، رگیدکی 
دجـسم و هب  نتفر  اهنت  نید ، مینک ، ضرف  رگا  سکعلاب . دشاب و  تسرد  شنید  اّما  دشاب ، دساف  شداصتقا  تیبرت و  قالخا و  ای  تواضق  ای 
هب { 2 «.} تسین قداص  مالـسا ، دروم  رد  دشاب ، قداص  تیحیـسم  دروم  رد  ًاضرف  بلطم  نیا  تسا ، نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زامن  اسیلک و 
اما دـش ، تسایـس  نـید و  ییادـج  هشیدـنا  شیاز  ییادـیپ و  ببـس  اـسیلک ، يدادبتـسا  تیمکاـح  هـچ  رگا  يرهطم ، دیهـش  داتـسا  داـقتعا 

: دنیوگیم هک  تسا  نیا  زین  مسیرالوکس  ناجورم  مود  لالدتسا  دندیشوک / نآ  لوصا  تیبثت  رد  دندز و  نماد  رما  نیدب  زین  نارگرامعتسا 
تردق بسک  يارب  شالت  رگنایب  دوخ ، تیهام  تلع  هب  تسایس ، هک  یلاح  رد  ارچ ، نوچ و  یب  سدقم و  تسا  یلوصا  هدنریگربرد  نید ،

نیا نتـسناد  یکی  تسایـس و  نید و  یگنهامه  ور ، نیا  زا  تسارذگ . رادیاپان و  حلاصم  اهارچ و  نوچ و  ینزهناچ و  مزلتـسم  اذل  تسا و 
اب نآ  تبـسن  تموکح و  هرابرد  يرهطم  دیهـش  موحرم  دوشیم / مامت  نید  دوخ  ررـض  هب  تیاهن  رد  دنزیم و  همطل  نید  تسادـق  هب  ود ،
هن تسا ، هدـش  ناـیب  تباـث  تعیرـش  ناوـنع  هب  تموـکح  هب  طوـبرم  یـشزرا  لوـصا  اـهنت  تنـس ، باـتک و  رد  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  نید 

، دراد رـشب  شناد  نازیم  هب  ماـمت  ماـت و  یگتـسباو  هک  یگدـنز  تروـص  رهاـظ و  لکـش ، هب  مالـسا ، : » دـنیامرفیم ناـشیا  نآ / ياـهلکش 
نآ هب  لوصو  يارب  دـیاب  رـشب  هک  یهار  نیرتهب  یگدـنز و  فدـه  اـنعم و  حور و  هب  تسا  طوبرم  یمالـسا ، ياهروتـسد  تسا . هتخادرپـن 

ار هدش  داهنشیپ  تموکح  لکـش  يروهمج ، هملک  : » دنیامرفیم یمالـسا  يروهمج  حالطـصا  باب  رد  ناشیا  { 3 «.} دریگب شیپ  اهفده ،
سییر باـختنا  نآ ، لکـش  هک  یتموکح  ینعی  یمالـسا  يروهمج  بیترت ، نیا  هب  ار ،.... نآ  ياوتحم  یمالـسا  هملک  دـنکیم و  صخـشم 

هب تسا  طوبرم  يروهمج  هلأـسم  سپ  تسا ////// یمالـسا  مه  نآ  ياوـتحم  و  تقوـم ، تدـم  يارب  تسا  مدرم  هماـع  يوـس  زا  تموـکح 
ارچ دوشیم ، لطاب  زین  مسیرالوکـس  هب  نادقتعم  مود  لالدتـسا  نایب ، نیا  اب  { 4 ...«.} تسا یسارکومد  یعون  مزلتـسم  هک  تموکح  لکش 

یتسادق هنوگ  ره  زا  هک  تسا  يرهاظ  هرمزور و  روما  دیامنیم ، ریغتم  هچنآ  تسا و  تباث  تسایس ، ورملق  رد  مالسا  لیصا  ياهشزرا  هک 
رد مسیرالوکـس  سوملم  يدربراک و  موهفم  دراد / دوجو  نوگاـنوگ  ياههقیلـس  فلتخم و  ياـهتشادرب  ناـکما  نآ ، رد  تسا و  رود  هب 

تسین مزال  ای  دنک  تلاخد  تموکح  رد  درادن  قح  بهذم ، دنادقتعم  هک  دنتسه  یبتاکم  مسییال  ای  مسیرالوکـس  تسیچ ؟ عامتجا  هنحص 
بهذم ای  هدـیقع  يانبم  رب  هدوب و  یبهذـم  ریغ  دـیاب  یـسایس ، ماظن  دـنراد . هگن  رود  تسایـس  زا  ار  دوخ  دـیاب  نایناحور ، دـنک و  تلاخد 
روصحم دودحم و  دارفا ، یصخش  هدیقع  تادابع و  هریاد  رد  ار  بهذم  هک  تسا  رالوکـس  تلود  هفیظو  نینچمه  دشابن ، راوتـسا  یـصاخ 
تلاـخد زا  هکنیا  زا  سپ  تلود ، دـشاب و  رادروـخرب  یـصاخ  تیعقوـم  زا  هعماـج ، رد  دـیابن  ینید ، چـیه  رکفت ، زرط  عوـن  نـیا  رد  دزاـس .

، قوقح رظن  زا  ار  ناـنآ  ناوریپ  درگنب و  مشچ  کـی  هب  ار  بهاذـم  ناـیدا و  همه  دـیاب  درک  يریگولج  یتلود  روما  رد  یبهذـم  تاداـقتعا 
مرتحم ار  نآ  دـنهد ، تلاخد  تسایـس  رد  ار  دوخ  یبهذـم  دـیاقع  هک  دـنیاین  رب  ددـصرد  نییآ  کی  ناوریپ  هک  ییاج  ات  دـنادب و  ناـسکی 

هب عامتجا  تسایـس و  هصرع  زا  نید  دیاب  هک  تسا  نآ  مسییال  ای  مسیرالوکـس و  بتکم  موهفم  تفگ  ناوتیم  هلمج  کی  رد  و  درامـشب /
رد هک  نانچمه  دراد ؟ يراگزاس  مالسا  اب  دح  هچ  ات  تسایس  زا  نید  ییادج  تسا و  هنوگچ  مسیرالوکس  اب  مالسا  هطبار  { 5 .} دشاب رود 

تیحیسم و صاخ  ینیبناهج  زا  هتفرگ  تأشن  برغ و  هژیو  طیارش  لوصحم  تسایس ، زا  نید  ییادج  لصا  دش  هتفگ  مسیرالوکس  موهفم 
بطق ود  نیمز  نامـسآ و  هدام و  حور و  نت ، ناج و  ترخآ ، ایند و  تلود ، نید و  رکفت  نیا  رد  هک  ناـنچ  تسا . هدوب  یناـنوی  رکفت  زرط 
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مالسا ناهج  هژیوب ، قرش  گنهرف  خیرات و  رد  تسا و  نیمز  برغم  طیارش  هژیو  رکفت ، زرط  نیا  دنوشیم . هتـشادنپ  مه ، زا  ادج  داضتم و 
. دنـشابیم ریذپانکیکفت  هدش و  یقلت  هکـس  کی  يور  ود  ترخآ ، ایند و  تلود و  نید و  مالـسا ، گنهرف  بتکم و  رد  درادن / ياهشیر 

دنمهرهب ینید  هژیو  ياـهیهاگآ  زا  هدوب و  بتکم  هب  دـهعتم  دـقتعم و  هک  یناـسک  اـهنت  تسا و  راوتـسا  نید  هیاـپ  رب  تسایـس  مالـسا ، رد 
ربهر تسا و  هتـشادن  دوجو  يدنبزرم  هنوگچیه  تسایـس ، نید و  نیب  مالـسا ، ردص  رد  دنریگ . رارق  تردـق  سأر  رد  دـنراد  قح  دنـشاب ،

مظن و نیمأـت  رب  نوزفا  یمالـسا ، تلود  یـساسا  فیاـظو  تسا / هدـشیم  رادهدـهع  ناـمزمه ، روط  هب  زین  ار  یـسایس  يربهر  شقن  ینید ،
شرتسگ يونعم و  تداعـس  یحور و  یلاـعت  تامدـقم  ندروآ  مهارف  یعاـمتجا ، طـباور  میظنت  مدرم و  عفاـنم  نیمأـت  هعماـج ، رد  شمارآ 
یـشنیب اب  هک  تیحیـسم  فالخ  رب  مالـسا ، ناسنیدـب  تسا / هتـشاد  رارق  یبهذـم  ياهنامرف  هیاپ  رب  یتموکح  نیناوق  یماـمت  هدوب و  بتکم 

زا ادج  ياهبطق  هب  ار  یتسه  هدوب و  يدیحوت  شنیب  ياراد  تسا ، هدیدیم  مه  لباقم  بطق  ود  رد  ادـج و  مه  زا  ار  ایند  نید و  ّتتـشتم ،
ربـهر مه  ینید و  روما  سییر  مه  (ص ) ربماـیپ ور  نیمه  زا  دـناریذپانکیکفت و  مه  زا  تسایـس  نید و  مالـسا ، رد  دـنکیمن . میـسقت  مه 

مه ینید و  روـما  لوؤـسم  مه  دـندشیم ، نییعت  تاـیالو  رب  تموـکح  يارب  ترـضح  نآ  فرط  زا  هک  زین  یناـسک  هدوـب و  مدرم  یـسایس 
یعامتجا یـسایس -  داعبا  دـقاف  هک  رگید  نایدا  تیحیـسم و  فـالخ  رب  هکنآ ، رگید  مهم  هتکن  دـندمآیم / رامـش  هب  يویند  روما  لوؤسم 

، ورنیا زا  دـشابیم . یقوقح  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، هژیو  تاماظن  ياراد  هک  تسا  لماک  عماـج و  ماـظن  کـی  مالـسا  دنـشابیم ،
بتکم گـنهرف و  خـیرات ، ینیع  ياـهتیعقاو  زا  هدـش و  بوسحم  هناـگیب  رکف  کـی  مالـسا ، ناـهج  رد  تسایـس ، نید و  کـیکفت  هیرظن 

هب زین  يرگیفوص و  جاور  لوغم و  هلمح  زا  سپ  ینعی  یمالسا ، ياهروشک  دوکر  طاطحنا و  نارود  رد  هتبلا  تسا / هتفرگن  تأشن  یمالـسا 
ناملسم ياهلفحم  یخرب  نیب  یقرش -  کبس  هب  مسیرالوکس -  یعون  مالسا ، ملاع  هب  ییادوب  یحیسم و  ياههزومآ  یخرب  دورو  هطـساو 

، بیترت نیدب  دنیالایب . نادب  ار  دوخ  یبهذم  روما  نایلوتم  دیابن  تسا ، يدیلپ  رما  تسایـس  نوچ  هک  دندش  دتقعم  یخرب  درک و  ادیپ  جاور 
هنابآم سدقم  مسیرالوکس  ياهنوگ  یتنس ، لفاحم  یخرب  رد  تسایـس  زا  بهذم  ییادج  یـسایس و  روما  رد  نایناحور  هلخادم  مدع  هیرظن 

تیحیـسم و زا  هتفرگرب  یمالـسا ، دـض  طـحنم و  رکفت  زرط  نیا  داد . جاور  دـناهدوب -  نآ  قوشم  هراومه  زین  مکاـح  ياـهتلود  هک  ار - 
رد اذل  دـندرکیم  درط  ار  نآ  ناناملـسم ، عطاق  تیرثکا  یمالـسا و  لیـصا  لفاحم  تشاد و  راگزاسان  مالـسا  حور  اب  هدوب و  يدـنه  نایدا 

/ دـندرکیم تلاـخد  یـسایس  لـیاسم  رد  هراوـمه  دـندوب و  مدرم  ياـههدوت  یعقاو  یــسایس  ناربـهر  مالــسا ، ياـملع  مـه ، ناـمز  ناـمه 
، ناسنیدـب و  تسا .» يو  قـح  هچنآ  حیـسم  هب  دـیراذگاو و  تسوا  قـح  هچنآ  رـصیق ، هب  ، » دوـب هدرک  مـالعا  تحارـص  هـب  تیحیـسم ، [. 1]

ماظن [. 3 / ] 16 ص 15 -  يرهطم ، یـضترم  مالـسا ، يداـصتقا  ماـظن  هب  يرظن  [. 2 / ] تفای تیمـسر  تسایـس ، نید و  ییادـج  یگناـگود و 
یسانشهعماج [. 5 / ] 79 ص 86 -  يرهطم ، یـضترم  یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ  [. 4 / ] ص 95 يرهطم ، یـضترم  مالــسا ، رد  نز  قوـقح 

/109 ص 108 -  ج 2 ، يوقن ، دمحمیلع  ییارگبرغ ،

؟ دراد يراگزاس  مالسا  اب  دح  هچ  ات  تسایس  زا  نید  ییادج  تسا و  هنوگچ  مسیرالوکس  اب  مالسا  هطبار 

شسرپ

؟ دراد يراگزاس  مالسا  اب  دح  هچ  ات  تسایس  زا  نید  ییادج  تسا و  هنوگچ  مسیرالوکس  اب  مالسا  هطبار 

خساپ

رایـسب ثحبم  هن  ای  دراد  دوج  یتبـسن و  تسایـس  اب  مالـسا  نید  نایم  ایآ  ًـالوصا  و  دراد ؟ مالـسا  اـب  یتبـسن  هچ  نید  هب  درکیور  نیا  هکنیا 
هتشاگن نآ  هنیمز  رد  باتک  اههد  نونکات  تسا و  هتخاس  دوخب  فوطعم  ار  ناهج  ناناملـسم  هجوت  نونکا  مه  هک  تسا  ياهدنز  هدرتسگ و 
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یگتخیمآ ای  تسایـس  زا  نید  ییادج   ) اههیرظن نیا  ناراداوه  زا  کی  ره  هلدا  مقـس  تحـص و  ناوتیمن  هحفـص  دنچ  رد  ًارهق  تسا . هدش 
ياهینتفگ اهگولاید و  زا  يرایسب  هراصع  هک  تسا  نیا  رب  یعس  همانخساپ  نیا  رد  اما  دراد . یعیسو  رایـسب  لاجم  هب  زاین  تسایـس ) اب  نید 

اذل و  دوشیم . ياهحفص  باتک 500  دلج  کی  لقادح  رب  لمتشم  مینک  رکذ  ار  لاؤس  نیا  یلیصفت  خساپ  رگا  اریز  میئامن . رکذ  ار  دوجوم 
رگا دـناهدوب و  دوخ  هعماج  رب  ینید  تیمکاح  یعون  يرارقرب  يارب  شالت  یهلا  ءایبنا  همه  یلمع  هریـس   - 1 هک : مییوگیم  رصتخم  روطب 
ّدـس ار  نانآ  هار  هداتفا و  تشحو  هب  ءاـیبنا  یحالـصا  ياـهتگکرح  ربارب  رد  یهلا  ریغ  ناـمکاح  ارچ  دوبن  ءاـیبنا  ياـهنامرآ  را  يزیچ  نینچ 

نارگن ءایبنا  نید  تیمکاح  زا  نایغط  لها  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتحـضاو  ءاـیبنا  تضهن  زا  یتوغاـط  ماـکح  ینارگن  فرـص  دـناهدرک .
تاملـسم زا  نیا  هدوب و  تموکح  لیکـشت  مه  ص )  ) متاخ ربمایع  شور  اما  و   - 2 دناهتخادرپ . نانآ  اب  هلباقم  هب  لیلد  نیمه  هب  دـناهدوب و 

. مینکیم هدنسب  شباتک  زا  يرهطم  یضترم  همالع  ریهش  دیهش و  ققحم  زا  ياهتفگب  مالک  هلاطا  زا  يراددوخ  يارب  هک  تسا  مالسا  خیرات 
نیا شیانعم  تسا  ربمایپ  سدقم  ياهماقم  زا  تواضق  ماقم  تواضق : نأش  فلا ) دوب . نأش  هس  ياراد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـیامرفیم : ناشیا 

یعامتجا قوقح  ظاحل  زا  ینعی  مدرم  نایم  يرواد  دوب  هنوگ  نیا  ربمایپ  دروم  رد  و  دـشاب . هدیـسر  ادـف  هیحاـن  زا  دـیاب  ماـقم  نیا  هک  تسا 
يأر یصاخ  نوناق  قبط  دنکب و  یگدیـسر  عوضوم  نآ  هب  ینعی  دنکب  قح  قاقحا  هک  دشاب  دیاب  یماقم  دننکیم  ادیپ  فالتخا  مدرم  یتقو 

كومکحب یتح  نونمؤی  کبر ال  الف  : » تسا نآرق  رد  ياهیآ  دوب . مه  یـضاق  هکلب  دوبن  ربمغیپ  اهنت  ادـخ  هیحان  زا  ربمغیپ  دـهدب . مکح  و 
ص)  ) مرکا لوسر  تواضق  ماـقم  هب  طوبرم  هیآ  نیا  { 1 .«} ًامیلست اومّلسی  تیضق و  اّمم  ًاجرح  مهـسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف 

وت دزن  یتقو  هک  دـشابن  روجنیا  ینعی  دـنوشب  میلـست  وت  تواضق  لباقم  رد  دـیاب  مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  وا . يربماـیپ  ماـقم  هن  تسا 
نانآ زا  یکی  زا  یلیماف  یگتسب  رطاخب  دنشاب  هتشادن  عقوت  ناملسم ، رفن  ود  ًالثم  يریگب . ار  نانآ  بناج  وت  هک  دنـشاب  هتـشاد  عقوت  دنیآیم 

دنک نیعم  دـیاب  مه  ادـخ  تسا و  هدرک  نیعم  وا  يارب  ادـخ  مه  ارنآ  هک  دراد  ص )  ) ربمایپ هک  يرگید  سدـقم  ماقم  ب ) ینک . يرادـفرط 
ماقم تسا . تلاسر  يربمغبپ و  ماـقم  ناـمه  هک  دـسریم  هدیـسر  نارگید  هب  تسا و  مرکا  لوسر  زا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . تلاـسر  نأـش 
یحو دـشیم و  غالبا  وا  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دوب  رومأـم  وا  دـشیم و  یحو  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  یفراـعم  ماـکحا و  یهلا  ماـکحا  غـالبا 
ماقم ج ) { 2 .«} غـالبلا ـالا  لوسرلا  یلع  اـم  : » دـیامرفیم ياهیآ  رد  هک  دوب  ربمغیپ  لوسر و  وا  رظن  نیا  زا  دـنک  نـالعا  نارگید  هب  دـشیم 

. دوب مدرم  مکاح  ربمغیپ  تسا . تیمکاح  تموکح و  ماـقم  نآ  تسا و  هدرک  نیعم  وا  يارب  ادـخ  مه  ارنآ  هک  دراد  ربمغیپ  یموس  سدـقم 

. دادیم نامرف  دوب ، سأر  رد  شدوخ  دادیم ، لیکـشت  تموکح  ربمغیپ  دوب ، عامتجا  رما  یلو  دوب ، عاـمتجا  ریدـم  ینعی  دوب ، مدرم  سئاـس 
کـش نودـب  دـینکب . تشک  هچ  لاسما  دادیم  روتـسد  ًالثم  ای  درکیم . مالعا  یمومع  جیـسب  دوب  هدـمآ  شیپ  هک  ياهّیـضق  نالف  رد  ًـالثم 

ماقم زاب  درکیم . تموکح  مکاـح  کـی  لـثم  مدرم  ناـیم  رد  داد و  لیکـشت  تموکح  دوب  هنیدـم  رد  هک  یلاـس  هد  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
. دوب ماکحا  نّیبم  طقف  دوب  ربمغیپ  هک  تهج  نآ  زا  تسا . تواضق  زا  ریغ  تسا ، يربمغیپ  ماقم  زاریغ  عامتجا  تیریدـم  ماـقم  تیمکاـح و 

نآ زا  دیـسریم و  مدرم  تارجاشم  هب  دوب  یـضاق  هک  تهج  نآ  زا  منکیم . غـالبا  امـش  هب  مه  نم  تسا  هدرک  رما  روجنیا  ادـخ  تفگیم 
اوعیطا هَّللا و  اوعیطا  ونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم هفیرـش  هیآ  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  ار  مدرم  یـسیاس  هرادا  دوب  سئاس  مکاح و  هک  تهج 
ناوتیم قوف  بلاـطم  هب  هّجوت  اـب  { 4 .} دـیآرب مکاح  زا  تعاطا  ماـقم  رد  دـیاب  موکحم  هک  تساـجنیا  { 3 .«} مکنم رمـألا  یلوا  لوسرلا و 

قباطم دنمه . زا  هناگیب  یلک  روطب  مسیرالوکس  مالسا و  ینعی  درادن . یتبسن  چیه  مالسا  اب  مسیرالوکـس  ًاساسا  هک  درک  يریگهجیتن  نینچ 
راعش تسا . هتفهن  تسایس  تناید و  تینیع  مالسا  تآذ  رد  اریز  تسا . رالوکس  ناملسم  کی  وا  هک  تفگ  ناوتیمن  یسک  هب  هاگدید  نیا 

مـسیرالوکس هب  دـقتعم  هک  یناملـسم  دریگیم . همـشچرس  اج  نیمه  زا  تسام ، تناید  نیع  ام  تسایـس  تفگیم : هک  مه  سردـم  دـیهش 
ینید میهافم  اب  هک  دهدیم  تسدب  سکوداراپ  یعون  رالوکـس  ناملـسم  دنرگیدکی و  ضقانتم  مسیرالوکـس  مالـسا و  اریز  میرادن . دشاب 
ماما هلمج  زا  نیققحم  همه  لوقب  اما  دشاب  هتشادن  یفاتن  هدش  هزیرالوکس  مالـسا  اب  هک  داد  تسدب  نید  زا  ینئارق  ناوتیم  یلب  دناوخیمن .
لوقب تسا و  یطاقتلا  مالسا  ههک  تیحیسم ، زا  هدافتسا  اب  مالسا  زا  یعون  تشادرب  ینعی  تسا  طاقتلا  هکلب  تسین  مالسا  رگید  نآ  ینیمخ 
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نوریب راتفگ  نیا  هلـصوح  زا  دنچ  ره  اما  { 5 .«} بلط تصرف  نابلطهافر  مالسا  درد و  یب  نیهفرم  مالـسا  ییاکیرمآ ، مالـسا  : » ینیمخ ماما 
ار باوص  لوق  ات  مینک ، رورم  مه  ار  اهنآ  خساپ  میزادنایب و  نیفرط  هلادا  هب  رـصتخم  دنچ  ره  یهاگن  هک  دشابن  فطل  زا  یلاخ  دـیاش  تسا 

ياهلدا يرصم  هدنسیون  قازرلا ، دبع  یلع  هکنیا : هلمج  زا  دناهدرک . کسمت  هلدا  یخرب  هب  تسایس  زا  نید  ییادج  هب  نیلئاق  میبایرد . رتهب 
{6 .} یـسایس تموکح  هن  هدوب  ینید  يونعم و  تموکح  کی  نیااما  تسا ، هتـشاد  تسایر  ربمایپ  هچ  رگ  دـیوگیميو : فلا ) درک . ناـیب 

دنچ یتایآ  هب  سپس  نانیا  { 7 .} تسا هدرک  هئارا  رگید  نایب  کبـس و  هب  يدازآ  تضهن  هورگ  سیئر  وضع  ناگرزاب  يدهم  ار  لوق  نیمه 
زا تناید  كاـکفنا  مدـع  هب  نیلئاـق  هاگدـید  نیا  ربارب  رد  دـناهداد . رارق  هتفگ  شیپ  هّیـضرف  دـیؤم  ار  تاـیآ  نیا  هتـسج و  لـسوت  نآرق  زا 
زا دناهدرک . نایب  يددعتم  ياهباوج  دنایمالسا  نارگشههوژپ  ءاهقف و  ناسانش و  مالـسا  قافتاب  بیرق  ّتیرثکا  تفگ  ناوتیم  هک  تسایس 

هارکا و هک  تسا  نشور  هکلب  تسین ، تموـکح  داـهن  يراذـگاو  ینعم  هب  زگره  نیدـلا » یف  هارکا  ـال   » هفیرـش هیآ  دـناهتفگ : هکنیا  هـلمج 
موهفم تقرـس و ... كرت  هب  دزد  هارکا  نید ، تخادرپ  هب  نویدم  هارکا  لثم  دراد . دوجو  یلمع -  تهج  زا  نید -  رد  يددـعتم  ياهرابجا 

، تسا باختنا  رایتخا و  رب  نامیا  ساسا  تسین . عراش  بولطم  زین  ینامیا  نینچ  دوشیمن و  بسک  نامیا  هارکا  رابجا و  اب  هک  تسا  نآ  هیآ 
زا عاـفد  نید و  غیلبت  جـیورت و  ینید  تموـکح  راـک  هکلب  دـنکیمن ، رادـنید  رواـبنید و  هارکا ، اـب  ار  مدرم  هاـگچیه  مه  ینید  تموـکح 
رب تلالد  هاگچیه  هفیرش  هیآ  هک  مینکیم  دیکأت  تسا . نیملسم و ... یشخب  تیوه  هب  کمک  نایناهج و  هب  مالـسا  هئارا  یناسنا و  تمارک 

ب) درادن . تسایـس  زا  نید  ییادج  نالئاق  ياعدا  دروم  يانعم  رب  یتلالد  چیه  هارکا »...  ال   » سپ دنکیمن . تموکح  هعاضا  يراذـگاو و 
لـضی اّمناف  ّلض  نم  هسفنل و  يدتهی  اّمناف  يدتها  نمن  : » هیآ دناهدرک ، کسمت  نآ  هب  تسایـس  زا  نید  ییادج  هب  ینیلئاق  هک  رگید  ياهیآ 

نانآ ظفاح  وت  دـنک  یچیپرـس  سک  ره  هدرک و  تعاطا  دـنوادخ  زا  دـنک  تعاطا  لوسر  زا  سک  ره  { » 8 .«} لیکوب مکیلع  انا  ام  اـهیلع و 
هتفگب اجنیا  رد  درادن . ار  تموکح  تلاکو و  قح  ربمایپ  تسا و  هدـش  تلاکو  یفن  ربمایپ  زا  هک  دـناسریم  تایآ  نیا  دـناهتفگ  و  یتسین ».

نیرـسفم نیا  فلا ) تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  نارادـفرط  مود  لیلد  رب  خـساپ  هک  مینکیم  عوجر  تّنـس  لها  گرزب  نارّـسفم  یخرب 
لوسر رگید  بصانم  تاماقم و  یفان  و  تسین . یقیقح  رـصح  ریـشبت ، رازنا و  تلاسر و  رد  ربمایپ  هفیظو  راصحنا  تایآ  نیا  ًالوا  دـناهتفگ :

یهن فورعمب و  رما  داهج و  تایآ  هلیسوب  تایآ  نیا  اما  دشاب ، یقیقح  رـصح  تایآ  نیا  رد  رـصح  هک  ضرفب  ب ) دشابیمن . ص )  ) مرکا
هَّللا خسنف  ًابـساحم  يا  ًاظیفح  ًاظیفح : مهیلع  كانلـسرا  یف  : » یبطرقم لاق  دـسیونیم : قوف  هیآ  لیذ  رد  یبطرق  تسا . هدـش  خـسن  رکنم  زا 
هیآ اب  هیآ  نیا  تسا و  بساـحم  ینعمب  هیآ  نیا  رد  ظـیفح  دـیوگیم : يو  { 9 .«} هلوسر هَّللا و  فلاخ  نم  لاتقب  هرما  فیـسلا و  ۀیآب  اذـه 

تایآ لباقم  رد  هیآ  نیا  ج ) دوش . داهج  شلوسر  دنوادخ و  نافلاخم  اب  تسا  هدرک  رما  هیآ  نآ  رد  هک  تسا  هدش  خسن  لاتقب  رما  فیس و 
ّتیمکاح تیالو و  رب  لاد  هک  رگید  هیآ  اههد  دـنکیم و  تباث  ار  تموکح  تلاسر و  نآ  زا  رتالاب  وتواضق  نأـش  ربماـیپ  يارب  هک  یناوارف 

کی اب  لوادـم -  تابثا  ضرفب  هیآ  دـنچ  ای  کی  اـب  ناوتیمن  درادـن و  تمواـقم  باـتزاب  هیآ ) نیا  لوا  رد  تحـص  ضرفب  . ) تسا ربماـیپ 
تلاـسر بصنم  زج  هب  صخـشم  روطب  هک  یتاـیآ  زا  یخرب  تساـخرب . رگید  هیآ  اـههد  اـب  هضراـعم  هب  نآ -  رهاوـظ  زا  یحطـس  تشادرب 

هَّللا و وعیطا  بازحا 60  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  تسا : ریز  حرش  هب  دنکیم  نایب  ار  ربمایپ  یتیالو  یتموکح  رگید  یهلا  بصانم 
بازحا مهرما ، ةریخلا  مل  نوکی  نا  ًارما  هلوسر  هَّللا و  یـضق  اذا  ٍۀـنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  اـم  ءاسن 59 و  مکنم ، رمـألا  یلوا  لوسرلا و  وعیطا 

: دـیوگیم ربمایپ  یتیالو  نأش  دروم  رد  تّنـس  لها  گرزب  رـسفم  يرـشخمز  تسا . جراـخ  هلوقم  نیا  لاـجم  زا  هک  رگید  هیآ  اـههد  36 و 
تسا قلطم  مهسفنا -  نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  هیآ -  نیمه  يارب  دراد  تیولوا  ایند  نید و  روما  زا  يزیچ  ره  رد  نینمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ 

و دشاب ... رتذفان  ناشدوخ  مکح  و  ناشدوخ . زا  دـشاب  رتبوبحم  ناشرظن  رد  ربمایپ  هک  تسا  بجاو  نینمؤم  رب  سپ  تسا . هدـشن  دـیفم  و 
رگا تسایـس ، زا  نید  ییادـج  هب  نیلئاق  نیا  ربانب  { 10 .} دـننک تّیعبت  درادیم  زاب  اـی  درادیم  نآ  رب  ار  اـهنآ  مرکا  ربماـیپ  هک  ار  هچنآ  ره 

اهرالوکـس هک  تفگ  دـیاب  رتشیب  حیـضوت  رد  دـندنبب . ار  نآرق  تایآ  زا  یفرط  دـنناوتیمن  دـنراد  لوبق  ار  نآرق  ماـمت  دنتـسه و  ناملـسم 
نوتم هکنآ  هچ  دنروایب . دهاش  ناونع  هب  تسایـس  زا  نید  ییادج  تابثا  يارب  ار  ینیموصعم  رزاس  ای  يوبن  ثیداحا  زا  یثیدح  دناهتـسناوتن 
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قوف هیآ  دـنچ  رهاوظ  هب  لالدتـسا  هب  اهنت  تسا . یتموکح  یعامتجا و  یـسایس و  لئاسم  دروم  رد  رامـشیب  ثیداـحا  زا  نوحـش  یمالـسا 
فورعمب رما  دراد  هچنآ  یمالـسا  تامکحم  درادـن . مالـسا  اب  یتبـسن  مسیرالوکـس  سپ  تسا . هدـش  هداد  اهنآ  خـساپ  هک  دـناهدرک  افتکا 

هک تسا  يربـت  یلوت و  اـههصرع و  همه  رد  نید  روـضح  ینید ، تیبرت  هعاـشا  رب  دـیکأت  تاریزعت ، دودـح و  يارجا  رکنم ، زا  یهن  داـهج 
ّتیحـسم اب  رتشیب  دـهدیم  هئارا  نید  زا  هک  ياهرهچ  مسیرالوکـس  اما  دـبلطیم . يرگید  تصرف  تّقد و  لوصا  نیا  زا  مادـک  ره  حیـضوت 

ینیسح مالسا  يولع و  مالسا  ینکش ، تب  یمیهاربا و  مالسا  ص )  ) يدمحم مالـسا  صوصخب  مالـسا . ات  دراد  بسانت  رتشیب  هدش  فیرحت 
زا [. - 4  ] هیآ 59 ءاسن ، [. - 3  ] هیآ 99 هدئام ، هروس  [. - 2  ] هیآ 56 ءاسن ، هروس  [. - 1 . ] تسا لطاب  اب  هزرابم  تداهش و  داهج و  مالسا  هک 

[. - 6  ] ص 193 ج 19 ، رون ، هفیحص  [. - 5  ] 181 ص 176 -  ج 1 ، يرهطم ، داتسا  نامز ، تاّیضتقم  مالسا و  باتک  اجنیا  ات  فلا  تمـسق 
، ادخ هلاقم  ناگرزاب ، يدـهم  ص 55 . ش 28 ، ناـیک ، هیرـشن  ر.ك . [. - 7  ] ص 71 مکحلا ، لوـصا  مالـسالا و  قازرلا ، دـبع  یلع  ر.ك .

ءایحلاراد توریب  یبطرقلا ، يراصنالا  دمحا  نب  دمحم  نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  [. - 9  ] هیآ 108 سنوی ، [. - 8 . ] ءایبنا تبثم  فده  ترخآ 
ص 291 ج 16 ، نازیملا ، ص 523 -  ج 3 ، يرشخمز ، [. - 10  ] ص 288 ج 5 ، یبرعلا ، ثارت 

دیهد حیضوت  مسیرالوکس  هرابرد 

شسرپ

دیهد حیضوت  مسیرالوکس  هرابرد 

( لوا تمسق  ) خساپ

« یتیگ  » ای ایند »  » يانعم هب  ( Seculum  ) زا قتشم  (، Secularis  ) ینیتال هژاو  زا  هتفرگرب  ( Secularism) مسیرالوکس هژاو  فلا ) 
دراد ّقلعت  ناهج  نیا  هب  هچ  نآ  ینعی  رالوکس  تسا . تیهولا  تّیدبا و  لباقم  هطقن  نآ  یحیسم  کیسالک  موهفم  و  تسا . ونیم »  » ربارب رد 

ياههزومآ درط  نید و  زا  يزاینیب  يراگنادوخ ، يوغل  رابت  ظاحل  اب  مسیرالوکـس  و  تسا . رود  تّیهولا  دـنوادخ و  زا  هزادـنا  نامه  هب  و 
یحو زا  دادمتـسا  نودـب  يرـشب  درخ  هب  فرـص  ءاکتا  ینعی  ییارگفرع  يانعم  هب  تسا و  یعامتجا  تابـسانم  عامتجا و  تحاس  زا  ینید 

، ناشیشک صیخرت  نوچمه ، ینوگانوگ  یناعم  خیرات ، ریـس  رد  هژاو  نیا  حالطـصا  رظن  زا  تسا . يویند  روما  تلاصا  هب  داقتعا  زین  یهلا و 
. تفرگ دوخ  هب  ار  ناسنا  یعامتجا  تایح  تحاس  زا  نید  درط  تیاهن  رد  و  نید ، بیلقت  اسیلک ، رب  تلود  قّوفت  تسایس ، زا  نید  کیکفت 
هک شیارگ  زا ، تسا  ترابع  مسیرالوکـس  تفگ : نینچ  نآ  حلطـصم  ییاهن و  يانعم  رد  عماج  اتبـسن  فیرعت  کـی  ناونع  هب  ناوتب  دـیاش 

، تموکح تسایـس ، لیبق  زا  یناسنا  تایح  فلتخم  ياهتحاس  رد  نید  شقن  ندـنار  هیـشاح  هب  ییاـنتعایب و  اـی  فذـح  جّورم  رادفرط و 
هک يدراوم  رد  هک  تسا  هنازیتس  نید  شیارگ  کی  ناسانـش  هعماج  زا  يرایـسب  ریبعت  هب  مسیرالوکـس  تسا . قالخا و ... تینـالقع ، ملع ،

يوغل و فیرعت  هک  یتاحیـضوت  اب  هجوت  اب  تسا . تعیرـش  یحو و  زا  یمدآ  يانغتـسا  یّلک و  روط  هب  نید  فذح  هب  دقتعم  دـشاب ، نکمم 
يریگلکـش ياههنیمز  اب  امـش  ییانـشآ  يارب  اجنیا  رد  تسین . انعم  ود  نیا  طابترا  حیـضوت  هب  يزاین  رگید  تشذـگ  هژاو  نیا  یحالطـصا 

ندوب يویند  یـضرع و  رب  ینبم  نانآ  مهم  تاهبـش  زا  یکی  ّدر  هب  هنومن  ناونع  هب  سپـس  میروآیم و  راصتخا  هب  ار  یبلاطم  مسیرـالوکس 
نآ زا  سپ  یطـسو و  نورق  رد  تسا . برغ  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هشیدـنا  یلـصا  هاگتـساخ  میزادرپیم . (ص ) مرکا ربماـیپ  تموـکح 

اسران و یمیهافم  اب  هدش  فیرحت  تیحیسم  وس  کی  زا  تخاس . مکاح  برغ  گنهرف  رب  ار  هشیدنا  نیا  ات  داد  مه  تسد  هب  تسد  یلماوع 
دـش ثعاب  لیجنا  ياههزومآ  اب  ملع  لقع و  ضراعت  رگید  يوس  زا  و  اـسیلک ؛ لاـجر  قاـنتخا  دادبتـسا و  تیمکاـح  راـنک  رد  لوقعم ، ریغ 

هنحص زا  نید  هجیتن  رد  دیماجنا و  نید  ملع و  هزوح  ود  کیکفت  هب  ماجنارس  هک  یضراعت  دریگ . رد  ددجت  نید و  نایم  راکشآ  یـضراعت 
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هدش حرطم  رشق  هس  يوس  زا  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  مالسا  ناهج  رد  تفر . رانک  دیوگیم  نخس  نآ  رد  ملع  هک  ییاههزوح  همه 
رد هیواعم  یتقو  ًالثم  دننک  لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  نایرج  دنتـساوخیم  مالـسا  ردص  رد  هک  يروج  نامکاح  يوس  زا  تسخن  تسا :
امش رب  متـساوخیم  هکلب  مدیگنجیمن  هزور  زامن و  رـس  رب  امـش  اب  نم  : » تفگ نینچ  دمآ و  قارع  هب  دیـسر  تفالخ  هب  يرجه  لهچ  لاس 

یمالسا هعماج  رد  تموکح  وا  زا  سپ  ص 160 .) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلایبا ، نبا  «، ) مدیـسر دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح 
نید زا  يادج  ار  تسایس  هراومه  نید ، ياملع  اب  هزرابم  يارب  ياهرود  ره  رد  روج  نیطالس  دش . لیدبت  تنطلس  هب  جراخ و  ینید  هبنج  زا 

هللا تیآ  هب  هاش  اضر  نخـس  هراـبرد  ص 217 : ج 83 ، رون /  هفیحـص  ، ) دـندرکیم یفرعم  تسایـس  رد  تلاخد  زا  رتـالاب  ار  اـملع  نأـش  و 
ینید و میلاعت  يوس  زا  دندید  یمالسا  کلامم  زا  رامعتسا  هک  ییاههبرض  نیرتگرزب  دندوب . یجراخ  نارگرامعتـسا  مود  هورگ  یناشاک .)

ییادج گنهرف  دشیم  جیورت  هخسن و  یمالسا  کلامم  يارب  نارگرامعتسا  يوس  زا  هراومه  هک  یگنهرف  اذل  دشیم  يربهر  نید  ياملع 
رامیب يرکفنشور  نایرج  موس : رشق  (. 126 صص 120 ـ  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  شورس ، دمحم  ر.ك : ، ) دوب تسایـس  زا  نید 

رب برغ  ياضف  رد  تسایـس  زا  نید  ییادـج  نایرج  نامه  قیبطت  رد  یعـس  دوب و  هدـش  زاـغآ  برغ  ياـههدرک  لیـصحت  يوس  زا  هک  دوب 
تیحیسم دوب  یطسو  نورق  برغ  رد  تیحیسم  مان  هب  هچنآ  ایناث : تسا . تیحیسم  زا  ریغ  مالـسا  ًالوا  هک  نیا  زا  لفاغ  دندرک  مالـسا  هزوح 

تردق هک  هرود  ره  هک  دنتشادن  زیتس  رس  ملع  اب  زگره  دنتشادن و  قانتخا  دادبتسا و  تیمکاح  زگره  اهنت  هن  مالسا  ياملع  اثلاث : دوبن . بان 
ییادج هشیدنا  نارادفرط  هب  خساپ  رد  یلک  روط  هب  تسا . هدـش  هتخانـش  ملع  دـشر  ییافوکـش و  هرود  تسا  هدوب  مالـسا  ياملع  تسد  هب 

يارب مهم  هویش  ود  هدوب و  جراخ  همان  هلصوح  زا  اهنآ  یمامت  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  نایب  ینیتم  لصفم و  ياهلالدتسا  تسایس  زا  نید 
ناماما و  (ص ) مرکا ربماـیپ  شور  هریـس و  یمالـسا 2 . عبانم  نوتم و  اههرازگ ، هب  عاـجرا  . 1 دراد : دوجو  هشیدـنا  نیا  نارادـفرط  اب  هلباقم 

یتموکح ورملق  نییعت  فلا . مییامنیم : یـسررب  لیذ  لـحارم  رد  ار  (ص ) مرکا ربماـیپ  تموکح  ندوب  یفرع  ههبـش  هب  خـساپ  (ع .) موصعم
نید نیا  یلـصا  ياهيریگفدـه  ناوتیم  ینید ، یـسایس  فادـها  یعامتجا و  ماـکحا  زا  یمیظع  مجح  هب  هجوت  اـب  مالـسا  نید  رد  نید :
هتکن نیا  دراد ـ  تسایـس  هک  ینوئـش  مامت  اب  تسا  تسایـس  نید  مالـسا  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  هر ) ) ماما ترـضح  تخانـش . ار  سدـقم 

ار هک  ره  سپ  ددرگیم . راکـشآ  دـنکب  مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یتموکح ، ماکحا  رد  يربدـت  نیرتمک  هک  یـسک  ره  يارب 
رب هاتوک  يرورم  اـب  ص 6 .) ج 1 ، رون ، هفیحـص  .«، ) ار تسایـس  هن  هتخانـش و  ار  نید  هن  تسادـج ، تسایـس  زا  نید  هک  دورب  وا  رب  نامگ 

، يدرف  ) ناـسنا یگدـنز  داـعبا  ماـمت  هک  رگنوـس  همه  عماـج و  تـسا  ینید  مالـسا  هـک  ددرگیم  نـشور  نآرق  تاـیآ  یمالـسا و  نیناوـق 
هدومن و توـعد  یتـسرپ  اـتکی  تداـبع و  هب  ار  مدرم  هک  هنوـگ  ناـمه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يوـنعم ) يداـم و  يورخا ، يوـیند ، یعاـمتجا ،
، یعامتجا يداصتقا ، یـسایس ، یتموکح ، لئاسم  دروم  رد  یتاروتـسد  ماکحا و  دراد  ار  يدرف  يزاسدوخ  هب  طوبرم  یقالخا و  تاروتـسد 

لئاسم یعامتجا ، طباور  یقوقح ، ییاضق ، تاررقم  تساراد و  یقوقح و ... یللملانیب ، طـباور  هعماـج  حیحـص  هرادا  هب  طوبرم  ییاـضق و 
تسین و ریذپ  ناکما  ییارجا  تردق  نودب  یتاروتـسد  ماکحا و  نینچ  ندرک  هدایپ  ارجا و  هک  تسا  یهیدـب  دراد و  یتیبرت و ...  يداصتقا ،
اهدادعتـسا و دـشر و  ياههنیمز  دـنک و  هرادا  یهلا  نیناوق  ساـسا  رب  ار  هعماـج  هک  تسا  یتموکح  نآ  حیحـص  ياـنعم  هب  ینید  تموکح 

 ... یعامتجا و یقالخا  ياهداسف  اب  دنک و  هدامآ  مدرم  يارب  ار  هتـسیاش  حـلاص و  نیرب  ياهعماج  داجیا  لامک و  هب  اهناسنا  ندیـسر  ناکما 
، توغاط زا  يرود  داد ، طسق و  هب  تداهـش  نآ ، عفانم  نهآ و  نازیم ، باتک ، زا  نخـس  اهنآ  رد  هک  يرایـسب  ددـعتم  تاـیآ  دـنک . هزراـبم 

نامرف نآ  یهلا  باتک  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياههلوقم  زا  ادـخ و .. هار  رد  ترجه  نامورحم ، تاجن  نافعـضتسم ، ادـخ و  هار  رد  گـنج 
ناربه رو  ناربمایپ  هلیـسو  هب  تموکح  لیکـشت  ترورـض  تابثا  یگنوگچ  تایآ و  نیازا  مادک  ره  ریـسفت  حرـش و  هتبلا  تسا . هدـش  هداد 

یـسایس ياههشیدـنا  ینابم  نیرتمهم  هب  اهنت  اجنیا  رد  دـجنگیمن . همان  کـی  هلـصوح  رد  هک  تسا  ینـالوط  ثحاـبم  هئارا  دـنمزاین  یهلا ،
، يونعم يدام و  هبناجهمه  یتسرپرس  تیالو و  تیمکاح  تابثا  - 1 دوشیم : هراشا  تسایس  نید و  طابترا  تموکح و  لیکـشت  هب  طوبرم 
تماما و تابثا  - 2 هیآ 42 و 43 .) هدئام ، هیآ 40 -  فسوی ، هیآ 55 -  هدـئام ، ، ) وا صاخ  يایلوا  لوسر و  ادـخ ، يارب  يورخا  يویند و 
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تابثا - 3 هیآ 67 .) هدـئام ، و 59 -  هیآ 58  ءاسن ، ، ) نانآ هیحاـن  زا  نیبوصنم  و  (ع ) ماـما (ص ،) ربماـیپ يارب  یعاـمتجا  یـسایس -  يربهر 
تایآ لمن  تایآ 20 و 26 -  ص ، (، ) (ع نامیلس و  (ع ) دواد ترـضح  دننام  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  یخرب  يارب  نیمز  رد  تفالخ  تموکح و 
تایآ ءاسن ، دـنکیم ، یفرعم  یهلا  ناربمایپ  فیاظو  زا  ار  مدرم  نایم  رد  تموصخ  لصف  يرواد و  نآرق ، - 4 هیآ 54 .) ءاسن ، 26 و 27 - 

لآ هیآ 38 -  يروـش ، ، ) ندرک یعمج  ییاروـش و  راـک  هب  توـعد  - 5 هیآ 89 .) ماـعنا ، هیآ 78 -  ءاـیبنا ، هیآ 42 -  هدـئام ، و 65 -   58
، دوه هیآ 279 -  هرقب ، ، ) تسا نامیا  لها  یلـصا  فیاظو  وزج  يرتسگلدع  ییادزملظ و  یهابت ، داسف و  اب  هزرابم  - 6 هیآ 159 .) نارمع ،
زا ناسنا  هب  یـشخبتمارک  اـهناسنا و  قوقح  هب  مارتحا  - 7 هیآ 41 .) جح ، هیآ 28 -  ص ، هیآ 90 -  لحن ، هیآ 58 -  ءاـسن ، هیآ 113 - 

، اهتوغاط اـب  هزراـبم  داـهج و  هب  رما  - 8 هیآ 32 .) ءاـسن ، هــیآ 19 -  نارمع ، لآ  هیآ 70 -  ءارـسا ، ، ) تسا یهلا  ناـیدا  تسایـس  لوصا 
هیآ فارعا ، هیآ 60 -  لاـفنا ، هیآ 75 -  ءاـسن ، هیآ 9 -  مـیرحت ، هیآ 218 -  هرقب ، ، ) یعافد تاـناکما  هیهت  زین  نارگمتـس و  ناربکتـسم و 
 - هیآ 35 دمحم ، هیآ 8 -  نوقفانم ، ، ) تلذ يریذپهطلس و  هنوگره  یفن  نتسناد و  نامیا  لهاو  ادخ  صوصخم  ار  ییاقآ  تزع و  - 9 (. 56

ص 335 و هبطخ 216 ، هغالبلاجـهن ، ، ) مدرم یلاو و  لـباقتم  قوقح  نییعت  نییبت و  - 10 هـیآ 146 و 149 .) نارمع ، لآ  هیآ 113 -  دوه ،
 - و 247 هیآ 246  هرقب ، ، ) نینرقلاوذ تولاط و  دـننام  لداـع ، حـلاص و  ناـمکاح  زا  یخرب  يارب  تموکح  تنطلـس و  تاـبثا  - 11 (. 336
رد فرـصم  تهج  یمالـسا  تموکح  نیملـسم و  رما  یلو  هب  یلام  نالک  مهم و  قوقح  نداد  صاـصتخا  - 12 (. 98 تایآ 83 -  فهک ،

ییادـج هک  دوشیم  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  سمخلا .) ریـسفت  لافنالاو و  ءیفلا  باب  مامالا و  ۀلـص  باب  یفاک ، لوصا  ، ) هعماج حـلاصم 
یـسایس و لئاسم  لماش  یمالـسا  ياههزومآ  فراعم و  زا  یمیظع  شخب  تسین و  قداـص  هجو  چـیه  هب  مالـسا  دروم  رد  تسایـس  زا  نید 
تسا و فرـص  يدابع  لئاسم  هب  طوبرم  اهنآ  يات  اهنت 7،8  یهقف ، باتک   58 دودح 57 ، نایم  رد  ماما  ترـضح  ریبعت  هب  تسا . یعامتجا 

تایآ زا  هیآ  رازه  ود  دودـح  هک  نآ  رگید  مهم  هتکن  تسا . یـساسا  تابـسانم  ییاضق و  یعامتجا ، یـسایس ، لـیاسم  هزوح  رد  اـهنآ  هیقب 
هرامـش 110، بـالقنا ، هاگـشناد  هلجم  تفرعم ، هللاتیآ  ، ) تسا ناـسنا  ییاـضق  یندـم و  یعاـمتجا ، يدرف ، فـلتخم  داـعبا  هب  رظاـن  نآرق 

تـسایس داهج و  ییاضق ، ییازج و  یعامتجا ، يداصتقا و  ددـعتم  لوصا  ماکحا و  يارجا  هک  تسین  حیـضوت  هب  زاین  زییاپ 77 .) ناتسبات و 
لیکـشت هب  طوـنم  نآ  قـقحت  هتـساوخ و  ار  ماـکحا  نیا  يارجا  دـنوادخ  نوـچ  تـسا و  ینید  تموـکح  دوـجو  رب  فـقوتم  یجراـخ و ...

نیا ریغ  رد  هک  ارچ  تسا ، یهلا  تساوـخ  تهج  رد  ینید  تموـکح  داـجیا  هک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـتیم  ورنـیازا  تـسا ، ینید  تموـکح 
ناربمایپ نآرق ، زا  یتایآ  رد  ًالثم  تسا . راکشآ  ضرغ  ضقن  نیا  دنوشیم و  لیطعت  دناهدش  هداتسرف  لمع  يارب  هک  یهلا  ماکحا  تروص ،

، دیدح هروس  «، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل   » دناهدش هعماج  رد  طسق  هماقا  هب  فظوم 
رد ناحبس  يادخ  نینچمه  دیشخب ؟ ققحت  ار  تلادع  یتموکح  تالیکشت  نتفرگ  تسد  رد  هعماج و  حالصا  نودب  ناوتیم  ایآ  هیآ 25 .)

نیرذنم نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  هدحاو  ۀما  سانلا  ناک  : » دـنکیم نایب  نینچ  ار  ناربمایپ  لاسرا  زا  فدـه  میرک ، نآرق  تایآ  زا  یکی 
ناونع هب  مدرم ، نایم  فالتخا  عفر  هلأـسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 213 .) هرقب ، «، ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا  مهعم  لزناو 
يارب يرورـض  يرما  اهفالتخا ، عفر  تسا و  یعطق  یعیبط و  يرما  اهناسنا ، نایم  فالتخا  رگا  تسا . هدش  حرطم  ناربمایپ  تثعب  فدـه 

ار یعامتجا  لکشم  دناوتیمن  فرـص ، ییوگهلأسم  تحیـصن و  هظعوم و  دشابیم ، جرم  جره و  زا  يرود  يرـشب و  هعماج  رد  مظن  داجیا 
حرطم زین  ار  تیمکاح  هلأسم  نامدرم  راذنا  تراشب و  رب  هوالع  هک  نآ  رگم  تسا ، هدماین  یتعیرش ، بحاص  ربمایپ  چیه  ورنیازا  دنک . لح 

هکلب دننکیم ؛ عفر  ار  هعماج  فالتخا  راذنا ، تراشب و  ای  میلعت و  هلیـسو  هب  ناربمایپ  دیامرفیمن  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  تسا . هدومن 
 - تسا ییارجا  تنامض  ياراد  هک  تموکح -  مکح و  نودب  تافالتخا ، لح  اریز  دنرادیمرب ؛ ار  تافالتخا  مکح »  » هلیـسو هب  دیامرفیم 

تسا هدروآ  دوخ  اب  ار  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  نیقی ، هب  دشاب ، رشب  يارب  یتعیرش  روآمایپ  هک  یبتکم  ره  نیاربانب  دشابیمن . ریذپناکما 
یتموکح دنمزاین  اترورـض  زین ، یهلا  ماکحاو  نوناق  يارجا  و  دنیآرد ، ارجا  هب  هک  دوب  دهاوخ  زاسراک  دـیفم و  یتروص  رد  ماکحا ، نیا  و 

دـشاب ناگمه  تسد  هب  اهنآ  يارجا  رگا  ای  دـیآیمنرد و  ارجا  هب  ینید  ماکحا  اـساسا  اـی  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . نآ  نماـض  هک  تسا 
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لوؤسم بیغ ، اب  طبترم  اـناوت و  یـصخش  هک  نیا  رگم  درادـن  ار  هعماـج  رد  ریثأـت  ناوت  نوناـق ، دوجو  ِفرـص  دـیآیم . شیپ  جرم  جره و 
تسا رما  نیا  نّیبم  نآرق  ددعتم  تایآ  یسررب  نآرق : هاگدید  زا  تموکح  تیعورـشم  أشنم  یـسررب  ب .  دشاب . نآ  يارجا  ظفح و  میلعت ،

وه قحلا و  صقی  ـالا هللا  مکحلا  نا  ( 1 دنادیم : دـنوادخ  لاعتم  تاذ  یـصاصتخا  فاصوا  زا  ار  ینارمکح  نوناق و  عضو  میرک  نآرق  هک 
وه مکحلا و  هل  ـالا  ( 3 هیآ 70 ) صـصق ، هروس  ، ) مکحلا هل  ةرخـالا و  یلوـالا و  یف  دـمحلا  هل  ( 2 هیآ 57 ) ماعنا ، هروس  ، ) نیلـصافلا ریخ 

مهل ام  ( 5 هیآ 40 .) فسوی ، هروس  ، ) میقلا نیدلا  کلذ  هایا  الا  اودـبعت  الا  رما  الا هللا  مکحلا  نا  ( 4 هیآ 62 ) ماعنا ، هروس  ، ) نیبساحلا عرسا 
دنناـم دوخ  ریغ  زا  هداد و  دوخ  هب  صاـصتخا  ار  ینارمکح  مکح و  دـنوادخ  تاـیآ  نیا  رد  هیآ 11 .) دـعر ، يهروـس  ، ) لاو نم  هنود  نم 
هوالع هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایآ  تسا . ناسنا  زا  يرادتموکح  نوناق و  عضو  بلس  شاهمزال ، هک  یمکح  دنکیم ، یفن  اهرـصیق 

هب دـیدهت  يهدـنرادرب  رد  دوخ  هک  دـنکیم  ریبعت  قساف »  » و ملاظ » «، » رفاک  » نیوانع اب  ار  نافلختم  یهلا ، نید  قباطم  ینارمکح ، هب  مازلا  رب 
لزنا اـمب  مکحی  مل  نم   » نینچمه و  هیآ 44 ) هدئام ، هروس  «، ) نورفاکلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  : » دـننام تسا  یهلا  باذـع 
نکر ود  نیاربانب  هیآ 47 .) نامه ، «، ) نوقـسافلا مه  کـئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  (، » هیآ 45 نامه ، «، ) نوملاظلا مه  کـئلواف  هللا 

: تسا هدرک  فیـصوت  نوئـش  زا  ار  نکر  ود  ره  نییعت  نآرق  هک  تسا  يدراوم  زا  مکاح  یـساسا و  نوناـق  ینعی  تموکح ، یـساسا  مهم و 
هب قوف  هیآ  ود  هیآ 26 .) هروس ص ، «، ) يوهلا عبتت  قحلاب و ال  سانلا  نیب  مکحاف  (، » هیآ 48 هدئام ، يهروس  «، ) هللا لزنا  امب  مهنیب  مکحاف  »

تموکح ینوناق  يرظن و  يانبم  نآ  لابند  هب  دنکیم و  یفرعم  تموکح  میقتسم  رظان  لوئسم و  ار  وا  (ص ) ربمایپ هب  باطخ  اب  حیرص  روط 
يارآ هن  دریگ  رارق  ینارمکح  كالم  روحم و  دیاب  ینامسآ  تعیرش  ینعی  تسا . هللا » لزنا  ام   » زا ترابع  هک  ییانبم  دزاسیم ، صخشم  ار 

« تسایـس زا  نید  ییادج   » راعـش تیارـس  زا  سپ  ریخا و  نرق  رد  نآرق : رد  (ص ) ربمایپ یهلا  تموکح  تابثا  ج . صاخ . يدرف  ای  یهورگ 
رارق راکنا  دیدرت و  دروم  مالسا  ربمایپ  دروم  رد  یتح  ار  یسایس  ینید و  يربهر  تدحو  ناناملسم ، زا  یخرب  یمالـسا ، عماوج  هب  برغ  زا 

: هک حیضوت  نیا  اب  دنداد 

( مود تمسق  ) خساپ

تموکح لیکـشت  اما  تسادـخ ، تمایق و  يوس  هب  مدرم  یناوخارف  نید و  غیلبت  هب  رـصحنم  اـهنت  ینامـسآ  ناربماـیپ  یهلا  يهفیظو  نأـش و 
يوس زا  صوصخ ، نیا  رد  تسا . جراخ  ناربمایپ  تلاسر  ورملق  زا  نانآ  تاشقانم  لـصف  لـح و  مدرم و  يویند  روما  هب  یگدیـسر  ینید و 

ربماـیپ رگا  تسا و  هدـشن  رداـص  ياهژیو  يهماـنرب  روتـسد و  صاـخ ، روط  هب  مالـسا  ربماـیپ  يارب  یلک و  روـط  هب  ناربماـیپ  يارب  دـنوادخ 
.1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  یهلا . یفیلکت  هن  دوب  هعماـج و ... زاـین  رباـنب  دومن  تموکح  لیکـشت  هب  مادـقا  شیوخ  ناـمز  رد  (ص ) مرکا

زواجت ظعو  غیلبت و  دودح  زا  (ص ) ربمایپ ینامسآ  یهلا و  هفیظو  هک  دنکیم  اعدا  وا   ) ص 159 مکحلالوصا ، مالسالا و  قازرلادبع ، یلع 
زا ار  تسا  تموـکح  مزاوـل  زا  هک  ار  هارکا  قـح  تردـق و  هرطیـس ، دـنوادخ  هک  دـنکیم  جاتنتـسا  نینچ  یتاـیآ  هب  دانتـسا  اـب  دـنکیمن و 

، يدزی يرئاح  يدـهم  ص 1 3 . ادـخ ، ترخآ و  ، 51 صـص 52 ـ  ادخ ، یهاشداپ  ناگرزاب ، سدـنهم  . 2 تسا ) هدومن  یفن  (ص ) ربماـیپ
دنمزاین یمالـسا ، تلود  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  شقن  يهراـبرد  میرک ، نآرق  قطنم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ص 140 . تموـکح ، تمکح و 
تلاخد يارب  هک  يدرف  ناونع  هب  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق  (ص :) ربمایپ یسایس  يربهر  نآرق و  . 1 میشابیم : روحم  دنچ  رد  ثحب 
نارّسفم ناهوژپ و  نآرق  (. 6 بازحا /  «، ) مهـسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  : » دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  تسا ، یلوا »  » مدرم یگدنز  رد 

نیا دـییأت  رد  دریگیم . رب  رد  ار  نانآ  يایند  نید و  روما  يهمه  هتـشادن و  ینید  لـئاسم  هب  صاـصتخا  تیولوا  نیا  هک  دـناهدرک  حیرـصت 
: دومرف (ع ) رقاب ماما  ًالثم  تسا ؛ تماعز  بصنم  یهدنامرف و  ماقم  تیولوا ، زا  دوصقم  دیوگیم : هک  دراد  دوجو  زین  تایاور  یخرب  ریسفت 

دیؤم زین  هیآ  لوزن  نأـش  و  یلو ) يهداـم  ص 92 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، «، ) تسا هدـش  لزان  یهدـنامرف  يربهر و  يهراـبرد  هیآ  نیا  »
تیولوا موهفم  زا  هکنانچمه  هکنآ  رگید  مهم  يهتکن  و  ص 338 ) ج 4 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، نسح  نب  لضف  ، ) دشابیم عوضوم  نیمه 
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يارب و  دسریمن . نارگید  هب  تبون  رگید  تسا و  مدـقم  هعماج  يربهر  هرادا و  هب  تبـسن  دـنوادخ  فرط  زا  مرکا  ربمایپ  دوشیم . راکـشآ 
ةولـصلا و نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوـسر  هللا و  مکیلو  اـمنا   » هیآ نینچمه  و  دـشابیم . رتهتـسیاش  نارگید  زا  مدرم  يهرادا  ریبدـت و 
و یلو »  » هملک لامعتـسا  هب  هجوت  اب  هر ) ) ییابطابط همالع  دشابیم . قوف  بلطم  يایوگ  زین  هیآ 55 .) هدئام ، «) نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی 

همه رب  ادـخ  لوسر  : » دـهدیم حیـضوت  نینچ  ار  ربمایپ  تیالو  تسا ، هدرک  رکذ  (ص ) ربماـیپ يارب  نآرق  هک  ییاهتمـس  هب  هراـشا  اـب  زین 
تیالو ناشنایم ، رد  تواضق  اهنآ و  رب  ییاورنامرف  ینارمکح و  يارب  و  ادـخ ، يوس  هب  ناـنآ  نداد  قوس  تهج  رد  یمالـسا ، تما  نوئش 

زا یـشان  و  دـنوادخ ، تیـالو  لوـط  رد  تیـالو  نیا  هتبلا  و  تسا . یمالـسا  تـما  يهدـهع  رب  وا ، يارب  قـح  قـلطم ، يوریپ  ورنـیازا  دراد .
تعاطا وا  زا  دـیاب  تسا ، ییادـخ » تیالو   » وا تیالو  هجیتن ، رد  تسا و  دـنوادخ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  نوچ  ینعی  تسا ؛ یهلا  ضیوفت 

رـصح رب  تلالد  اّمنا »  » موهفم هک  ناـنچمه  هک ، نیا  هیآ  رد  رگید  مهم  يهتکن  ص 14 .) ج 6 ، نازیملا ، یئابطابط ، نیـسحدمحم  .«، ) درک
عومجم هب  هجوت  اب  ناگرزب : یخرب  نایب  هب  دـشاب . هتفاـی  تیعورـشم  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  تسا  یتموکح  عورـشم  تموکح  اـهنت  دراد ،

هدوب ینید  عجرم  اوشیپ و  ماـما و  هک  نیا  لوا  تسا : هدوب  نأـش  هس  ياراد  دـحاو ، نآ  رد  ترـضح ، نآ  هک  دـیمهف  ناوـتیم  نآرق  تاـیآ 
6 بازحا /  55 ؛ هدئام /  ، ) تسا هتشاد  یعامتجا  یـسایس و  تیالو  موس ، هیآ 65 .) ءاسن ،  ) هتـشاد ییاضق  تیالو  مود ، (. 7 رشح /  ، ) تسا

يرما نینچ  هب  ورنیازا  دناهدوب  تموکح  لیکشت  هب  فلکم  ناشیا  هدوب و  یهلا  یتموکح  ربمایپ  تموکح  نآرق  هاگدید  زا  نیاربانب  و ..)..
ییاضق و تیالو  ینید ، ياوشیپ  رد  ربمایپ  هناگ  هس  نوئـش  زا  کـی  ره  (ص :) ربماـیپ یعاـمتجا  ياهتیلوئـسم  نآرق و  . 2 دناهدومن . مادقا 
رد هک  تسا  ییاهتیرومأم  زا  ییاـههنومن  ریز ، تاـیآ  تشاذـگیم . ترـضح  يهدـهع  رب  ار  یـصاخ  ياـهتیلوؤسم  یعاـمتجا ، يربهر 
وس کی  زا  هیآ  نیا  ( 57 لافنا /  «، ) مهفلخ نم  مهب  دّرشف  برحلا  یف  مهّنفقثت  اّماف  « ـ : دشابیم تما » يهرادا   » و هعماج » يربهر   » اب طابترا 
هک تسا  نآ  رگنایب  رگید ، يوس  زا  دـنک و  ذاختا  دـیاب  نکـشنامیپ  زواجتم و  نانمـشد  ربارب  رد  یمالـسا  تما  هک  تسا  یتسایـس  رگناـیب 
نم دـحا  نا  و  « ـ . تسا ربماـیپ  هدـهع  رب  تسایـس ، نـیا  هـب  ندیـشخب  تـینیع  هرخـالاب  و  تامدـقم ، يزاـس  هداـمآ  يزیرهماـنرب  تیلوئـسم 

تینما يدازآ و  ظفح  يارب  تسا  فظوم  (ص ،) ربماـیپ هک  ( 6 هبوت /  «، ) هنمأم هغلبا  مث  هللا  مالک  عمسی  یتح  هرجاف  كراجتسا  نیکرـشملا 
یبنلا اهیا  اـی  « ـ .) 156 ص 155 ـ  ج 9 ، نازیملا ، ، ) دیامن نیمأت  ار  نانآ  يدازآ  تینما و  دـنیآیم ، ادـخ  مالک  ندینـش  يارب  هک  نیکرـشم 

يهفیظو هـک  (. 73 هبوـت /  «، ) مهیلع ظـلغا  نیقفاـنملا و  راـفکلا و  دـهاج  یبـنلا  اـهیا  اـی  « ـ .) 65 لاـفنا /  «، ) لاـتقلا یلع  نینمؤـملا  ضرح 
 / هبوت «، ) ۀقدص مهلاوما  نم  ذخ  « ـ . تسا هدـش  هتـشاذگ  (ص ) مرکا ربمایپ  شود  رب  داهج  يارب  ناناملـسم و ... یهدـنامزاس  یهدـنامرف و 

هیآ 105 ءاسن  يهروس  هیآ 58 و 60 و  لافنا  يهروس  تایآ  دـشابیم ـ . ناناملـسم  زا  تاکز  نتفرگ  رومأم  ربمایپ  هیآ  نیا  ساسا  رب  ( 103
تموکح لیکـشت  رومأم  اهنت  هن  (ص ) ربمایپ نآرق  هاگدـید  زا  نیاربانب  دـشابیم . (ص ) مرکا ربمایپ  یعاـمتجا  ياهتیلوئـسم  ياـیوگ  و ...
تموکح لیکـشت  هب  مادـقا  ساـسا  نیا  رب  دناهتـشاد و  هدـهع  رب  دـنوادخ  يوـس  زا  زین  ار  يددـعتم  یعاـمتجا  ياهتیلوئـسم  هکلب  دـناهدوب 

؛ مدرم تسد  زا  هک  یلاوما  هچ  دـنادیم ، (ص ) مرکا ربماـیپ  نآ  زا  ار  یمومع  لاوما  میرک ، نآرق  (ص :) ربماـیپ لاوما  نآرق و  . 3 دناهدومن .
رادـقم ّتیمک و  رظن  زا  اـهییاراد  نیا  رد  لـّمأت  دراد . دوجو  یعیبـط  تروص  هب  هک  ییاـهتورث  هچ  دزیریم ، لاـملاتیب  هب  تاـیلام  ناونع 

لوسر تیعقوم  يهدـنهد  ناـشن  تسا ، هتفرگ  رارق  ربماـیپ  يهدـهع  رب  ًـالباقتم  هک  ییاهتیلوئـسم  و  ترـضح ، تیکلاـم  عوـن  زین  اـهنآ و 
و « ـ : دنـشابیم عوضوم  نیا  تبثم  لـیذ  تاـیآ  تسا . یمالـسا  تلود  رد  ترـضح  نآ  شقن  و  هعماـج ، يربهر  تماـعز و  رد  (ص ) ادـخ

کنولأسی « ـ .) هیآ 41 لافنا ، «، ) لیبسلا نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعا 
یماتیلا و یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هّللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  « ـ .) هیآ 1 نامه ، «، ) لوسرلل لافنالا هللا و  لق  لافنالا ، نع 

ناوتیم یمالـسا  هقف  نآرق و  قطنم  اب  ییانـشآ  نیرتمک  اب  (. 7 رـشح /  «، ) مکنم ءاینغالا  نیب  ۀـلود  نوکی  یک ال  لیبسلا  نبا  نیکاـسملا و 
. تسین ترضح  نآ  طسوت  ماکحا  غیلبت  يهنیزه  عبنم  ای  و  ربمایپ ، صخـش  یگدنز  يهنیزه  عبنم  ناونع  هب  ناوارف ، يهجدوب  نیا  هک  دیمهف 

تخادرپ نیملـسم ، ياـهزاین  ندروآرب  ناـمیتی ، تیبرت  ربماـیپ ، هب  سمخ  زا  یمین  ندرپـس  اـب  دـنوادخ  (: » (ع يرکـسع نسح  ماـما  ناـیب  هب 
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قازرلادبع یلع  لاثما  اجنیا  رد  ص 198 .) ج 96 ، راونالاراحب ، .«، ) تسا هتـساوخ  وا  زا  ار ، داهج  جح و  يهنیزه  نیمأت  نانآ و  يراکهدـب 
نیا دنوادخ ، ارچ  سپ  هک  دنهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  تشادن ، ياهفیظو  تلود  لیکـشت  يهنیمز  رد  (ص ) ادـخ لوسر  دناهتـشادنپ  هک 

(: (ص ربمایپ ربارب  رد  ناناملـسم  تیلوؤسم  نآرق و  . 4 دومن ؟ حیرـصت  نآ  هب  نآرق  رد  داد و  رارق  (ص ) ربماـیپ راـیتخا  رد  ار  ناوارف  لاوـما 
رارق ماکحا  نایب  ییوگهلئسم و  هاگیاج  رد  افرص  (ص ) مالسا ربمایپ  ینآرق ، شنیب  رد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نآرق  ددعتم  تایآ  یـسررب 

ار ترـضح  نآ  ماکحا  يریگارف  يارب  طقف  دـیابن  زین  ناناملـسم  ددرگیمن و  دودـحم  یحو  غالبا  هب  وا  تلاـخد  ذوفن و  يهزوح  درادـن و 
دوشیم میـسرت  (ص ) ادـخ لوسر  طسوت  هک  یتسایـس  یـشم و  طخ  زا  یعامتجا ، لـئاسم  يهصرع  رد  دـنفظوم  هکلب  دـننادب ، دوخ  عجرم 

تایآ نیا  زا  یخرب  دنهن . ندرگ  وا  نامرف  رما و  ربارب  رد  دـنیامن و  لمع  وا  رظن  قبط  رب  یعامتجا ، یـسایس ـ  تانایرج  رد  و  هدرک ، يوریپ 
زا تعاطا  هیآ ، نیا  ساسا  رب  : » دیامرفیم ییابطابط  همالع  (. 33 دمحم /  «، ) لوسرلا اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  « ـ : زا دـنترابع 

، نازیملا «، ) تسا مزال  دنکیم ، رداص  تموکح  تیالو و  عضوم  زا  یمالسا و  يهعماج  يهرادا  يارب  هک  یتاروتـسد  هنیمز  رد  (ص ) ربمایپ
رب دـنوادخ  دـیکأت  هب  يزاین  ـالا  دـشابیم و  (ص ) ربماـیپ تموکح  ندوب  یهلا  نیبم  (ص ) ربماـیپ زا  تعاـطا  موزل  سپ  ص 248 .) ج 18 ،

نیذـلا هملعل  مهنم  رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هّودر  ول  هب و  اوعاذا  فوخلا  نمالا و  نم  رما  مهءاج  اذا  و  « ـ . دوبن (ص ) ربمایپ زا  تعاـطا 
زا لبق  گنج ، ساسح  طیارـش  رد  هژیو  هب  ار ـ  دوخ  رابخا  تاـعالطا و  هک  دـنادیم  فظوم  ار  ناناملـسم  نآرق  (. 83 ءاسن /  «، ) هنوطبنتسی

ماکحا يهدننک  غالبا  افرـص  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دراد  تحارـص  زین  هیآ  نیا  سپ  دنیامن . هئارا  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  مدرم ـ  نیب  رد  راشتنا 
رب زین  یعاـمتجا  یـسایس ـ  ياهدادـخر  ثداوح و  تاـعوضوم ، یـسانشراک  تیلوئـسم  ماـکحا ، یـسانشراک  رب  هوـالع  هکلب  تسین ، یهلا 

يراج لئاسم  حیحـص  لیلحت  تفاـیرد  يارب  دـننکیم ، هعجارم  وا  هب  ماـکحا  تفاـیرد  يارب  ناناملـسم  هک  هنوگ  ناـمه  تسوا و  يهدـهع 
اب هک  دـهاوخیم  ناناملـسم  زا  میرک  نآرق  نینچمه  دـنیامن . زیهرپ  هنارـسدوخ  لمع  ره  ماـجنا  زا  دـنیامن و  هعجارم  وا  هب  دـیاب  زین  هعماـج 
ام و  : » دـنیامن تعاطا  یگمه  و  هدادـن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ترـضح ، رظن  مالعا  زا  سپ  یعامتجا و  روما  رد  (ص ) ادـخ لوسر  تلاخد 
«، اـنیبم ًالالـض  ّلـض  دـقف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  مهرما و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  ۀـنمؤم  ـال  نمؤـمل و  ناـک 

فلتخم لـئاسم  مدرم و  یگدـنز  نوگاـنوگ  نوئـش  رد  ترـضح  نآ  تلاـخد  ربماـیپ ،» ياـضق   » زا دوـصقم  هیآ ، نـیا  رد  (. 36 بازحا /  )
رد یتقو  یلو  دـنراد  تلاخد  تکراشم و  قح  مدرم  دوخ  و  مهرما » نم   » تسا مدرم  دوخ  لـئاسم  لـئاسم ، نینچ  دـنچ  ره  تسا . تموکح 

دیابن سک  چـیه  دـنامیمن و  یقاب  نارگید  هلخادـم  يارب  ییاج  دومن ، تلاخد  یمالـسا ، تلود  ربهر  ناونع  هب  ادـخ ، ربمایپ  لـئاسم  نیمه 
ۀنیدملا و لهال  ناک  ام  (، » 1 تارجح /  «، ) هلوسر هللا و  يدی  نیب  اومدقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  : » نینچمه و  دنادب . رایتخا  بحاص  ار  دوخ 
تیالو و عاعـش  رگنایامن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیآ  و  ( 120 هبوت ، «، ) هللا لوسر  نع  اوفلختی  نا  بارعـالا  نم  مهلوـح  نم 

رگید دوب  یـضرع  یتموکح  ربمایپ  تموکح  رگا  نیاربانب  تسا . ناناملـسم  یـسایس  یعاـمتجا ـ  یگدـنز  رـسارس  رب  ترـضح  نآ  يربهر 
نارادفرط هک  یتایآ  صوصخ  رد  اما  دیامنب . شیوخ  یعامتجا  روما  رد  ربمایپ  زا  تعاطا  هب  فظوم  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هک  دوبن  يزاین 

، تسا هدش  یفن  (ص ) ربمایپ طسوت  هارکا  تلاکو و  تردق و  هطلس ، اهنآ  رد  هک  یتایآ  تفگ : دیاب  دناهدرک  دانتـسا  نآ  هب  کیکفت  هیرظن 
مالسا میقتـسم  طارـص  رد  اهنآ  ات  درک  شـشوک  رایـسب  (ص ) ربمایپ و  دناهدیورگن ، مالـسا  نییآ  هب  هک  تسا  يرفاک  ياهناسنا  هب  طوبرم 
یتسین لیکو  رافک  يوس  زا  وت  تسین و  رادرب  رابجا  رما  تیاده  ربمایپ ، ياهک  تسا  هتکن  نیا  نایب  تلاکو و ... یفن  زا  روظنم  و  دنهن . ماگ 

هدوب و جراـخ  تسا ، تموکح  مکاـح و  يهمزـال  هک  هطلـس  تموکح و  ثحب  ورملق  زا  تاـیآ  نیا  سپ  يوـش ، ناـنآ  ناـمیا  لـفکتم  هک 
، یئوخ هللاتیآ  ص 136 ؛ ص 256 و ج 10 ، ص 5 و ج 12 ، ج 5 ، نازیملا ، ریـسفت  ر.ك : ، ) تسا ثحب  لحم  زا  جورخ  اهنآ  لالدتـسا 

رافک دناوتیم  (ص ) ربمایپ ناس  نیدب  هدش و  خسن  داهج  تایآ  اب  قوف  تایآ  دندقتعم : نارسفم  یخرب  هوالع  هب  و  ص 327 ) نایبلا ، ریسفت 
يهروس هیآ 80  دروم  رد  اما  ص 288 .) ج 5 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  یبطرقلا ، دمحم  ر.ك : ، ) دنک مالـسا  هب  توعد  اجلا  هارکا و  اب  ار 

هب هعجارم  اب  اما  دنتـسه ، ناناملـسم  هیآ  نیا  نابطاخم  دـنچ  ره  هک  تفگ  دـیاب  تسا  هدـش  یفن  (ص ) ربمایپ ندوب  ظیفح  نآ  رد  هک  ءاـسن 
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رب و  دنتشاد ، ساره  ادخ  هار  رد  تداهش  داهج و  زا  هک  دنتسه  یناناملسم  زا  هتـسد  نآ  هیآ ، بطاخم  هک  دوشیم  نشور  نآ  زا  لبق  تایآ 
ماقم رد  دنوادخ  تسا . (ص ) ربمایپ بناج  زا  اهيدـب  اهیماکان و  اما  تسا ، دـنوادخ  بناج  زا  تانـسح  اهيزوریپ و  هک  دـندوب  رواب  نیا 

اهيدب اهیماکان و  ققحت  رد  وت  تسامش و  دوخ  يوس  زا  اهيدب  دنوادخ و  بناج  زا  تانـسح  ربمایپ ، يا  هک : دیامرفیم  قوف  مهوت  عفد 
، دزرو تفلاخم  وت  اب  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  وت  زا  سک  ره  تسا و  یهلا  تلاسر  نایب  وت  نأش  هک  ارچ  يرادن ، یشقن 
(ص) ربمایپ یهلا  يهفیظو  نأش و  اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  اـما  میدرکن . نآ  ظـفح  اـجلإ و  هب  فظوم  ار  وت  اـم  تسا . هدرک  تفلاـخم  ادـخ  اـب 
هن دشابیم  یفاضا  رـصح  تایآ  نیا  رد  رـصح  هک  دومن  هجوت  اهنآ  ریـسفت  لیلحت و  رد  دیاب  تسا ، یهلا  مایپ  ندـناسر  غالب و  هب  رـصحنم 
زا دارم  هکلب  دشاب ، هدرک  هصالخ  دیحوت  نید و  مایپ  غالبا  رد  اهنت  ار  (ص ) ربمایپ یهلا  يهفیظو  نأش و  دنوادخ  اتقیقح  هک  یقیقح  رـصح 

هکلب دـننکیم ، یلاخ  هناش  نآ  نتفریذـپ  زا  اهنت  هن  اهنآ  رثکا  هک  تسا  ینابطاخم  هب  یهلا  مایپ  غالبا  يهداعلا  قوف  تیمها  نایب  تایآ ، نیا 
نوئـش مالـسا  ربمایپ  يارب  هک  رگید  فلتخم  تاـیآ  دوجو  تروص  ره  رد  دـنیامنیم . زین  ربماـیپ  یحور  یکیزیف و  رازآ  تیذا و  هب  مادـقا 

ناـماما و  (ص ) ربماـیپ دوـخ  زا  يرتاوـتم  تاـیاور  دوـجو  نـینچمه  و  دـنکیم ، تباـث  ینارمـکح و ... تواـضق ، دــننام  ار ، يرگید  یهلا 
کیکفت هیرظن  نارادـفرط  لالدتـسا  نالطب  رب  لیلد  نیرتهب  یگمه  رـصح ، تایآ  دافم و  رد  لمأت  هوالعب  و  صوصخ ، نیا  رد  (ع ) موصعم
هـشیدنا ینیمخ و  ماـما  هرگنک  یمـالک ، یناـبم  هرامـش 1 ، یمالـسا ، تموـکح  ینیمخ و  ماـما  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دـشابیم .

، یلمآ يداوجهللاتیآ  هیقف 4 - تیالو  ینیمخ ، ماما  ینیمخ 3 - ماما  یسایس  یهقف -  ياههشیدنا  هدازیضاق ، مظاک  یمالسا 2 - تموکح 
، یکلمارق نادردـق  نسح  ص 307 7 - نید ، زا  رـشب  راظتنا  يرـصن ، هللادـبع  هیقف 6 - تیـالو  ینآرق  یناـبم  ملعوذ ، یلع  هیقف 5 - تیالو 
، ءادهشلا دیس  یگنهرف  یملع و  هسـسؤم  رـشن  یمالـسا ، تموکح  ینابم  یناحبـس ، رفعج  هللاتیآ  تیحیسم 8 - مالـسا و  رد  مسیرالوکس 
-10 1377 هر ،) ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراـشتنا  نآرق و  رد  تسایـس  قوقح و  يدزی ، حابـصم  هللاتیآ  - 9 1370

نیـسحلادبع دـیدج ، مالک  - 11 1378 یمالـسا ، تاـغیلبت  رتـفد  تاراـشتنا  زکرم  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  تـلود  نـید و  شورـس ، دـمحم 
هرامش 1 ناتسمز 75 ، دقن ، باتک  همانلصف  لوا 1372 12 - پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هانپورسخ ،

دننام دراد ، هگن  ینالوط  دروم  رد  ار  تیمکاح  هتسناوتن  هاگ  چیه  تسا و  هدیماجنا  نید  فیعـضت  هب  تسایـس  رد  نید  تلاخد  هک  تسا  هاوگ  خیرات 
؟ دنکن تلاخد  تسایس  رد  نید  تسین  رتهب  ایآ  (ع .) یلع ماما  تموکح 

شسرپ

هگن ینالوط  دروم  رد  ار  تیمکاح  هتـسناوتن  هاگ  چیه  تسا و  هدیماجنا  نید  فیعـضت  هب  تسایـس  رد  نید  تلاخد  هک  تسا  هاوگ  خـیرات 
؟ دنکن تلاخد  تسایس  رد  نید  تسین  رتهب  ایآ  (ع .) یلع ماما  تموکح  دننام  دراد ،

خساپ

تقیقح رد  هدش ، کیکفت  تسایـس  زا  نید  اج  ره  دهد . یم  یهاوگ  ار  نآ  فالخ  خـیرات  تسا و  اعدا  کی  اهنت  هدـش  حرطم  هک  یبلطم 
هدش هدنسب  نید  يدابع  دُعب  هب  هدش و  جراخ  مدرم  ةرمزور  یگدنز  عامتجا و  ۀنحـص  زا  نید  ًالمع  هدنام و  لیطعت  نید  ماکحا  زا  یـشخب 
نید نتم  رد  تسایـس  هک  یلاح  رد  درک  کیکفت  تسایـس  زا  ار  نید  ناوت  یم  هنوگچ  تسا . نید  تیعماـج  یفن  ياـنعم  هب  رما  نیا  تسا .

ربمایپ نامز  رد  ایآ  هریغ ؟ داهج و  يربت ، یلوت ، رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  دـننام  دراد ، یـسایس  گنر  ماـکحا  زا  يرایـسب  دراد و  رارق 
نید مسا  رهاظ و  ًاعطق  نید ، زا  دارم  دوب ؟ هتـشگ  فیعـض  نید  دوب  هدش  قیفلت  تموکح  تسایـس و  اب  نید  هک  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) مرکا
ماـما تموکح  هاـتوک  تدـم  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . هتـشاد  یجراـخ  دومن  فـلتخم  داـعبا  رد  هعماـج  رد  هک  تسا  ینید  هکلب  تسین 
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هک ییاج  ات  تشاد  رارق  ترـضح  یتموکح  ياه  هماـنرب  سأر  رد  يرتسگ ، تلادـع  يرادـم و  نید  نمـشد ، تسود و  ناـعذا  هب  (ع ) یلع
یبای تسد  يارب  ای  تسایر  تردق و  رد  شکمشک  تباقر و  يارب  دزرـس  ام  زا  دوب و  ام  يوس  زا  هچ  نآ  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ! : " دومرف
ۀجیتن رد  ات  میروآ  دـیدپ  حالـصا  وت  نیمزرـس  رد  مینادرگرب و  ار  وت  نید  نشور  لوصا  هک  دوب  نآ  يارب  هکلب  دوبن ، اـیند  زیچاـن  ِلاوما  هب 

ضیعبت عفر  درک . تباث  ار  اعدا  نیا  لمع  رد  (ع ) یلع ماما   1". ددرگ ارجا  وت  ةدش  لیطعت  دودح  دنبای و  تینما  تا  هدیدمتس  ناگدنب  نآ ،
نارمع و هار  رد  شالت  عورشمان ، ياه  تورث  شیادیپ  زا  يریگولج  هتفر ، جارات  هب  ِیمومع  ياه  ییاراد  دنادرگرب  لاملا ، تیب  میـسقت  رد 

نوناق يرالاس ، هتـسیاش  مدرم ، قوقح  قاقحا  یعاـمتجا ، تلادـع  ققحت  یمالـسا ، دودـح  يارجا  ناـمورحم ، یعاـمتجا  نیمأـت  یناداـبآ ،
یلاجم نآ  حیـضوت  طسب و  هک  دـناشوپ ، لـمع  ۀـماج  اـه  نآ  هب  شیوخ  تموکح  رد  ترـضح  هک  تسا  ینید  فادـها  زا  هریغ  ییارگ و 

تموـکح يرادـیاپان  مینک . یم  یفرعم  هعلاـطم  تهج  ار  و 18  ةرامـش 17  یمالـسا  تموکح  ۀلجم  رتشیب  ییانـشآ  يارب  دـبلط . یم  عساو 
درک یمن  يراشفاپ  لوصا  اـه و  شزرا  زا  تظفاـحم  رب  ترـضح  رگا  دوب . لـیخد  نآ  رد  یفلتخم  لـماوع  تسا و  يرگید  عوضوم  يولع 

فقاو ترضح  تسا ؟ دوصقم  فده و  مالسا  گنهرف  رد  تیمکاح ، ظفح  مدرم و  رب  تموکح  رگم  یلو  دوب  رت  ماود  اب  شتموکح  ًاعطق 
نیا و  دوش ، لسوتم  يا  هویـش  ره  هب  هک  دوبن  یـسک  وا  اما  دزاس  رادـیاپ  ار  دوخ  تموکح  دـناوت  یم  تنوشخ  دادبتـسا و  روز و  اب  هک  دوب 
ادخ نذا  هب  ار  امش  یجک  دهد و  یم  ناماس  ار  امش  زیچ  هچ  مناد  یم  نم  دنگوس ! ادخ  هب  : " دیامرف یم  ناشیا  تسا . ترـضح  تّوق  ۀطقن 

باسح هب  دیابن  ار  (ع ) یلع ماما  تموکح  يرادیاپان   2". منیب یمن  هتسیاش  مدوخ  داسفا  تمیق  هب  ار  امش  حالـصا  نم  یلو  دنک  یم  تسار 
لماوع صاوخ و  تنایخ  ای  اه  نآ  لمحت  مدـع  مدرم و  یهاگآ  ان  ببـس  هب  دـیاب  هکلب  تسناد  تسایـس  نید و  قیفلت  ۀـیرظن  ندوب  اراـکان 

تموکح نید ، فذـح  اب  دـنک . یم  تیوقت  ار  نآ  هکلب  دـماجنا  یمن  نید  فیعـضت  هب  تسایـس  رد  نید  تلاخد  زگره  تسناد . یجراـخ 
جراخ تسایس  ۀنحص  زا  ار  دوخ  هک  تسین  نید  عفن  هب  زگره  دوب . دهاوخن  ینید  تموکح  تقو  نآ  یلو  دشاب  هتـشاد  تابث  تسا  نکمم 

ار نید  دوخ  یناطیش  ياه  هشقن  ندرک  یلمع  يارب  هک  تسا  نایارگ  ایند  نایوج و  دوس  نابلط و  تصرف  نارادمتسایس و  عفن  هب  یلو  دنک 
یعامتجا و روما  رد  مالـسا  ياملع  دشاب و  ادج  تسایـس  زا  دـیاب  تناید  هک  ار  نیا  : " دـیوگ یم  ینیمخ  ماما  ترـضح  دـنناشکب . اوزنا  هب 

لامع نارگرامعتـسا و  ار  اه  فرح  نیا  دنیوگ ...  یم  اه  نید  یب  ار  نیا  دـنا . هدرک  عیاش  هتفگ و  نارگرامعتـسا  دـننکن ، تلاخد  یـسایس 
ۀبطخ هغالبلا ، جهن   1 3". دنزاس رانک  رب  ناناملـسم  ۀعماج  میظنت  زا  ایند و  روما  رد  فرـصت  زا  ار  نید  ات  دنا  هدرک  تسرد  اه  نآ  یـسایس 

ص 16. هیقف ، تیالو   3 ص 366 . ش 17 ، یمالسا ، تموکح  هلجم   2 . 131

رما کی  هک  مالسا  اب  ار  تسا  يویند  مزیرالوکس و  رما  کی  هک  يروهمج  دوش  یم  ایآ  درک ؟ طولخم  ینید  رما  کی  اب  ار  ییایند  رما  کی  دوش  یم  ایآ 
؟ دنا هدرک  يراک  نینچ  لاح  هب  ات  " ص " ناربمایپ "ع "و  همئا ایآ  درک ؟ لمع  ود  ره  هب  درک و  طولخم  تسا  ینید 

شسرپ

اب ار  تسا  يویند  مزیرالوکـس و  رما  کی  هک  يروهمج  دوش  یم  اـیآ  درک ؟ طولخم  ینید  رما  کـی  اـب  ار  ییاـیند  رما  کـی  دوش  یم  اـیآ 
؟ دنا هدرک  يراک  نینچ  لاح  هب  ات  " ص " ناربمایپ "ع "و  همئا ایآ  درک ؟ لمع  ود  ره  هب  درک و  طولخم  تسا  ینید  رما  کی  هک  مالسا 

خساپ

یم نتسیز  هنوگچ  يارب  تسا و  طبترم  ام  یگدنز  یگنوگچ  هب  دوش و  یم  ارجا  ایند  رد  هک  تسا  یهلا  تاروتسد  زا  يا  هعومجم  نید  .1
ام يایند  هب  نید ،  ًاقافتا  هک  دش  مولعم  دوش ، طولخم  ینید  رما  کی  اب  ییایند  رما  کی  دیدومرف  هک  امش  لاؤس  لوا  تمـسق  نیاربانب  دشاب 

دیرخ هراجا ، نهر ، تسا :  نتسیز  هنوگچ  يارب  اهنآ  مومع  مینیب  یم  مینک  هعجارم  مالـسا  هقف  ۀناگ  کی  هاجنپ و  باوبا  هب  رگا  دراد . راک 
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تسا و زامن  ریظن  يدرف  تادابع  نید  زا  یشخب  مینک  هجوت  دیاب  نینچمه  دنتسه . يویند  روما  همه  هک  رگید  يرایسب  جاودزا و  شورف ، و 
، لاؤس مود  تمسق  دروم  رد  . 2 و ... لیبس ا ... یف  داهج  تموکح ، لیکشت  نارگید ، هب  تمدخ  ریظن  تسا ، یعامتجا  لیاسم  نآ  زا  یشخب 

يارب دنوادخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  ۀتکن  اما  دنیوگ  یم  یطاقتلا  رّکفت  يزیچ  نینچ  هب  ًاحالطصا  تسا و  حیحـص  امـش  شیامرف  تّیلک 
، نیمز برغم  یلاها  هچرگ ، نیاربانب  لقع . ینعی  ینطاب  لوسر  ناربمایپ و  ینعی  يرهاـظ  لوسر  تسا . هداتـسرف  لوسر  ود  اـهناسنا  تیادـه 

راـیتخا رد  تسا ، دـنوادخ  گرزب  دادعتـسا  ود  هک  لـقع ، ترطف و  نوـچ  اـما  دنتـسین  رادـم  نید  رهاـظ  هـب  دـنراد و  یتسیرالوکـس  ماـظن 
اهنآ زا  ار  نامدوخ  رکفت  ام  رگید ، ترابع  هب  دـشاب . یم  نید  هب  هیبش  ای  قبطنم و  دـنا  هدومن  هیارا  هک  یعامتجا  ماظن  زا  یتمـسق  تساهنآ ،

زا زین  ام  دـنوشن و  جرم  جره و  ای  دادبتـسا  راچد  ات  دـننک  هعجارم  مدرم  ءارآ  هب  دـنراچان  روما  ةرادا  يارب  ییوس  زا  اهنآ  هکلب  میا ، هتفرگن 
هک منک  یم  رکذ  امش  يارب  ار  نآ  تایآ  هنومن  هک  مینک . هدافتسا  تموکح  ةرادا  رد  مدرم  رظن  يأر و  زا  میتسه  رومأم  نید  ۀلیسوب  ییوس 
هک یناسک  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  ( 1  ... ") مهنیب يروش  مهْرمأَو  . "1 دنتسه . نآ  هب  لماع  رمآ و  میرک  نآرق  تیب و  لها  دهد  یم  ناشن 

و هدرک و ...  تباجا  ار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک ...  یناـسک  تسا  رترادـیاپ  رتهب و  دـننک  یم  لـکوت  ناـشراگدرورپ  رب  هدروآ و  ناـمیا 
نانمؤم زا  دـنوادخ  ( 2") هرجـشلا تحت  َکـنوعیابی  ذا  نینمؤـملا  نع  یـضر ا ... دـقل  . "2 تساـهنآ . ناـیم  تروشم  تروصب  ناـشیاهراک 

نییآ زا  نارفاـک  زورما  ... " مکنید مکل  تملکا  موـیلا  . " ... 3 دش . دونـشخ  یـضار و  دـندرک ، تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  یماگنه 
هک مدومن . مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  دیـسرتب . نم  زا  دیـسرتن و  اهنآ  زا  نیاربانب  دـندش  سویأم  اـمش 
زا لبق  رگید  ترابعب  دوب . لوسر ا ... ینیـشناج  هب  نانمؤملاریما  اـب  تماقتـسا  يارب  لوسر ا ... اـب  مدرم  تعیب  زا  دـعب  رخآ  هیآ  ود  ره  لوزن 
هک دندرک  یم  تعیب  وا  اب  ریما  ترضح  ینیشناج  يارب  مدرم  دنیایب  ایند  هب  مزیرالوکـس  ای  یـسارکومد  نیرکتبم  ياهگرزبردپ  یتح  هکنیا 

داـجیا ثعاـب  دوـخ  روـضح  اـب  مدرم  میدـقتعم  اـم  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  تموـکح  هرادا  رد  مدرم  تکراـشم  يریگ و  يأر  موـهفم  هب 
ار يزیچ  مدرم  تیرثکا  هک  ردقنیمه  دنیوگ  یم  یـسارکومد  رد  اما  تسا  یهلا  رما  ای  بصن  اب  نآ  تیعورـشم  هچرگ  دنوش  یم  تموکح 

دنیوگ یم  نایبرغ  هچنآ  اب  یلو  میراذگ  یم  مارتحا  مدرم  رظن  يأر و  هب  مه  ام  سپ  میرادن . یهلا  نوناق  هب  يزاین  تسا و  عورـشم  دنتفگ ،
دنوادخ اریز  تسین  رالوکـس  رما  کی  يروهمج "  " لصا هک  میبای  یم  رد  دیـسر  ضرع  هب  هچنآ  نایب  اب  سپ  دراد . ییاهتوافت  ام  رظن  زین ،
تـساوخ اضاقتار و  هعماج  تیمکاـح  لوبق  تلع  زین  یلع (  ترـضح  تسا و  هدرک  مدرم  اـب  تروشم  هب  رما  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد 

ایحا ناریا و  یمالـسا  يروهمج  رامعم  هک  ینیمخ ( ماما  تسا . هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  نآ  لصفم  حرـش  هک  دـندرک  نایب  نیملـسم  تیرثکا 
دوخ هک  دراد  یعضو  ام  یمالسا  يروهمج   : " دنیامرف یم  یمالسا  سدقم  ماظن  تیروهمج  هنیمز  رد  تسا  رضاح  رصع  رد  مالـسا  هدننک 
زاب وا  ياج  هب  دش  دیهـش  يدرف  کی  هک  یتقو  تلم  دوخ  دـنراذگ و  یم  رانک  ار  يدرف  کی  تلم  دوخ  دـنروآ و  یم  ار  يدرف  کی  تلم 

دنناد و یم  یبتکم  يروهمج  سیئر  زا  ار  دوخ  دـنناد و  یم  دوخ  زا  ار  تلود  دـنناد و  یم  تلود  زا  ار  دوخ  دـننک و  یم  باختنا  ار  یکی 
تموکح  : " دـندومرف دوب  هدـش  ناـشیا  زا  هک  یلاؤـس  هب  خـساپ  رد  رگید  ياـج  رد  ( 3.") دـنناد یم  دوخ  زا  ار  یبـتکم  يروـهمج  سیئر 

زین دـشاب و  یم  تلم  یمومع  يارآ  هب  یکتم  تفرگ و  دـهاوخ  ماهلا  یلع ( ماما  و  مرکا ( ربماـیپ  هیور  زا  اـم  رظن  دروم  یمالـسا  يروهمج 
يروهمج اب  تواـفتم  رایـسب  تسا  ماـما (  روظنم  هک  يروهمج  سپ  ( 5") دـیدرگ دـهاوخ  نییعت  تلم  يارآ  هب  هعجارم  اب  تموکح  لکش 

رد مدرم  زا  یمک  رایـسب  دـصرد  ناـشیاه  هماـنرب  رثـکا  رد  اریز  تسین  يروهمج  ًالـصا  یبرغ  لود  تموکح  اـم  رظن  زا  هکلب  تسا ، یبرغ 
. دـــینک هــعجارم  مدرم ) % 25  ) اــکیرمآ تاـــباختنا  رد  مدرم  تکرـــش  راـــمآ  هــب  دـــیناوت  یم  هــک  دـــننک  یم  تکرـــش  تاـــباختنا 

هروس . 3 18 هیآ حـتف /  هکراـبم  هروس  . 2 38 ات تاـیآ 36 يروش /  هکراـبم  هروس  . 1 ذـخآم :  عباـنم و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماظن رد  مدرم  هاگیاج  رتفد 36 ، نایبت ، هعومجم  ص15  یمالسا ، ماظن  رد  مدرم  هاگیاج  رتفد 36 ، نایبت ، هعومجم  . 4 3 هیآ / هدئام هکرابم 

ص28 یمالسا ،

؟ تسیچ تسادج  تسایس  زا  نید  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  خساپ  دییامرفب 
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شسرپ

؟ تسیچ تسادج  تسایس  زا  نید  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  ربارب  رد  ام  خساپ  دییامرفب 

خساپ

یم قالطا  يا  هعماج  رب  رالوکـس  ۀعماج  و  دـشاب ؛ یم  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  ماظن  زا  نید  ییادـج  موهفم  هب  مزیرالوکس 
هب نوسازیرالوکـس  و  دـشابن ؛ مکاح  نآ  ياه  ناـگرا  رب  هدوبن ، ناـنآ  یعاـمتجا  ماـظن  اـه و  شور  اـه ، شزرا  ةدـننک  نییعت  نید  هک  دوش 

اپورا رد  يّدح  هب  دید  نیا  و  دریگ ؛ شیپ  رد  ار  هعماج  ییادز  نید  هک  دوش  یم  هتفگ  يدنور  ره  هب  ًافرص  هعماج ، ندرک  رالوکـس  موهفم 
مامت هتشذگ ، لاسدص  یط  رد  دیاش  دنرالوکس و  همه  ًابیرقت  اریز  دیمان ؛ رالوکـس  ار  یـصاخ  هورگ  ناوت  یمن  هک  تسا  جیار  هدرتسگ و 
هدرک هراشا  نآ  هب  دوخ  لاؤس  رد  هک  قوف  ياعدا  ( 1 . ) دنشاب هتشاد  كارتشا  تهج  نیا  رد  ذوفن ، بحاص  یمالـسا  دض  تانایرج  رثکا  ای 

عقاو رد  نآ  يریگ  تهج  دـنراد و  رارق  مسیلاربیل "  " صوصخب یبرغ ، گنهرف  ریثأت  تحت  هک  دوش  یم  حرطم  یناسک  طسوت  هزورما  دـیا 
هب لین  يارب  هورگ  نیا  تسا . ییازج  ماکحا  تایلام و  اضق ، هلمج  زا  یتموکح ، لئاسم  رد  مالـسا  نیناوق  ماـکحا و  ندراذـگ  راـنک  یفن و 
هب دنتـسه و  یفرع  يویند و  یتموکح  لئاسم  هک  دننک  یم  حرطم  ار  نخـس  نیا  ادـتبا  دـنا : هدـیزگرب  ار  يا  هلحرم  دـنچ  یتکرح  دوصقم ،
هن مالسا  هک  تسا  نیا  دننک  یم  هئارا  دوخ  نخس  يارب  هک  يدهاش  درادن . يرظن  راهظا  چیه  اهنآ  ةرابرد  مالـسا  دنا و  هدش  راذگاو  مدرم 
هک دوش  یم  مولعم  سپ  تموکح .  رگید  ماـسقا  ةراـبرد  هن  یتنطلـس و  تموـکح  ةراـبرد  هن  دراد و  ینخـس  يروـهمج  تموـکح  ةراـبرد 

دنـشاب هتفگ  نخـس  اهنآ  زا  ربمایپ  دنوادخ و  ات  میـشاب ، هتـشاد  ار  اهنآ  نایب  راظتنا  نید  زا  دیاب  هک  تسین  یلئاسم  ةرمز  زا  یتموکح  لئاسم 
اهنت هن  دـنیوگ  یم  دـنراذگ و  یم  رتارف  ار  اپ  هتفر  هتفر  دـنریگ . یم  میمـصت  اهنآ  ةرابرد  دوخ  مدرم  تسایند و  هب  طوبرم  لئاسم  نیا  هکلب 

ییازج یقوقح و  نیناوق  نآ  دنچ  ره  دننک ، عضو  مدرم  دوخ  دیاب  زین  ار  نیناوق  هکلب  دننک ، نییعت  دـیاب  مدرم  ار  تموکح  راتخاس  لکش و 
لئاـسم رد  ناـمز  نآ  رد  مالـسا  تسا  " ص " مرکا ربماـیپ  ناـمز  مالـسا و  ردـص  هب  طوـبرم  تسا  هدـمآ  رتاوـتم  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک 

زاین دروم  نیناوق  نیودـت  يارب  یفاک  شناد  ییاناوت و  دوخ  مدرم  رـصع  نآ  رد  نوچ  تسا ، هدرک  هئارا  ینیناوق  هدرک و  تلاخد  یتموکح 
نیناوق تاروتـسد و  نآ  رگید  تسا و  رادروـخرب  ییاـناوت  نیا  زا  رـشب  تسا ـ  هتینردـم  رـصع  هک  نارود ـ  نیا  رد  یلو  دنتـشادن . ار  دوـخ 
یخرب هب  دنربب ، لاؤس  ریز  ار  مالسا  یتموکح  یعامتجا و  ماکحا  دننک  یمن  تأرج  هک  مه  یهاگ  دوش ! هداهن  رانک  دیاب  درادن و  ییآراک 

يریگولج يارب  دزد ، تسد  ندیرب  نوناق  دنیوگ : یم  اهنآ  دنریگ . یم  داریا  دزد " تسد  ندـیرب  نوناق   " هلمج زا  مالـسا  یئازج  نیناوق  زا 
يرتـهب شور  نوناـق و  هعماـج  ّتینما  ظـفح  يارب  اـم  رگا  تسا . هدوب  هعماـج  یلاـم  ّتینما  ظـفح  يارب  مدرم و  لاـم  هب  تناـیخ  يدزد ، زا 

ناـمز و ره  رد  هک  نیا  هن  دـشابن ، مه  ناـسنا  تمارک  اـب  راـگزاسان  زیمآ و  تنوـشخ  لاـح  نیع  رد  هک  مینک  لاـمعا  ار  نآ  دـیاب  میتـشاد ،
نیا هک  تسا  مالـسا  یعطق  مّلـسم و  ماکحا  ندراذگ  رانک  نانخـس  نیا  يانعم  هک  تسادیپ  هتفگان  مینک . عطق  ار  دزد  تسد  دیاب  يرـصع 

مالسا ماکحا  مینک : نایب  يا  همدقم  دیاب  تسخن  هدش ، دای  ۀهبش  خساپ  يارب  دوش . یم  حرطم  مالسا  نیغورد  نایعّدم  یخرب  طسوت  اهزور 
عبات رّیغتم ـ  تباث و  زا  معا  مالـسا ـ  نیناوق  ماکحا و  هّیلک  یفرط  زا  رّیغتم . ماکحا  تباث و  ماکحا  دوش : یم  میـسقت  مسق  ود  هب  رظن  کـی  زا 

يویند و تحلـصم  زا  معا  ناسنا ـ  حـلاصم  زا  یتحلـصم  شماجنا  هک  ور  نآ  زا  نّیعم  لمع  کـی  ینعی  دنتـسه ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و 
رارق نید  دیابن  دیاب و  دروم  دنز  یم  مقر  وا  يارب  ار  يورخا ـ  يویند و  زا  معا  دـسافم ـ  زا  يا  هدـسفم  ای  دـنک و  یم  هدروآرب  ار  يورخا ـ 
تباث دسافم  حلاصم و  دنتسه ، مالسا  ماکحا  ۀناوتـشپ  هک  دسافم  حلاصم و  نیا  هاگره  ددرگیم . مارح  ای  بجاو  حالطـصا  هب  دریگ و  یم 
تباث ماکحا  اهنآ  رب  ینتبم  ماکحا  تروص  نآ  رد  دنشاب  هتـشادن  يا  هژیو  طیارـش  ناکم و  نامز و  هب  صاصتخا  دنـشاب و  رییغت  لباق  ریغ  و 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 562 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناکم نامز و  هب  دودـحم  ّریغتم و  دـسافم  حـلاصم و  نیا  هچنانچ  و  ( 2 .) دنام دـنهاوخ  یقاب  رییغت  لباق  ریغ  دـبألا  یلا  و  دوب ، دـنهاوخ  نید 
رّیغتم دسافم  حلاصم و  نآ  هک  تشاد  دنهاوخ  رابتعا  یتقو  ات  ًاعبط  و  دوب ، دنهاوخ  رّیغتم  ماکحا  زین  اهنآ  زا  هدمآرب  ماکحا  دنشاب ، یّـصاخ 

دـسافم حلاصم و  هک  مییازفیب  دـیاب  مه  ار  نیا  دـش . دـنهاوخ  لئاز  خـسن و  زین  ماکحا  اهنآ  ندـش  فرطرب  تروص  رد  هنرگ  و  دـندوجوم ،
ناوت یم  هنوگچ  هک  نیا  اما  دریذـپ . تروص  تباث  ماکحا  دـسافم و  حـلاصم و  بوچراهچ  رد  دـیاب  رّیغتم  ماـکحا  عضو  هجیتن  رد  ّریغتم و 

، مادک تّقوم  دسافم  حلاصم و  دنتـسیچ و  تباث  دسافم  حلاصم و  هک  نیا  و  مادک ، ریغتم  ماکحا  دنمادک و  تباث  ماکحا  هک  داد  صیخـشت 
سانـش نید  کی  ةدهع  زا  اهنت  هک  تسا  یـصّصخت  ًالماک  ییاهثحب  یگمه  دنا ؛ هدمآ  اجک  زا  دنتـسیچ و  اه  صیخـشت  نیا  ياهرایعم  و 
ياراد مه  مالـسا  رد  یتموکح  لئاسم  مییوگ ، یم  کـنیا  ( 3 . ) دیآ یم  رب  دوش  یم  هدـیمان  دـهتجم " هیقف "و"   " ًاحالطـصا هک  رایع  مامت 
ییازج ماکحا  زا  يرایـسب  ییاضق و  ماـکحا  لـماش  هلمج  زا  هک  یتموکح ، تباـث  ماـکحا  رّیغتم . ماـکحا  ياراد  مه  تسا و  تباـث  ماـکحا 

هن و  اه ، ناسنا  ۀـمه  یقیقح  تمارک  عقاو  رد  دـنرییغت و  لباق  ریغ  یماکحا  دوش  یم  دزد  تسد  عطق  نوناق  لـماش  هلمج  زا  تسا و  مالـسا 
هک زین ، مالـسا  ّریغتم  ماکحا  نییعت  دوش . یم  لصاح  نید  ّریغتم  ماکحا  ماکحا و  نیا  ندـش  ارجا  اـب  صاـخ ، صخـش  کـی  تمارک  ًاـفرص 

يرصع و ره  رد  رـضاح  " ع " موصعم ماما  "ص،" مرکا ربمایپ  ینعی  نیملـسم ، رما  یلو  ةدهع  رب  تسا : هلمج  نآ  زا  تموکح  لکـش  نییعت 
رّیغتم حلاصم  هب  هجوت  اب  مالـسا و  تباث  یّلک و  ياه  شزرا  ینابم و  رب  هیکت  اب  ات  تسا  هدـش  هداهن  " "ع ، موصعم تبیغ  نامز  رد  هیقف  یلو 

. دـننک لمع  اهنآ  هب  دـنا  فّظوم  مدرم  نآ  زا  سپ  و  دزادرپب . نآ  یفّرعم  عضو و  هب  نارظنبحاص ، ناصـصختم و  اب  تروشم  اب  زین  هناـمز و 
ماکحا و شخب  رد  رظن  يأر و  نیا  تسا و  رظن  يأر و  ياراد  یتموکح  لئاسم  مامت  رد  مالـسا  ناشیدـنارگد ، ياعّدا  فالخ  رب  نیارباـنب ،

رایـسب نیناوق ، هنوگ  نیا  عضو  نییعت و  رد  هدـش  دای  دـنیارف  هب  تیانع  اب  زین  رّیغتم  ماکحا  شخب  رد  و  دـنک ، یمن  رییغت  زگره  تباث  نیناوق 
دنریذپان و رییغت  تباث و  هراومه  هک  هدش  رکذ  یتاروتـسد  نیناوق و  ماکحا و  ًاحیرـص  زین  نآرق  رد  دوب . دهاوخ  دـمآراک  هدـنزاس و  ایوپ ،

ماکحا اهنآ  ۀلمج  زا  ددرگ . داجیا  يرییغت  هشدخ و  اهنآ  رد  دیابن  هک  دنا  هدرک  دیکأت  ًارارک  نآرق  مالسا و  هوالعب ، دنتسین و  ءانثتـسا  لباق 
نیب مکحتل  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  انا  : " دنک مکح  ادـخ  مکح  قبط  رب  هک  دـهد  یم  نامرف  ربمایپ  هب  ییاج  رد  دـنوادخ  تسا . ییاضق 

. ینک تواضق  مدرم  نایم  رد  هتخومآ  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باـتک  نیا  اـم  ( 4 ... "  ) هللا كارا  امب  سانلا 
یم یفّرعم  ملاظ  رفاک و  قساف و  دنک ، تواضق  ادخ  مکح  زا  ریغ  هب  هک  ار  یـسک  یلاوتم  ۀـیآ  دـنچ  رد  دـنوادخ  نآرق ، زا  رگید  ياج  رد 

. دنرفاک دننک  یمن  مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هک  یماکحا  هب  هک  اهنآ  و  ( 5"  ) نورفاکلا مه  کئلوأف  هللا  لزنأ  امب  مکحی  مل  نم  و  . " دـنک ...
هک یسک  ایآ  ( 6"  ) نوقـسافلا مه  کـئلوأف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  "و   ... " نوملاـظلا مه  کـئلوأف  هللا  لزنأ  اـمب  مکحی  مل  نم  "و  ... 
لاس تسیب  رثکاّدـح  ربمایپ و  نامز  هب  طوبرم  اهنت  مالـسا  ییاضق  ماکحا  هک  دـهد  یم  لامتحا  دـنک ، هظحالم  نحل  نیا  اب  ار  نآرق  تاـیآ 
نیا شتـشادرب  اـی  تسا ؟ هدـش  هدرپـس  مدرم  ةدـهع  هب  ییاـضق  ماـکحا  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  ییآراـک  نآ  زا  سپ  تسا و  نآ  زا  سپ 

نم و  " ؟ درک ... زواجت  اهنآ  زا  داهن و  اپ  ریز  ار  ادخ  مکح  دیابن  ینامز  یطیارـش و  چیه  رد  هک  تسا  نیا  تایآ  نآ  دافم  هک  دوب  دـهاوخ 
تایآ یخرب  نومـضم  رگا  هوالعب ، تسا . رگمتـس  دـنک ، زواـجت  یهلا  دودـح  زا  سک  ره  و  ( 7"  ) نوملاظلا مه  کئلوأف  هللا  دودـح  دـعتی 
نامز هب  صاصتخا  تایآ  نآ  دافم  دهد  صیخـشت  هک  تسا  سانـش  نید  ۀـفیظو  تشاد ، ماهبا  يّدـح  ات  دوبن و  حیرـص  راکـشآ و  نادـنچ 

لومـشم زین  دارفا  ریاس  ای  دراد و  برعلاةریزج  بارعا  ّصاخ و  موق  هب  صاصتخا  ایآ  تسا ، رادروخرب  ینامز  قـالطا  زا  اـی  دراد ، یّـصاخ 
هرامش هیکزت ، بط و  ۀلجم  يرادنید " مزیرالوکس و  ، " لداع دادح  یلعمالغ  . 1 ذخآم : عبانم و  دندرگ ؟ یم  تایآ  نآ  رد  روکذم  نیناوق 
هیملع هزوح  یگنهرف  ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  نایلیلخ  لالج  دمحم  هعـسوت ، مالـسا و  باتک : زا  هتفرگرب  ص112-109 *  11و10 ،
لوصا . ) هریغ ئیجی  هریغ و ال  نوکی  ـال  ۀـمایقلا  موی  یلا  ًادـبا  مارح  همارح  ۀـمایقلا و  موی  یلا  ًادـبا  لـالح  دـمحم ،( لـالح  ص24 2 . مق ،
ناـماما ربماـیپ و  ةریـس  تنـس و  باـتک ، ینعی ، یمالـسا ، عباـنم  مالـسا و  حور  اـب  نوچ  دـهتجم  هیقف و  . 3 ( 19 تیاور ،ج1،ص58 ، یفاک

.4 دهد . صیخشت  ار  کی  ره  ياه  هّفلؤم  اه و  هصّخشم  دسانش و  زاب  ّریغتم  ماکحا  زا  ار  تباث  ماکحا  دناوت  یم  دراد ، ییانشآ  (ع ) موصعم
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هتفرگرب  229 هیآ / هرقب هکرابم  هروس  تایآ 47-45 7 . / هدئام هکرابم  هروس  . 6 42 هیآ / هدئام هکرابم  هروس  هیآ 105 5 . / ءاسن هکرابم  هروس 
173 یلا ص170 يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  داتسا  رگشسرپ ، ناناوج  هب  داتسا  خساپ  باتک : زا 

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  تبسن 

شسرپ

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  تسایس  نید و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مه  اب  تسایس  نید و  تبسن 

خساپ

نید ییادج  مدع  هک  دوشیم  صخشم  ددرگ و  یم  نییعت  زین  نآ  ورملق  دوش ، هتخانـش  یبوخ  هب  نادب  یمدآ  زاین  هجو  نید و  تیهام  رگا 
هدنزاس هک  یقالخا  تاروتسد  هلـسلس  . 2 ینیب ؛) ناهج   ) اهشنیب فراـعم و  . 1 زا : تسا  يا  هعومجم  نید  تسا . لـیلد  هچ  هب  تسایـس  زا 

نیرتوکین هب  تعیبط  هعماج و  ادخ ، اب  ار  ناسنا  تابسانم  هک  یتاررقم  نیناوق و  هلـسلس  . 3 تسا ؛ ناسنا  یقیقح  تیصخش  وکین و  لیاصخ 
رد هچ  ایند و  رد  هچ   _ اهناسنا تداعس  رگید  فرط  زا  يژولوئدیا .)  ) دیامنیم نیمضت  اهنآ  یپ  رد  ار  رشب  تداعس  هدومن و  نییبت  یهجو 

طابترا رد  رگیدـکی  اب  يدـبا ، دـیواج  يارـس  ارذـگ و  ناهج  نیا  نوچ  تسا و  صقنیب  لماک و  عماـج  ینیناوق  ورگ  رد  ترخآ _ يارس 
هطاحا رب  هوالع  راذـگنوناق  سپ  تسا ؛ رثؤم  شیوخ  رادـیاپ  تاـیح  رد  یمدآ  تشون  رـس  هب  تبـسن  اـیند  نیا  رد  یـشنک  ره  هدوب و  قیثو 

، يرـشب نارکفتم  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد و  روظنم  زین  يورخا  یگدنز  اب  ار  اهنآ  طبر  دیاب  رـشب ، ییایند  ياهزاین  مامت  هب  لماک 
لامک و هدـننک  نیمـضت  هار  نیمادـک  اعقاو  ایند  نیمه  رد  اـهنت  هک  نیا  رد  یتح  دـناهدادن و  تسد  هب  ناـسنا  تداعـس  زا  يدـحاو  فیرعت 

دنچ زا  سپ  کـی  ره  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ینوگاـنوگ  ياـهبتکم  ور  نیمه  زا  و  دراد . دوجو  يدـیدش  فـالتخا  تسا ، يرـشب  تداـعس 
یناسنا لئاسم  رد  هراومه  ای  کی . دراد : رارق  یهار  ود  رس  رب  تیرشب  نیاربانب  دناهدرک . المرب  ار  دوخ  تسکش  فعـض و  هبرجت ، یحابص 

ات دـنیزگرب  رگید  هار  تسکـش  زا  سپ  دـنک و  هبرجت  ار  يزیچ  زور  ره  دـتفا و  هار  يرـشب  بتاکم  لابند  هب  شیوخ ، یعاـمتجا  یـسایس و 
وا هب  اطخ  نودـب  ینوناق  تسا _ وا  یقیقح  لامک  هار  وا و  ياهزاین  مامت  هب  ملاع  هک   _ دـنوادخ هیحان  زا  ود . دوخ . یخیرات  تاـیح  ناـیاپ 
هار لوا  هار  تسایس و  زا  نید  ییادج  مدع  يانعم  تسا  نیا  دیامن . تکرح  یتخبشوخ  تداعس و  تمس  هب  نآ  زا  تیعبت  اب  ات  دوش  هضرع 

عماج ینید  مالسا  هک  ددرگیم  نشور  نآرق  تایآ  یمالسا و  نیناوق  رب  هاتوک  يرورم  اب  تسا . تسایس  زا  نید  ییادج  و  مسیرالوکـس » »
هک هنوگ  نامه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يونعم ) يدام و  يورخا ، يویند ، یعامتجا ، يدرف ،  ) ناسنا یگدنز  داعبا  مامت  هک  تسا  رگنوسهمه  و 

دروم رد  یتاروتسد  ماکحا و  دراد ؛ ار  يدرف  يزاسدوخ  هب  طوبرم  یقالخا و  تاروتسد  هدومن و  توعد  یتسرپاتکی  تدابع و  هب  ار  مدرم 
تاررقم تسا و  اراد  یقوقح و ...  للملانیب ، طباور  هعماـج ، حیحـص  هرادا  ییاـضق و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یـسایس ، یتموکح ، لـئاسم 

زا نید  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  (ص ) مرکا لوسر  شور  هریـس و  دراد . یتیبرت و ...  يداصتقا  لئاسم  یعامتجا  طـباور  یقوقح  ییاـضق 
نینمؤملاریما تشاد . هدـهع  رب  ار  نآ  ییاـضق  ییارجا و  تیلوؤسم  تموـکح ، لیکـشت  نمـض  ترـضح  نآ  دوـخ  تسین و  ادـج  تساـیس 

تسا و مالـسا  نید  تایرورـض  زا  تموکح  لیکـشت  سپ  داهن و ...  اـنب  یهلا  تاروتـسد  يارجا  لدـع و  ساـسا  رب  یتموکح  زین  (ع ) یلع
؛) هبوت 71 نارمع 104و 110 ؛  لآ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایآ  . 1 هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایآ 
 / ءاسن 28 و 118 ؛  نارمع / لآ   ) ناملاظ نارفاک و  ناگناگیب  یتسرپرـس  تیالو و  نتفریذپن  . 3 اسن 59 65 10 ؛)  ) رمالا یلوا  زا  تعاـطا  . 2
اب تروشم  . 5 71 ؛)  هبوت /  6 ؛  بازحا /   ) رگیدکی رب  نینمؤم  تیالو  ربمایپ و  تیالو  . 4 113 ؛) دوه /  51 و 57 ؛  / هدئام 141 و 144 ؛   ، 6

.7 عافد ؛ داهج و  هب  طوبرم  تایآ  همه  و  ( 75 ءاسن /   ) نافعضتسم نامولظم و  تاجن  . 6 38 ؛) يروش /  115 و 151 ؛  نارمع /  لآ   ) نانموم
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.8 90 ؛) لحن /  8 ؛  هدئام /  29 ؛ دیدح /  58 و 135 ؛  ءاسن /   ) تسا یهلا  نیناوق  یعامتجا و  تلادـع  ییاپرب  ءایبنا  تثعب  نید و  زا  فدـه 
موزل . 10 29 ؛) حتف /  157 ؛  فارعا /   ) یمالسا هعماج  تایصوصخ  . 9 47 و 50 ؛) ، 45 ، 44 هدئام /   ) یهلا تاروتـسد  ریغ  هب  مکح  زا  یهن 

همه زا  دـیاب  دـننکیم  يوریپ  تعاطا و  وا  زا  مدرم  هک  یـسک  ربهر و  . 11 60 ؛) لاـفنا /   ) یمالـسا تموکح  يارب  تازیهجت  ورین و  دوجو 
دریگیم رارق  ناحلاص  تسد  رد  تموکح  ددرگیم و  زوریپ  بتاکم  نایدا و  همه  رب  ادـخ  نید  ماجنارـس  . 12 35 ؛) سنوی /  ) دشاب حلصا 

رد تایاور  و  ( 26 لمن /  ( ) (ع نامیلـس دواد و  تموکح  دـننام  نآرق ، رد  ایبنا  تموکح  هنومن  . 13 33 ؛) هبوت /  28 ؛  حتف /  5 ؛  صصق /  )
(ع) اضر ماما  زا  ناذاش  نب  لضف  هک  تسا  هدرک  لقن  عیارـشلا » للع   » باـتک رد  قودـص  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  تسا ؛ داـیز  هنیمز  نیا 

ظفاح نیما و  هک  یماما  دنوادخ  رگا  دندومرف : باوج  نمض  رد  ترضح  دینک ؟ تعاطا  رمالاولوا  زا  هک  داد  روتسد  دنوادخ  ارچ  دیـسرپ :
ج 1، عیارـشلا ، للع  ددرگیم  نوگرگد  یهلا  تاروتـسد  اهتنـس و  دوریم و  نیب  زا  نید  دهدن ، رارق  مدرم  يارب  دـشاب  یهلا  تاروتـسد 

نیاربانب دراد . نید  نیا  زا  تسایـس  کیکفت  مدـع  رب  تلالد  اهنیا  همه  رتشا و ... کـلام  هب  (ع ) نینمؤملاریما هماـن  و  ثیدح 9 . باب 182 ،
ار یشخب  تسا و  هدز  تسد  نید  رد  يرگشنیزگ  یعون  هب  عقاو  رد  دریذپب  ار  مالـسا  یـسایس  هشیدنا  ماظن و  دهاوخن  ناملـسم  کی  رگا 

. دشابیم دودرم  نآرق  قطنم  رد  نیا  تسا و  هداهنورف  ار  رگید  شخب  هتفرگرب و 

؟ تسیچ نآ  هرابرد  مالسا  هاگدید  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  مسیالوکس 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هرابرد  مالسا  هاگدید  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  مسیالوکس 

خساپ

تاّیعرش اب  تفلاخم  : » لیبق زا  نآ  يارب  يدّدعتم  یناعم  اهلداعم و  یـسراف  نابز  رد  « Secularism  » مسیرالوکس هژاو  موهفم  نییبت  رد 
نآ یــسراف  لداـعم  نیرتجـیار  اـما  تـسا . هدـش  ناـیب  نآ  ریغ  یفرع و  يوـیند و  لوـصا  زا  يرادـفرط  يراداـیند ، حور  ینید ، بلاـطم  و 

يدنمهقالع یبهذـم  يونعم و  روما  هب  هک  دوشیم  هتفگ  يدرف  هب  زین  « Secular  » رالوکس هکنانچ  تسا . ایند » نید ، يراگنا  ادج  » نامه
ص رـصاعم ، یـسراف  ـ  یـسیلگنا گنهرف  ینطاب ، اضردـمحم  ، ) دـناهدرک همجرت  زین  یبهذـم  ریغ  يدام و  روما  هب  ار  نآ  دـهدیمن ، ناـشن 
هب ار  ایند » نید و  يراگناادـج   » میهاوخب رگا  : » دـسیونیم مسیرالوکـس  موهفم  هراـبرد  یبرغ  نادنمـشیدنا  نارگـشهوژپ و  زا  یکی  ( 610

تّیمها راـبتعاینید و  ياـهداهن  ینید و  ياـهتیلاعف  ینید ، نادـجو  نآ  یط  هک  تسا  يدـنیارف  مییوگب : میناوـتیم  مینک  فـیرعت  لاـمجا 
ياهدرکراک و  دوشیم ، هدنار  هیشاح  هب  یعامتجا  ماظن  درکلمع  رد  نید  هک  تسا   ] انعم  ] نادب نیا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا 

ینـالقع دـنراد  تیاـنع  یعیبط  ءارواـم  رما  هب  اـصاصتخا  هک  لـماوع  تراـظن  ذوفن و  ریز  زا  ندـش  جراـخ  اـب  هعماـج  درکلمع  رد  یـساسا 
رد يراج  نرق  لوط  رد  یهجو  نیرتزراب  صوصخ  هب  هک  ار  يدـنیارف  اساسا  هک  تسا  یبرغ  یموهفم  ایند  نید و  يراگناادـج  ... ددرگیم

هدنـسیون ایند » نید و  يراگناادج  » هلاقم نامجرتم ، تأیه  همجرت  نید ، گنهرف و  هدایلااچریم ، «، ) دـنکیم فیـصوت  تسا  هداد  خر  برغ 
زا سپ  هک  دراد  رظن  یتالوحت  هب  و  دراد ، هراـشا  تسایـس  زا  نید  ورملق  ییادـج  هب  مسیرالوکـس  ص 129 و 142 .) نوـسلیو ،» نیارب ر . »

يداـم و یگدـنز  قرب  قرز و  نیـشام ، ندـمت  جاور  یتعنـص ، یملع و  سناـسنر  لـیبق : زا   ) تفرگ لکـش  نیمز  برغم  رد  ییازوـن  رـصع 
، نید ندـش  دادـملق  يدرف  یعامتجا و  هصرع  زا  نید  ینیـشنهیشاح  هبرجنم  تیاهن  رد  و  ینید و )... قیاقح  زا  ینادرگيور  ییارگيداـم ،
هک دهدیم  ناشن  مسیرالوکـس ، یخیرات  راذگ  رب  یلامجا  يرورم  دیدرگ . مسیلانویـسان  يانبم  رب  تلود  يزیرهیاپ  یبرجت و  مولع  هرطیس 

لیجنا و میهافم  ییاسران  تشذگ . برغ  ربیطـسو  نورق  رد  هک  دراد  لئاسم  اهدادـخر و  رد  هشیر  تسا و  برغ  مسیرالوکـس ، هاگتـساخ 
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، نید اب  لقع  ملع و  ضراعت  تشاد ، تافانم  هدـش  فیرحت  لـیجنا  اـب  هک  لـئاسم  رـشن  زاوج  مدـع  اـسیلک و  لاـجر  تیمکاـح  تیحیـسم ،
تیاهن ردو  دـیدرگ ، هعماج  هصرع  زا  نید  ندـش  هتـشاذگ  رانک  بجوم  اسیلک  قانتخا  دادبتـسا و  تیمکاـح  یحیـسم و  هعماـج  طاـطحنا 

تیمکاـح زاـسهنیمز  تشاد ، یپ  رد  ار  مسیرالوکـس  هک  ییاـههزومآ  هئارا  اـب  درک و  لزلزتم  ار  اـسیلک  تیمکاـح  ینید ، حالـصا  تضهن 
میدش انشآ  مسیرالوکس  موهفم  اب  هک  لاح  دیدرگ . نید  لاجر  اسیلک و  ندش  يوزنم  یعامتجا و  یسایس و  روما  رب  نیطالـس  ناهاشداپ و 

رب ار  مسیرالوکس  هشیدنا  مالسا ، تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسیچ ؟ مسیرالوکـس  هرابرد  مالـسا  رظن  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا 
شنیب رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  راذگاو  ناسنا  ینعی  ادخ  ریغ  هب  تیمکاح ، يراذگنوناق و  قح  مسیرالوکـس ، هشیدنا  رد  دباتیمن ،

رد دـنادرب . مکح  يرگید  رب  درادـن  قح  یناسنا  چـیه  وا  نذا  نودـب  تسادـخ و  نآ  زا  یلـصا  یقیقح و  تیمکاح  تیکلاـم و  يدـیحوت ،
ناونع هب  نید  ترورـض  هک  هاگ  نآ  یلو  دراد  طابترا  ادـخ  ناـسنا و  يدرف  هطبار  هب  هدـش و  دادـملق  يدرف  يرما  نید  رالوکـس ، هشیدـنا 
مالسا دوشیم . درط  مسیرالوکس  شیارگ  اعبط  ددرگ ، تباث  ناسنا  يونعم  يدام و  تداعس  يارب  یعامتجا  نیناوق  رب  لمتـشم  ياهعومجم 

زا نید  کیکفت  ینامـسآ  نییآ  یهلا و  نید  چـیه  کش ، یب  دراد ، یتاررقم  نیناوق و  یعامتجا ، يدرف و  زا  معا  یناـسنا  نوؤش  همه  يارب 
تامیلعت فیرحت  بلق و  زج  يزیچ  دننکیم  جیورت  ارنآ  اسیلک  بابرا  هدـمآ و  نایحیـسم  یبهذـم  نوتم  رد  هچنآو  دریذـپیمن  ار  تسایس 

هـس ره  نید ، یلمع  ماـکحا  و  یلمع ؛ ماـکحا  يرظن و  فراـعم  زا  تسا  ياهعومجم  نید  اـم ، رظن  زا  تسین . (ع ) حیـسم ترـضح  نیتـسار 
قوقح و قالخا و  لماش  نیاربانب  دریگیم  رب  رد  ار  نارگید  اب  ناسنا  طاـبترا  و  شدوخاـب ، ناـسنا  طاـبترا  ادـخ ، اـب  ناـسنا  طاـبترا  ورملق 
قوقح و تسا . دوجوم  یـسایس  یقوقح و  ماـکحا  زا  يراشرـس  هعومجم  (ع ) نیموصعم تاـیاور  رد  میرک و  نآرق  رد  دوـشیم . تساـیس 
ار نید  لک  زا  ییاهیشخب  مه  تسایـس ، قوقح و  قالخا ، نخـسرگید ، هب  تسا  ینتبم  داعم  دیحوت و  هلمج  زا  ینید  يانبم  رب  زین  تسایس 

هراـشا تسا  رما  نیا  نّیبـم  هک  تاـیاور  تاـیآ و  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  دـنراد . نید  يرظن  فراـعم  نیرتیـساسا  رد  هشیر  مه  دزاـسیم و 
دننک لح  یهلا  ماکحا  باتک و  هب  عوجر  اب  ار  شیوخ  تافالتخا  دـیاب  مدرم  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تایآ ، زا  یخرب  رد  1 ـ مینکیم :

، هرقب  ، ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعملزنا  نیرذنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  ةدحاو  ًۀـُّما  سانلا  ناک  دـننام :
ياهیآ رد  دنکیم ، تمذم  دننکیم ، عضو  یهلا  نذا  نودب  دوخ و  دزن  زا  یعامتجا ـ  ای  يدرف  یماکحا ـ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  2 ـ (. 213

 ، نورتـفت هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللا  لـق  ًـالالح  واـمارح  هنم  متلعجف  ٍقزر  نم  مکل  هللا  لزنا  اـم  متیأرا  لـق  دـیامرفیم : ناکرـشم  هب  باـطخ 
: تسا هدش  هداد  نارگید  يارآ  زا  تیعبت  مدع  یهلا و  یحو  زا  يوریپ  روتـسد  ادـکؤم  (ص ) ربمایپ هب  تایآ  زا  یخرب  رد  3 ـ (. 59 سنوی ، )

مکح هدش  لزان  یحو  بناج  زا  هچنآ  فالخ  رب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  4 ـ ( 49، هدئام  ، ) مهئاوها عبتت  هللا و ال  لزنا  امب  مهنیب  مکحا  نا  و 
میتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  44)و ... هدئام ،  ، ) نورفاکلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  دنکیم : یفرعم  رفاک  ملاظ و  قساف ، دـنک ،

، یقوقح یـسایس ، لئاسم  زا  نید  کیکفت  رب  هک  مسیرالوکـس  اب  ورنیازا  دراد و  نوناق  یعامتجا  لئاسم  هنیمز  رد  مالـسا  هک  دش  هتـسناد 
للع شخب  ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  راـثآ ، هعومجم  1 ـ رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسین . راـگزاس  تسا ، راوتـسا  یگداوناـخ  یعاـمتجا و 

یسایس ماظن  يزورون ، داوجدمحم  ص 48 3 ـ یناجنز ، دیمع  مالسا ، رد  یـسایس  هشیدنا  ینابم  491 2 ـ ص 479 ـ  يرگیدام ، هب  شیارگ 
هچ اهرالوکـس  بطق ، دـمحم  ناوج 5 ـ هشیدـنا  نوناک  مسیرالوکـس ، ياـههناشن  اـههشیر و  یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع  ص 33 4 ـ مالـسا ،

J .} تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  مالسا ، تیحیسم و  رد  مزیرالوکس  یکلمارق ، نادردق  نسحدمحم  6 ـ دنیوگیم ؟

؟ ارچ تسا و  هدرک  حرط  ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  یسک  هچ  ؟  هچ ینعی  تسایس  زا  نید  ییادج  هیرظن 

شسرپ

؟ ارچ تسا و  هدرک  حرط  ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  یسک  هچ  ؟  هچ ینعی  تسایس  زا  نید  ییادج  هیرظن 
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خساپ

ندنار هیـشاح  هب  ییانتعا و  یب  ای  فذح  جورم  رادـفرط و  هک  تسا  يرکفت  شیارگ و  ( Secularism  ) تسایس زا  نید  ییادج  هیرظن 
رد رـشب  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  تسا . قالخا و ...  ملع ، تموکح ، تسایـس ، لیبق  زا  یناـسنا ، تاـیح  فلتخم  ياـه  تحاـس  رد  نید  شقن 

، گـنهرف هب  طوبرم  نیناوق  دـناوت  یم  دوش ، باـیماک  تعیبط  تخانـش  رد  تسا  هتـسناوت  هک  هنوگناـمه  دوخ  یبرجت  شناد  درخ و  هیاـس 
ار دوش  یم  طوبرم  وا  تایح  يونعم  يدام و  نوؤش  هب  هک  هچنآ  ره  هرخالاب  ترشاعم و  بادآ و  دتـس و  داد و  داصتقا ، تواضق ، تسایس ،
. تشاد دـهاوخن  يزاین  شا  یگدـنز  هرادا  رد  نید  تلاخد  هب  رگید  سپ  نیا  زا  دزاـسب و  دسانـشب و  دوخ  شناد  درخ و  هیاـس  رد  زین -  - 

ملع تایعقاو  رب  دیاب  شرورپ و ...  شزومآ و  نیناوق ، هک  نیا  هب  داقتعا  : » دـنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  مسیرالوکـس  دروفـسکآ  گنهرف 
هب تسد  یلماوع  نآ  زا  سپ  یطـسو و  نورق  رد  تسا . برغ  تسایـس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  یلـصا  هاگتـساخ  بهذـم .» هن  دـشاب  ینتبم 
رد لوقعم ، ریغ  اسران و  یمیهافم  اب  هدش  فیرحت  تیحیـسم  وس  کی  زا  تخاس . مکاح  برغ  گنهرف  رب  ار  هشیدـنا  نیا  ات  داد  مه  تسد 

راکـشآ یـضراعت  دـش  ثعاب  لیجنا  ياههزومآ  اب  ملع  لقع و  ضراعت  رگید  يوس  زا  و  اسیلک ؛ لاجر  قانتخا  دادبتـسا و  تیمکاح  راـنک 
ییاههزوح همه  هنحص  زا  نید  هجیتن  رد  دیماجنا و  نید  ملع و  هزوح  ود  کیکفت  هب  ماجنارـس  هک  یـضراعت  دریگ . رد  ددجت  نید و  نایم 

تسخن تسا : هدش  حرطم  رشق  هس  يوس  زا  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  مالـسا  ناهج  رد  تفر . رانک  دیوگیم  نخـس  نآ  رد  ملع  هک 
لهچ لاس  رد  هیواعم  یتقو  ًالثم  دـننک  لیدـبت  تنطلـس  هب  ار  تفالخ  نایرج  دنتـساوخیم  مالـسا  ردـص  رد  هک  يروج  نامکاح  يوس  زا 

تموکح امـش  رب  متـساوخیم  هکلب  مدیگنجیمن  هزور  زامن و  رـس  رب  امـش  اب  نم  : » تفگ نینچ  دمآ و  قارع  هب  دیـسر  تفالخ  هب  يرجه 
هبنج زا  یمالـسا  هعماج  رد  تموکح  وا  زا  سپ  ص 160 .) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  «، ) مدیـسر دوخ  دوصقم  هب  منک و 
نأش نید و  زا  يادج  ار  تسایس  هراومه  نید ، ياملع  اب  هزرابم  يارب  ياهرود  ره  رد  روج  نیطالس  دش . لیدبت  تنطلـس  هب  جراخ و  ینید 

(. یناشاک هللا  تیآ  هب  هاش  اضر  نخـس  هرابرد  ص 217 : ج 83 ، رون /  هفیحـص  ، ) دندرکیم یفرعم  تسایـس  رد  تلاخد  زا  رتالاب  ار  املع 
ياملع ینید و  میلاعت  يوس  زا  دندید  یمالـسا  کلامم  زا  رامعتـسا  هک  ییاههبرـض  نیرتگرزب  دـندوب . یجراخ  نارگرامعتـسا  مود  هورگ 

زا نید  ییادج  گنهرف  دشیم  جیورت  هخسن و  یمالسا  کلامم  يارب  نارگرامعتسا  يوس  زا  هراومه  هک  یگنهرف  اذل  دشیم  يربهر  نید 
هک دوب  رامیب  يرکفنشور  نایرج  موس : رشق  (. 126 صص 120 ـ  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  شورـس ، دمحم  ر.ك : ، ) دوب تسایس 

مالسا هزوح  رب  برغ  ياضف  رد  تسایس  زا  نید  ییادج  نایرج  نامه  قیبطت  رد  یعس  دوب و  هدش  زاغآ  برغ  ياههدرک  لیـصحت  يوس  زا 
: اثلاث دوبن . بان  تیحیسم  دوب  یطسو  نورق  برغ  رد  تیحیـسم  مان  هب  هچنآ  ایناث : تسا . تیحیـسم  زا  ریغ  مالـسا  هک : نیا  زا  لفاغ  دندرک 

تـسد هب  تردـق  هک  هرود  ره  هک  دنتـشادن  زیتس  رـس  ملع  اب  زگره  دنتـشادن و  قانتخا  دادبتـسا و  تیمکاح  زگره  اـهنت  هن  مالـسا  ياـملع 
زا نید  ییادج  هشیدنا  نارادـفرط  هب  خـساپ  رد  یلک  روط  هب  تسا . هدـش  هتخانـش  ملع  دـشر  ییافوکـش و  هرود  تسا  هدوب  مالـسا  ياملع 

نایب هب  یلک  تروصب  ام  اذل  هدوب  جراخ  همان  هلصوح  زا  اهنآ  یمامت  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  نایب  ینیتم  لصفم و  ياهلالدتـسا  تسایس 
هریس و یمالـسا 2 . عبانم  نوتم و  اههرازگ ، هب  عاـجرا  . 1 زا : دنترابع  هک  میزادرپیم  هشیدـنا  نیا  نارادـفرط  اب  هلباقم  يارب  مهم  هویـش  ود 
، ینید یـسایس  فادـها  یعاـمتجا و  ماـکحا  زا  یمیظع  مجح  هب  هجوـت  اـب  مالـسا  نید  رد  (ع ) موـصعم ناـماما  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  شور 

مامت اب  تسا  تسایس  نید  مالـسا  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  هر ) ) ماما ترـضح  تخانـش . ار  سدقم  نید  نیا  یلـصا  ياهیریگفده  ناوتیم 
دنکب مالسا  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، یتموکح ، ماکحا  رد  يربدت  نیرتمک  هک  یـسک  ره  يارب  هتکن  نیا  دراد ـ  تسایـس  هک  ینوئش 

ج رون ، هفیحص  .«، ) ار تسایـس  هن  هتخانـش و  ار  نید  هن  تسادج ، تسایـس  زا  نید  هک  دورب  وا  رب  نامگ  ار  هک  ره  سپ  ددرگیم . راکـشآ 
داعبا مامت  هک  رگنوس  همه  عماج و  تسا  ینید  مالـسا  هک  ددرگیم  نشور  نآرق  تایآ  یمالـسا و  نیناوق  رب  هاتوک  يرورم  اـب  ص 6 .) ، 1

یتسرپ اتکی  تدابع و  هب  ار  مدرم  هک  هنوگ  نامه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يونعم ) يدام و  يورخا ، يویند ، یعامتجا ، يدرف ،  ) ناسنا یگدـنز 
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، یـسایس یتـموکح ، لـئاسم  دروم  رد  یتاروتـسد  ماـکحا و  دراد  ار  يدرف  يزاـسدوخ  هب  طوبرم  یقـالخا و  تاروتـسد  هدوـمن و  توـعد 
، یقوقح ییاـضق ، تاررقم  تساراد و  یقوـقح و ... یللملانیب ، طـباور  هعماـج  حیحـص  هرادا  هب  طوـبرم  ییاـضق و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ،

تردـق نودـب  یتاروتـسد  ماکحا و  نینچ  ندرک  هدایپ  ارجا و  هک  تسا  یهیدـب  دراد و  یتیبرت و ...  يداـصتقا ، لـئاسم  یعاـمتجا ، طـباور 
دـنک و هرادا  یهلا  نیناوـق  ساـسا  رب  ار  هعماـج  هک  تسا  یتـموکح  نآ  حیحـص  ياـنعم  هب  ینید  تموـکح  تسین و  ریذـپ  ناـکما  ییارجا 
اب دـنک و  هدامآ  مدرم  يارب  ار  هتـسیاش  حـلاص و  نیرب  ياهعماج  داجیا  لامک و  هب  اهناسنا  ندیـسر  ناکما  اهدادعتـسا و  دـشر و  ياههنیمز 

ةالصلا و اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا   : » هدومرف یهلا  نادرم  فصو  رد  میرک  نآرق  دنک . هزرابم  یعامتجا و ...  یقالخا  ياهداسف 
نیا هدـنهد  ناشن  (ص ) مرکا لوسر  شور  هریـس و  هیآ 41 ) جـح ، «، ) رومالا هبقاـع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما  ةاـکزلا و  اوتا 

نینموملاریما تشاد . هدهع  رب  ار  نآ  ییاضق  ییارجا و  تیلوؤسم  تموکح  لیکشت  نمض  نآ  دوخو  تسین  ادج  تسایس  زا  نید  هک  تسا 
ماـما نینوـخ  ماـیق  (ع ،) نـسح ماـما  تدـمهاتوک  تموـکح  داـهن و  اـنب  یهلا  تاروتــسد  يارجا  لدـع و  ساـسا  رب  یتـموکح  زین  (ع ) یلع

زا تموکح  لیکشت  هک  دنتسه  تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  همه  (ع ) ناماما رگید  يوس  زا  تقو  ياهتموکح  نتسنادن  عورـشم  و  (ع ) نیـسح
باتکلا مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  - » 1 هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تاـیآ  تسا و  مالـسا  نید  تاـیرورض 

میداتـسرف رگنشور  ياههدیدپ  اب  ار  ناربمایپ  هک  یتسار  هب  سانلل ؛ عفانم  دیدش و  سأب  هیف  دـیدحلا  انلزنا  طسقلاب و  سانلا  موقیل  نازیملاو 
يارب ناوارف  ياـهدوس  تخـس و  يورین  نآ  رد  هک  ار  نهآ  دـنیزخرب و  يرگداد  هب  مدرم  اـت  میدرک ، لزاـن  نازیم  باـتک و  ناـنآ  هارمه  و 

دیزیخرب و ادخ  يارب  نانمؤم  يا  طسقلاب ؛ ءادهش  نیماّوق هللا  اونوک  اونمآ  نیذللا  اهیا  ای  - » 2 هیآ 25 .) دیدح ، «، ) میدروآ دیدپ  تسا  مدرم 
یتما ره  رد  یتسار  هب  و  توغاطلا ؛ اوبنتجاو  هللا  اودبعا  نا  ًالوسر  ۀـما  لک  یف  انثعب  دـقلو  - » 3 هیآ 8 .) هدئام ، «، ) دیهد تداهـش  لدع و  هب 
لیبس یف  نولتاقتال  مکل  ام  و  - » 4 هیآ 36 .) لحن ، «، ) دییوج يرود  توغاط  یگدنب  زا  دینک و  یگدنب  ار  دنوادخ  هک  میداتـسرف  يربمایپ 

لعجاو اّیلو  کندل  نم  انل  لعجاو  اهلها  ملاظلا  ۀیرقلا  هذه  نم  انجرخا  انبر  نولوقی  نیذلا  نادلولاو  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نیفعـضتسملاو  هللا 
هک نانآ  دینکیمن !؟ رازراک  ناکدوک  نانز و  نادرم ، زا  هعماج ، ناگدش  فیعض  ادخ و  هار  رد  هک  ار  امـش  تسیچ  اریـصن ؛ کندل  نم  انل 

تدوخ بناج  زا  اـم  يارب  هد  رارق  تسا و  راکمتـس  شلها  هک  زاـس  اـهر  رب و  نوریب  هعماـج )  ) هیرق نیا  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ ! دـنیوگیم :
؛ مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوـعیطاو  هللا  اوـعیطا  - » 5 هیآ 75 .) ءاـسن ، «، ) ياهدـننک يراـی  تدوـخ  دزن  زا  هد  رارق  يرواـی و  تـسرپرس و 
، نازیم باتک ، زا  نخس  اهنآ  رد  هک  يرایسب  ددعتم  تایآ  و  هیآ 59 .) ءاسن ، «، ) ناتدوخ زا  نامرف  نابحاص  ربمایپ و  ادخ و  زا  دینک  تعاطا 
.. ادخ و هار  رد  ترجه  نامورحم ، تاجن  نافعضتسم ، ادخ و  هار  رد  گنج  توغاط ، زا  يرود  داد ، طسق و  هب  تداهـش  نآ ، عفانم  نهآ و 

تابثا یگنوگچ  تایآ و  نیازا  مادک  ره  ریسفت  حرـش و  هتبلا  تسا . هدش  هداد  نامرف  نآ  یهلا  باتک  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياههلوقم  زا 
. دجنگیمن همان  کی  هلـصوح  رد  هک  تسا  ینالوط  ثحابم  هئارا  دـنمزاین  یهلا ، ناربه  رو  ناربمایپ  هلیـسو  هب  تموکح  لیکـشت  ترورض 

تابثا - 1 دوشیم : هراشا  تسایـس  نید و  طاـبترا  تموکح و  لیکـشت  هب  طوبرم  یـسایس  ياههشیدـنا  یناـبم  نیرتمهم  هب  اـهنت  اـجنیا  رد 
 - هیآ 55 هدـئام ، ، ) وا صاخ  ياـیلوا  لوسر و  ادـخ ، يارب  يورخا  يویند و  يونعم ، يداـم و  هبناـجهمه  یتسرپرـس  تیـالو و  تیمکاـح 

هیحان زا  نیبوصنم  و  (ع ) ماما (ص ،) ربمایپ يارب  یعامتجا  یـسایس -  يربهر  تماما و  تابثا  - 2 هیآ 42 و 43 .) هدئام ، هیآ 40 -  فسوی ،
ترـضح دـننام  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  یخرب  يارب  نیمز  رد  تفالخ  تموکح و  تاـبثا  - 3 هیآ 67 .) هدـئام ، و 59 -  هیآ 58  ءاسن ، ، ) ناـنآ

نایم رد  تموصخ  لـصف  يرواد و  نآرق ، - 4 هیآ 54 .) ءاـسن ، و 27 -  تایآ 26  لـمن  و 26 -  تایآ 20  ص ، (، ) (ع نامیلـس و  (ع ) دواد
توعد - 5 هیآ 89 .) ماعنا ، هیآ 78 -  ءایبنا ، هیآ 42 -  هدئام ، تایآ 58 و 65 -  ءاسن ، دـنکیم ، یفرعم  یهلا  ناربمایپ  فیاظو  زا  ار  مدرم 

وزج يرتسگلدع  ییادزملظ و  یهابت ، داسف و  اب  هزرابم  - 6 هیآ 159 .) نارمع ، لآ  هیآ 38 -  يروش ، ، ) ندرک یعمج  ییاروش و  راک  هب 
-7 هیآ 41 .) جح ، هیآ 28 -  ص ، هیآ 90 -  لحن ، هیآ 58 -  ءاسن ، هیآ 113 -  دوه ، هیآ 279 -  هرقب ، ، ) تسا نامیا  لها  یلصا  فیاظو 
، ءاسن هیآ 19 -  نارمع ، لآ  هیآ 70 -  ءارـسا ، ، ) تسا یهلا  نایدا  تسایـس  لوصا  زا  ناسنا  هب  یـشخبتمارک  اهناسنا و  قوقح  هب  مارتحا 
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 - هیآ 9 میرحت ، هیآ 218 -  هرقب ، ، ) یعافد تاناکما  هیهت  زین  نارگمتس و  ناربکتـسم و  اهتوغاط ، اب  هزرابم  داهج و  هب  رما  - 8 هیآ 32 .)
يریذپهطلس هنوگره  یفن  نتسناد و  نامیا  لهاو  ادخ  صوصخم  ار  ییاقآ  تزع و  - 9 هیآ 56 .) فارعا ، هیآ 60 -  لافنا ، هیآ 75 -  ءاسن ،

یلاو و لباقتم  قوقح  نییعت  نییبت و  - 10 هیآ 146 و 149 .) نارمع ، لآ  هیآ 113 -  دوه ، هیآ 35 -  دمحم ، هیآ 8 -  نوقفانم ، ، ) تلذ و 
تولاط دننام  لداع ، حلاص و  نامکاح  زا  یخرب  يارب  تموکح  تنطلس و  تابثا  - 11 ص 335 و 336 .) هبطخ 216 ، هغالبلاجهن ، ، ) مدرم

نیملـسم و رما  یلو  هب  یلام  نالک  مهم و  قوقح  نداد  صاصتخا  - 12 (. 98 تایآ 83 -  فهک ، هیآ 246 و 247 -  هرقب ، ، ) نینرقلاوذ و 
هچنآ زا  سمخلا .) ریـسفت  لافنالاو و  ءیفلا  باب  مامالا و  ۀلـص  باب  یفاک ، لوصا  ، ) هعماج حلاصم  رد  فرـصم  تهج  یمالـسا  تموکح 

ياههزومآ فراعم و  زا  یمیظع  شخب  تسین و  قداص  هجو  چیه  هب  مالسا  دروم  رد  تسایـس  زا  نید  ییادج  هک  دوشیم  نشور  تشذگ 
هب طوبرم  اهنآ  يات  اهنت 7،8  یهقف ، باتک   58 دودح 57 ، نایم  رد  ماما  ترضح  ریبعت  هب  تسا . یعامتجا  یسایس و  لئاسم  لماش  یمالسا 

ییانـشآ يارب  همتاخ  رد  تسا . یـساسا  تابـسانم  ییاضق و  یعامتجا ، یـسایس ، لیاسم  هزوح  رد  اهنآ  هیقب  تسا و  فرـص  يدابع  لئاسم 
هـشیدنا نیا  نارادـفرط  زا  مهم  لیلد  کی  دـقن  هب  رـصتخم  تروص  هب  کیکفت ، هشیدـنا  نارادـفرط  لباقم  رد  لالدتـسا  یگنوگچ  اب  امش 

«، لیکوب مکیلع  تسل  لق  : » دننام نآرق ، زا  یتایآ  هب  کسمت  اب  تسا  کیکفت  هیرظن  نارادـفرط  زا  یکی  هک  قازرلادـبع  یلع  میزادرپیم :
شود زا  ار  ینید  تیلوئــسم  زا  رتارف  یفیاـظو  نآرق  هـک  دــنکیم  اــعدا  هـیآ 48 .) يروـش ، «، ) غـالبلا ـالا  کـیلع  نا  (. » هیآ 66 ماـعنا ، )

یتشادرب نینچ  نآرق  تایآ  زا  زین  ناـگرزاب  سدـنهم  ص 171 .) مکحلا ، لوصا  مالـسالا و  قازرلادبع ، یلع  ، ) تسا هتـشادرب  (ص ) ربمایپ
سدقم باتک  نآ  هب  یحطـس  شرگن  زا  یـشان  نآرق  زا  تشادرب  نیا  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد  ص 51 ) هرامـش 28 ، نایک ، هلجم  ، ) دنراد

ربمایپ رگید  بصانمو  تاماقم  اب  ات  دـننکیمن  رـصح  یقیقح  تروص  هب  ار  راذـنا  تلاسر و  هنیمز  رد  (ص ) ربمغیپ هفیظو  تایآ  نیا  تسا .
هدـیمهف هدرک  تابثا  ترـضح  نآ  يارب  ار  تموکح  تواضق و  ماقم  هک  رگید  تایآ  هنیرق  هب  مالک  نیا  دـشاب . هتـشاد  تافانم  (ص ) مرکا

یبنلا : » مینکیم هراشا  هیآ  کی  هب  اهنت  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هب  تسا . داـیز  هتخادرپ ، رما  نیا  هب  صخـشم  روط  هب  هک  یتاـیآ  دوشیم .
هتسناد رتراوازس  نانمؤم  روما  رد  فرصت  دراوم  رد  ار  (ص ) ربمایپ كرابم  دوجو  هیآ  نیا  هیآ 6 .) بازحا ، «، ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا 
ترضح نآ  هک  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  تسا . ترـضح  نآ  توبن  ماقم  رب  نوزفا  يزیچ  فرـصت ، رد  تیولوا  نیا  عطق  روط  هب  تسا .
ناربمایپ نآرق ، زا  یتایآ  رد  ص 92 .) نیرحبلاعمجم ، ، ) تسا هدش  لزان  تموکح  تراما و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : روکذم  هیآ  ریسفت  رد 

هروس «، ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  و   » دـناهدش هعماـج  رد  طـسق  هماـقا  هب  فظوم 
يادخ نینچمه  دیـشخب ؟ ققحت  ار  تلادع  یتموکح  تالیکـشت  نتفرگ  تسد  رد  هعماج و  حالـصا  نودـب  ناوتیم  ایآ  هیآ 25 .) دیدح ،

نیرشبم و نییبنلا  هللا  ثعبف  هدحاو  ۀما  سانلا  ناک  : » دنکیم نایب  نینچ  ار  ناربمایپ  لاسرا  زا  فده  میرک ، نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  ناحبس 
هب مدرم ، نایم  فالتخا  عفر  هلأسم  هیآ  نیا  رد  هیآ 213 .) هرقب ، «، ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعم  لزناو  نیرذنم 

يرورـض يرما  اهفالتخا ، عفر  تسا و  یعطق  یعیبط و  يرما  اهناسنا ، نایم  فالتخا  رگا  تسا . هدـش  حرطم  ناربماـیپ  تثعب  فدـه  ناونع 
لکـشم دـناوتیمن  فرـص ، ییوگهلأـسم  تحیــصن و  هظعوـم و  دـشابیم ، جرم  جره و  زا  يرود  يرــشب و  هعماـج  رد  مـظن  داـجیا  يارب 
تیمکاح هلأسم  نامدرم  راذنا  تراشب و  رب  هوالع  هک  نآ  رگم  تسا ، هدماین  یتعیرش ، بحاص  ربمایپ  چیه  ورنیازا  دنک . لح  ار  یعامتجا 

عفر ار  هعماج  فالتخا  راذـنا ، تراشب و  ای  میلعت و  هلیـسو  هب  ناربماـیپ  دـیامرفیمن  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  تسا . هدومن  حرطم  زین  ار 
تنامـض ياراد  هک  تموکح -  مکح و  نودب  تافالتخا ، لح  اریز  دنرادیمرب ؛ ار  تافالتخا  مکح »  » هلیـسو هب  دیامرفیم  هکلب  دننکیم ؛

اب ار  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  نیقی ، هب  دشاب ، رـشب  يارب  یتعیرـش  روآمایپ  هک  یبتکم  ره  نیاربانب  دشابیمن . ریذـپناکما  تسا -  ییارجا 
اترورـض زین ، یهلا  ماکحاو  نوناق  يارجا  و  دنیآرد ، ارجا  هب  هک  دوب  دهاوخ  زاسراک  دیفم و  یتروص  رد  ماکحا ، نیا  تسا و  هدروآ  دوخ 

تـسد هب  اهنآ  يارجا  رگا  ای  دیآیمنرد و  ارجا  هب  ینید  ماکحا  اساسا  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . نآ  نماض  هک  تسا  یتموکح  دنمزاین 
، بیغ اب  طبترم  اناوت و  یصخش  هک  نیا  رگم  درادن  ار  هعماج  رد  ریثأت  ناوت  نوناق ، دوجو  ِفرص  دیآیم . شیپ  جرم  جره و  دشاب  ناگمه 
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زا یخرب  ارچ  تسا  توبن  فیاـظو  زا  یـشخب  تموکح  لیکـشت  یـسایس و  يربـهر  رگا  لاؤس : دـشاب . نآ  يارجا  ظـفح و  میلعت ، لوؤسم 
صاخ یطیارـش  رد  تسا  نکمم  تموکح  لیکـشت  مکی : تسا : حرطم  اجنیا  رد  لامتحا  دنچ  خساپ : دناهتـشادن ؟ تموکح  یهلا  ناربمایپ 

: مود دندوب . روذـعم  تموکح  ماقم  لامعا  زا  دوخ ، تلاسر  لوا  لاس  دـنچ  رد  هک  (ص ) مرکا لوسر  دـننام  دـشابن ؛ رودـقم  يربمایپ  يارب 
هعومجمریز یهلا  ءاـیبنا  زا  رگید  یخرب  تسا -  وا  هدـهع  رب  هعماـج  يرادـمامز  تیلوؤـسم  هک  گرزب -  يربماـیپ  رـصع  رد  تسا  نکمم 

ترضح دننام  دنشاب ؛ هتشادن  ار  لقتـسم  ادج و  تموکح  لیکـشت  قح  هتـشاد و  ار  نید  ماکحا  غیلبت  تمـس  اهنت  نانآ  دنـشاب و  وا  تلاسر 
چیه نـیا  و  هیآ 26 ) توبکنع ، «، ) طوـل هل  نمآـف  : » دـیامرفیم نآرق  دوـب . (ع ) لـیلخ میهاربا  توـبن  هعوـمجم  ریز  وا  توـبن  هک  (ع ) طوـل

تلاسر هقطنم  رادمامز  هک  تسا  گرزب  ربمایپ  نامه  هدرتسگ  توبن  زا  یعاعش  یصاخشا ، نینچ  توبن  اریز  درادن ؛ هارمه  هب  ار  يروذحم 
: تسا هدرک  نایب  ار  هعماج  يربهر  تماما و  يارب  ادخ  يوس  زا  (ع ) میهاربا ترـضح  ندوب  بوصنم  اتحارـص  دیجم  نآرق  دشابیم و  دوخ 

وحن هب  هاوخ  دـشاب و  لالقتـسا  وحن  هب  هاوخ  تسین ؛ تموکح  نودـب  یتوبن  چـیه  نیاربانب  هیآ 124 .) هرقب ، «، ) اماما ساـنلل  کـلعاج  ینا  »
طیحم رد  ار  نارگید  دوخ و  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  (ع ،) میهاربا تموکح  تحت  (ع ) طول ترـضح  هدش ، دای  لاثم  رد  اریز  هتـسباو ؛

رد هیئزج  هبجوم  تروص  هب  نانآ ، يرادمامز  عامتجا و  تسایس و  هنحـص  رد  ناربمایپ  روضح  ورنیازا ، درکیم . هرادا  شیوخ  صوصخم 
(ع) یسیع حون و  ترضح  هرابرد  هچنانچ  لاح  هیآ 146 .) نارمع ، لآ  «، ) ریثک نوّیبر  هعم  لتاق  ّیبن  نم  نیاک  و  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق 
رب لیلد  حیرصت ، مدع  نیا  دشاب ، هدماین  میرک  نآرق  رد  تسایـس  تموکح و  باب  رد  یبلطم  تحارـص  هب  یهلا  ناربمایپ  زا  رگید  یخرب  و 

یهلا يایبنا  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  ینعی ، تسا ؛ هیآ 164 ) ءاسن ، «، ) کیلع مهصصقن  مل  ًالسر  و   » لیبق زا  هکلب  تسین ؛ تموکح  ندوبن 
هدـشن رکذ  زین  نآرق  رد  زین  هدـش  هدرب  مان  ناربمایپ  ياهیگژیو  یمامت  تسا ، هدـماین  نآرق  رد  نانآ  زا  یماـن  دـنآهدوب و  رـشب  خـیرات  رد 

تاناکما و طیارش و  ندوب  مهارف  هب  هجوت  اب  نانآ  مه  هدوب و  يرورض  يرما  یهلا ، ناربمایپ  يوس  زا  تموکح  لیکـشت  مه  نیاربانب  تسا .
یبوخ هاوگ  زین  تموکح و ... لیکـشت  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هریـس  نآرق ، ددعتم  تایآ  تلالد  رب  هوالع  دناهدومن و  مادقا  نآ  هب  اهییاناوت 

تموکح ینیمخ و  ماما  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دشابیمن . حیحـص  هجو  چـیه  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  زا  یتشادرب  نینچ  هک  تسا 
یسایس یهقف -  ياههشیدنا  هدازیـضاق ، مظاک  یمالـسا 2 - تموکح  هشیدـنا  ینیمخ و  ماما  هرگنک  یمالک ، یناـبم  هرامش 1 ، یمالسا ،

ج 2 6- هنومن ، ریـسفت  يزاریـش ، مراکمهللاتیآ  هیقف 5 - تیـالو  یلمآ ، يداوـجهللاتیآ  هیقف 4 - تیـالو  ینیمخ ، ماـما  ینیمخ 3 - ماـما 
هیقف 9- تیالو  ینآرق  یناـبم  ملعوذ ، یلع  ینید 8 - تیمکاـح  یلمآ ، هدازمیهاربا  هللایبن  مالسا 7 - یـسایس  ماظن  يزورون ، داوج  دمحم 

تیحیسم مالسا و  رد  مسیرالوکس  یکلمارق ، نادردق  نسح  ص 307 10 - نید ، زا  رشب  راظتنا  يرصن ، هللادبع 

؟ تسیچ نانآ  باوج  تسا ، هدرک  یفن  ار  (ص ) ربمایپ تموکح  نآرق  دنیوگیم  دننکیم ، عافد  تسایس  زا  نید  ییادج  زت  زا  هک  یناسک 

شسرپ

؟ تسیچ نانآ  باوج  تسا ، هدرک  یفن  ار  (ص ) ربمایپ تموکح  نآرق  دنیوگیم  دننکیم ، عافد  تسایس  زا  نید  ییادج  زت  زا  هک  یناسک 

خساپ

زا رتارف  فیاظو  نآرق  دننکیم : اعدا  دنچ  یتایآ  هب  کّسمت  اب  وقازرلادبع ... یلع  يوامشعلا ، نوچ   - برع ياهتسیرالوکـس  زا  يدنچ 
اب زین  ناگرزاب  سدنهم  ص 171 . مکحلا ، لوصا  مالسالا و  یلع ، قازرلادبع ، . تسا هتشادرب  (ص ) ربمایپ شود  زا  ار  ینید  غیلبت  تیلوؤسم 

.1 زا : تسا  ترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب  ص 51 . هرامش 28 ، نایک ، هلجم  . تسا هدرک  حرطم  ار  یتشادرب  نینچ  نآرق  قازرلادبع  زا  يوریپ 
ٍمْوَِقل ٌریَِـشب  َو  ٌریِذـَن  َّالِإ  اـَنَأ  ْنِإ  . )... 2 تسین .»...  [ مایپ  ] ندـیناسر زج  وت  هدـهعرب  . »... هیآ 48 (، 42  ) يروش ُغالَْبلا )... ـَّالِإ  َکـْیَلَع  ْنِإ  )... 
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ْمِْهیَلَع َكاْنلَسْرَأ  امَف  . )... 3 متـسین .» دنروآیم ، نامیا  هک  یهورگ  يارب  رگتراشب  هدـنهد و  میب  زج  نم  . » هیآ 188 (، 7  ) فارعا َنُونِمُْؤی )
(ص) ربمغیپ هفیظو  تایآ  نیا  مکی . تسا : ینتفگ  خـساپ  رد  و .... میاهداتـسرفن » نابهگن  ناشیا  رب  ار  وت  ام  هیآ 80 ...« . (، 4  ) ءاسن ًاظیِفَح )

نیا دـشاب . هتـشاد  تافانم  (ص ) مرکا ربمایپ  بصانم  اهماقم و  رگید  اب  ات  دـنکیمن  رـصح  یقیقح  تروص  هب  ار  راذـنا  تلاسر و  هنیمز  رد 
صخـشم روط  هب  هک  یتایآ  دوشیم . هدیمهف  هدرک  تابثا  ترـضح  نآ  يارب  ار  تموکح  تواضق و  ماقم  هک   - رگید تایآ  هنیرق  هب  مالک 

هب تبـسن  ربمایپ  . » هیآ 6 (، 33  ) بازحا ْمِهِـسُْفنَأ ) ْنِم  َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) دـیامرفیم نآرق  هلمج  زا  تسا ؛ داـیز  هتخادرپ ، رما  نیا  هـب 
هتـسناد ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نانمؤم ، روما  رد  فّرـصت  رد  ار  (ص ) ربمایپ كرابم  دوجو  هیآ  نیا  تسا .» رتراوازـس  ناشدوخ  زا  ناـنمؤم 

: دومرف هدـش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  تسا . ترـضح  نآ  توبن  ماقم  رب  نوزفا  يزیچ  فرـصت ، رد  تیولوا  نیا  عطق  روط  هب  تسا .
تثعب فادـها  زا  یکی  نآرق ، زا  یتایآ  رد  مود . ص 92 . نیرحبلاعمجم ، یحیرط ، «. تسا هدـش  لزان  تموکح  تراما و  هراـبرد  هیآ  نیا  »

( ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  : ) تسا هدـش  هتـسناد  هعماج  رد  طـسق  هماـقا  ناربماـیپ ،
( هنالداع نیناوق  لطاب و  زا  قح  ییاسانـش   ) نازیم باتک و  نانآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  . » هیآ 25 (، 57  ) دیدح

قّقحت ار  تلادع  یتموکح ، تالیکـشت  نتفرگ  تسد  رد  هعماج و  حالـصا  نودب  ناوتیم  ایآ  دننک .» تلادع  هب  مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان 
َنیِِّیبَّنلا ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک  : ) تسا هدـش  ناـیب  نـینچ  ناربماـیپ  لاـسرا  زا  فدـه  تاـیآ ، زا  رگید  یکی  رد  موـس . دیـشخب ؟

هتـسد کی   [ زاغآ رد   ] مدرم . » هیآ 213 (، 2  ) هرقب ِهِیف ) اوـُفَلَتْخا  اَـمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم 
ادیپ اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت  تافالتخا و  دمآ و  دیدپ  تاقبط  عماوج و  جـیردت  هب  یلو  تشادـن ؛ دوجو  نانآ  نایم  رد  يداضت  و   ] دـندوب

، درکیم توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باتک  دنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنا ؛ رب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ ،  [ لاح نیا  رد  دـش ؛
نایم رد  هنالداع  يرواد  فالتخا و  عفر  هلأسم  هیآ  نیا  رد  دـنک .» يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن  لزان  ناـنآ  هب 

داجیا يارب  اهفالتخا ، عفر  یعطق و  یعیبط و  يرما  اهناسنا ، نایم  فالتخا  رگا  تسا . هدش  حرطم  ناربمایپ  تثعب  فده  ناونع  هب  مدرم ،
ار یعامتجا  لکـشم  دناوتیمن  ییاهنت  هب  ییوگهلأسم  تحیـصن و  هظعوم و  تسا ؛ هتـسیاب  جرم  جره و  زا  يرود  يرـشب و  هعماج  رد  مظن 

هدرک حرطم  زین  ار  تیمکاح  هلأسم  نامدرم ، راذنا  تراشب و  رب  هوالع  هکنآ  رگم  هدماین ؛ یتعیرش ، بحاص  ربمایپ  چیه  ورنیازا  دنک . لح 
هکلب دـننکیم ؛ عفر  ار  هعماـج  فـالتخا  راذـنا ، تراـشب و  اـی  میلعت و  هلیـسو  هب  ناربماـیپ  دـیامرفیمن : هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  تسا .
تـسا ییارجا  تنامـض  ياراد  هک   - تموکح مکح و  نودب  تافالتخا ، لح  اریز  دنرادیمرب ؛ ار  تافالتخا  مکح »  » هلیـسو هب  دـیامرفیم :

دوخ اب  ار  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  نیقی  هب  تسا ، رـشب  يارب  عماج  ریگارف و  ياهمانرب  روآمایپ  هک  یبتکم  ره  نیاربانب  تسین . ریذپناکما 
ًاترورـض زین ، یهلا  ماـکحاو  نوناـق  يارجا  دـنیآرد و  ارجا  هب  هک  دوـب  دـهاوخ  زاـسراک  دـیفم و  یتروـص  رد  ماـکحا ، نیا  تسا و  هدروآ 

نودـب اهنآ  يارجا  رگا  اـی  دـیآیمنرد و  ارجا  هب  ینید  ماـکحا  ًاـساسا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . نآ  نماـض  هک  تسا  یتموکح  دـنمزاین 
هب کیکفت  هیرظن  نارادفرط  هک  یتایآ  صوصخ  رد  مراهچ . دیامنیم . خر  جرم  جره و  دـشاب ، یـسک  ره  تسد  رد  مزال  طیارـش  تیاعر 
هب طوبرم  تسا ؛ هدـش  یفن  (ص ) ربمایپ هلیـسو  هب  هارکا  تلاکو و  تردـق ، هطلـس ، اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  تفگ : دـیاب  دـناهدرک ، دانتـسا  نآ 
ماگ مالسا  میقتسم  طارص  رد  نانآ  ات  درک  ششوک  رایسب  (ص ) ربمایپ دناهدیورگن و  مالـسا  نییآ  هب  هک  تسا  يرفاک  صاخـشا  یناوخارف 

یتسین لیکو  نارفاک  يوس  زا  وت  تسین و  رادربرابجا  يرما  تیادـه  ربمایپ ! يا  هک : تسا  هتکن  نیا  نایب  تلاـکو و ... یفن  زا  روظنم  دـنهن .
هدوب و جراـخ  تسا  تموـکح  مکاـح و  همزـال  هک   - هطلـس تموـکح و  ثحب  ورملق  زا  تاـیآ  نیا  سپ  يوـش . ناـنآ  ناـمیا  لـفکتم  هک 

ریسفت یئوخ ، هللاتیآ  ص 136 ؛ ص 256 و ج 10 ، ص 5 و ج 12 ، ج 5 ، نازیملا ، .ك : رتسا ثحب  لحم  زا  جورخ  اـهنآ  هب  لالدتـسا 
نابطاخم دـنچ  ره  تسا : ینتفگ  هدـش  یفن  (ص ) ربمایپ ندوب  ظیفح  نآ  رد  هک  « - ءاسن  » هروس هیآ 80  دروـم  رد  مجنپ . ص 327 .. نایبلا ،

داهج و زا  هک  دنایناناملسم  زا  هتسد  نآ  هیآ ، بطاخم  هک  دوشیم  نشور  نآ ، زا  شیپ  تایآ  هب  هعجارم  اب  اما  دنتسه ؛ ناناملـسم  هیآ  نیا 
زا اهيدـب  اهیماکان و  اما  تسا ؛ دـنوادخ  بناج  زا  تانـسح  اهيزوریپ و  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دنتـشاد و  ساره  ادـخ  هار  رد  تداـهش 
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تسا و امش  دوخ  يوس  زا  اهيدب  دنوادخ و  بناج  زا  تانـسح  ربمایپ ! يا  دیامرفیم : مهوت  نیا  عفد  ماقم  رد  دنوادخ  (ص .) ربمایپ بناج 
تعاطا ار  ادخ  دـنک ، تعاطا  وت  زا  سک  ره  تسا و  یهلا  تلاسر  نایب  وت  نأش  هک  ارچ  يرادـن ؛ یـشقن  اهيدـب  اهیماکان و  ققحت  رد  وت 

دنامهفیم یبوخ  هب  هیآ  نیا  میدرکن . نآ  ظفح  هب  فظوم  ار  وت  ام  تسا . هدرک  تفلاخم  دـنوادخ  اب  دزرو ، تفلاخم  وت  اب  هک  ره  هدرک و 
. مشـش تسا . (ص ) ربمایپ زا  هتـسیاش  يوریپ  مدع  دوخ و  ياهيورجک  زا  یـشان  ناشياههتـساوخ ، هب  ندیـسر  رد  هعماج  ياهیماکان  هک 

دومن هجوت  اهنآ  ریـسفت  لیلحت و  رد  دیاب  تسا ؛ یهلا  مایپ  ندناسر  غالبا و  هب  رـصحنم  (ص ،) ربمایپ یهلا  هفیظو  نأش و  اهنآ  رد  هک  یتایآ 
نید و مایپ  غالبا  رد  اهنت  ار  (ص ) ربمایپ یهلا  هفیظو  نأش و  دنوادخ  ینعی ، یقیقح ؛ رصح  هن  تسا  یفاضا  رصح  تایآ ، نیا  رد  رـصح  هک 

نتفریذـپ زا  اهنت  هن  اهنآ ، رتشیب  هک  تسا  ینابطاخم  هب  یهلا  مایپ  غالبا  هداعلا  قوف  تیمها  نایب  اهنآ ، زا  دارم  تسا . هدرکن  هصالخ  دـیحوت 
. دنیامنیم زین  (ص ) ربمایپ یحور  یکیزیف و  رازآ  تیذا و  هب  مادقا  هکلب  دننکیم ؛ یلاخ  هناش  نآ 

؟ تسیچ یعیش  هشیدنا  رد  ناریا و  رد  رضاح و  رصع  رد  ینید  تموکح  هشیدنا  یطسو و  نورق  رد  اسیلک  هشیدنا  رد  ینید  تموکح  توافت 

شسرپ

یعیـش هشیدـنا  رد  ناریا و  رد  رـضاح و  رـصع  رد  ینید  تموکح  هشیدـنا  یطـسو و  نورق  رد  اـسیلک  هشیدـنا  رد  ینید  تموکح  تواـفت 
؟ تسیچ

خساپ

يروهمج ماظن  یمالسا و  تموکح  اب  دوشیم -  هدیمان  اسیلک  تموکح  طلغ  هب  هک  ییاطسو -  نورق  ( Theocracy « ) یسارکوئت  » نیب
جیار رکفت  رد  ًاساسا  مکی . دراد : ترورـض  ریز  تاکن  هب  هجوت  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دراد . دوجو  هدـمع  ياهتوافت  یمالـسا ،
تایح هرابرد  مجسنم ، عماج و  یلمعلا  روتـسد  تعیرـش و  دقاف  تیحیـسم ، فلا . اریز : تسا ؛ ادج  نید  زا  تسایـس  تموکح و  ییاسیلک ،

ب. دنکیمن . زواجت  یقالخا  لمعلا  روتـسد  دـنچ  دـح  زا  یعامتجا ، تابـسانم  هرابرد  تیحیـسم  میلاعت  تسا و  رـشب  یعامتجا  یـسایس و 
تـسا هدمآ  لیجنا  رد  تسا . هدرک  غیلبت  تیحیـسم  ناهج  رد  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  خـیرات ، لوط  رد  لیجنا  میلاعت  زا  ياهراپ 

« نایسدوریه  » هب زین  و  هیآ 36 . باب 19 ، انحوی ، لیجنا  تسین .» ...  ناهج  نیا  زا  نم  یهاشداپ  : » دومرف سطالیپ »  » هب یـسیع  ترـضح  هک 
هـشیدنا رذب  تفگ  ناوتیم  ور  نیمه  زا  هیآ 25 . باب 20 ، اقول ، لیجنا  ادخ .» هب  ار  ادخ  لام  دـیهد و  رـصیق  هب  ار  رـصیق  لام  : » دـیوگیم

هن تسا ؛ یحیـسم  زورما  نییآ  تیحیـسم ، زا  دوصقم  هتبلا  تسا . هتفهن  یحیـسم  جـیار  هشیدـنا  رد  ایند ، نید و  کـیکفت  یتسیرـالوکس و 
ییاعدا تعیرـش ، نوناق  یحو و  ساسا  رب  هعماج ، روما  هراداو  تموکح  هرابرد  اسیلک ، ًاساسا  نیاربانب  (ص .) ربمایپ ياسیع  یقیقح  میلاـعت 

ياـنعم هب  هن  نآ ) دـننام  تواـضق و  تیبرت و  میلعت و  دـننام   ) یعاـمتجا روـما  زا  ياهراـپ  رد  اـسیلک ، رادـتقا  تیعجرم و  درادـن . هتـشادن و 
تـسد رد  هراومه  زین  تموکح  روما . هنوگ  نیا  رد  نید  تلاخد  يانعم  هب  هن  تسا و  یعامتجا  یـسایس و  ناکرا  همه  رد  اسیلک  تموکح 

: دندوب دقتعم  اریز  دشیم ؛ هدناوخ  )Theocracy « ( مدرم رب  ادـخ   » تموکح هاشداپ ،»  » تموکح تروص  نیا  رد  تسا . هدوب  ناهاشداپ 
هشیدنا رد  یسارکوئت )  ) مدرم رب  ادخ  تموکح  نیاربانب  تسا . لوؤسم  وا  ربارب  رد  اهنت  دنکیم و  تفایرد  ادخ  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  هاش 

هک تسا  لـماک  ینید  ماـظن  کـی  یمالـسا ، ماـظن  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدوـبن  یهلا » نیناوـق   » و نید » تیمکاـح   » ياـنعم هـب  زگره  یبرغ ،
هیاپ نید  دراد . هشیر  نید  نتم  رد  نآ ، یعامتجا  طباور  لوصا  نارازگراک و  مکاح و  ياهیگژیو  طیارـش و  نیناوق ، فادها ، هاگتـساخ ،

گنهامه شریذـپ و  دـییأت و  زج  دوب و  مور  ندـمت  ثراو  نامهیم و  هک  یحیـسم  هعماج  فـالخ  رب  تسا ؛ هژیو  یندـمت  هعماـج و  راذـگ 
ماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  یسانشبرغ ، دمحادیـس ، ییامنهر ، . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تشادـن . یهار  نآ  اب  دوخ ، يزاـس 
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راعـش ییاطـسو ، نورق  یـسارکوئت  رد  مود . ینئاق . يدهم  همجرت : تسایـس ، بهذم و  بیگ ، نوتلیماه آ.ر . . 2 1379 ؛ لوا ، چ  ینیمخ ،؛
هتخاس ررقم  هاشداپ  يارب  یطیارـش  هن  هک  ییادخ  مه  نآ  مدرم .» ربارب  رد  هن  تسا ؛ لوؤسم  ادخ  رباربرد  اهنت  اورنامرف  : » هک دوب  نیا  مکاح 

هدـش لـقن  هیرظن -  نیا  ياهنیـسیروئت  زا  یکی  ناتـسلگنا -  هاـشداپ  لوا  زمیج  زا  تسا . هدرک  رداـص  يو  تموـکح  يارب  ياهماـنرب  هن  و 
ار يراک  هچ  دـنوادخ  هک  نیا  هرابرد  ندرک  لدـج  هکناـنچمه  دنتـسه . نیمز  يور  رد  دـنوادخ  هدـننک  سفنت  ریواـصت  نیطالـس  : » تسا
هچ هاشداپ  هک  نیا  هرابرد  ایاعر  ندرک  لدج  مه  روط  نامه  تسا ؛ داحلا  رفک و  دـهد ، ماجنا  دـیابن  ار  يراک  هچ  دـهد و  ماجنا  دـناوتیم 
ارچ تسا ؛ نیمز  يور  رد  زیچ  همه  قوف  ام  تنطلس  تسا . داحلا  رفک و  دناوتیمن ، ار  يراک  هچ  دهد و  ماجنا  ای  دیوگب و  دناوتیم  يزیچ 
دوخ فرط  زا  یتح  اهنآ  هکلب  دننیـشنیم ، دنوادخ  تخت  يور  رب  دنتـسه و  نیمز  يور  رد  دنوادخ  نینواعم  اهنت  هن  ناهاشداپ  هکنیا  يارب 
نینچ . 1380 لوا ، پاچ  توقای ، مق : ص 54 ، تسایس ، ملع  ینابم  لیعامـسا ، دمحم  يدادادخ ، دناهدش .!» هدیمان  نایادخ  مان  هب  دنوادخ 

هب هجیتن  رد  یعامتجا . یندـم و  ياهداهن  يوس  زا  هن  دوش و  لرتنک  راـهم و  ینید  ياـهداهن  قیرط  زا  هن  تردـق ،»  » دـشیم ثعاـب  يرکفت 
دب ایبوخ  دوخ -  ياورنامرف  اب  تفلاخم  هب  دناوتیمن  یحیسم  چیه  : » تفگیم رتول  دیماجنایم . تردق  زا  هدافتسا  ءوس  تموکح و  داسف 

، مکحلا لوصا  مالـسالا و  قازرلادبع ، یلع  دش » دـهاوخ  نعل  دزرو ، تمواقم  سک  ره  دـهد . نت  يرگدادـیب  ره  هب  دـیاب  هکلب  دزیخرب ؛ - 
، لوا چ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ص 139 ، یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  شورس ، دمحم  سابتقا : ص 103 ،
وا زا  ار  دوـخ  رادـتقا  هاـش  تـسا و  هدرک  ررقم  دـنوادخ  ار  یهاـشداپ  . 1 زا : دـنترابع  نیرتـکد  نیا  رب  مکاـح  لوـصا  عوـمجم  رد  1378 ؛.
رد هن  دراد ، تیلوؤسم  ادـخ  ربارب  رد  اهنت  هاشداپ  . 3 دسریم . دـنزرف  هب  ردـپ  زا  هاش  یثوروم  قح  تسا و  یثوروم  یهاشداپ  . 2 دریگیم .

، تسایس ملع  ياهداینب  نمحرلادبع ، ملاع ، اگن : دوشیم . بوسحم  هانگ  وا  تاروتـسد  هاش و  رادتقا  ربارب  رد  تمواقم  . 4 دوخ . عابتا  ربارب 
هاگشیپ رد  مه  مکاح  یمالسا ، تموکح  رد  تسا . توافتم  ًالماک  تیعـضو  مالـسا  رد  اما  . 1375 مود ، پاچ  ین ، رـشن  نارهت : ص 168 ،

نید زا  جورخ  بجوـم  ار  دـساف  ياهتردـق  دـقن  اـهنت  هـن  دــیجم  نآرق  رگید  فرط  زا  هعماـج . ربارب  رد  مـه  تـسا و  لوؤـسم  دــنوادخ 
هـشیپ داسف  هک  اـهنامه  دـینکن ، يوریپ  رگمتـس  ناـیاوشیپ  زا  : » دـیامرفیم هدرک ، مـالعا  ینید  تاـبجاو  زا  یکی  ار  نآ  هکلب  دراـگنایمن ؛

قوـقح و ساـسا  رب  مالـسا ، رد  تلم  تـلود -  تابـسانم  و 152 . هـیآ 151  (، 26  ) ءارعـش دـنزادرپیمن .» قلخ  روما  حالـصا  هب  هتخاـس و 
رد مّوس . دنراد . هفیظو »  » طقف مکاح  ربارب  رد  مدرم  دراد و  قح »  » مدرم رب  هاشداپ  یبرغ ، یسارکوئت  رد  یلو  تسا ؛ راوتسا  لباقتم  فیاظو 
نب رفــس  . دوـب ناوارف  كـالما  بحاـص  یلادوـئف و  ياـهنوناک  نـیرتمهم  زا  یکی  اـسیلک  ییاطــسو ، نورق  مسیلادوـئف  تیمکاــح  نارود 

، يدرجورب یمیحر  اضریلع  رتکد  متفه ؛ تسیب و  لصف  نامیا ، رـصع  ج 4 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  ۀیناملعلا ؛ یلاوحلا ، نمحرلادـبع 
خـسن هب  ًالمع  ینیـشنخاک ، دش و  مکاح  اسیلک  بابرا  رب  ًادیدش  تافیرـشت ، قرب و  قرز و  یتسرپ ، ایند  اپورا . رد  دیدج  رکفت  لوحت  ریس 

ياهماظن رگ  هیجوت  هتفرگ ، رارق  روز  رز و  نابابرا  رانک  رد  اسیلک  دش  بجوم  راوگان ، هدـیدپ  نیا  دـیماجنا . تیحیـسم  يونعم  ياههزومآ 
زا یکی  یمالـسا ، هعماج  رد  دبای . رایـسب  هلـصاف  تسا -  یهلا  نید  رب  مکاح  حور  هک  يزیتس -  متـس  یهاوخ و  تلادـع  اب  دـشاب و  دـساف 
زا (ع ) ناـنمؤم ریما  نوـچمه  ینید ، ناـیاوشیپ  یگدـنز  تـسا . یبلطاـیند »  » زا یگتــسراو  یتـموکح ، ینید و  ناربـهر  طیارــش  نـیرتمهم 
وا یتسیز  هداس  یمالـسا و  يروهمج  راذگناینب  ینیمخ ، ماما  ترـضح  یگدنز  نینچمه  تسا . تیرـشب  خیرات  رد  اههنومن  نیرتهتـسجرب 

یبـالقنا تـلود  رد  شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  یحیـسم و  شیـشک  هلاـنیدراک ،» تـسنرا  . » تـسا هلأـسم  نـیا  زراـب  هوـلج  تردـق ، جوا  رد 
نیرتمهم هک  رکـشین -  میدوب و  يداصتقا  هرـصاحم  تحت  ًادـیدش  هئوگاراکین ، بالقنا  زا  دـعب  : » دـیوگیم هئوگاراکین ، ياهتسیندـناس 

ربهر تمدخ  ناریا ، هب  يرفـس  رد  میتشاد . یمهبم  جنرغب و  رایـسب  تیعـضو  دشیمن . يرادـیرخ  ام  زا  دوب -  ام  روشک  يزرا  دـمآرد  عبنم 
قرش و هک  يدرم  متفای . یگداس  تیاهن  رد  ار  بالقنا  ربهر  هناخ  متشذگ . نارامج  مخ  چیپرپ و  ياههچوک  زا  مدیـسر . یمالـسا  بالقنا 

نازرابم رانک  رد  ام  : » دوب نیا  دنتفگ ، ناشیا  هک  یفرح  اهنت  رّقحم . یقاتا  رد  هداس و  سابل  اب  تسا  يدرمریپ  دوب ، هتخادنا  هزرل  هب  ار  برغ 
ياهکیلوتاک ربهر  پاپ ، رقم  هب  رفـس  همادا  رد  تسین . هسیاقم  لباق  زیچ  چـیه  اب  هک  دوب  یبلق  تّوق  نخـس  نیا  میتسه .» ناراکمتـس  هیلع 
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رگا تفگ : هک  پاپ  خـلت  دروخرب  دـنت و  راتفر  رخاف و  تمیق و  نارگ  ياهسابل  نآ  هوکـشاب ، رقم  نآ  وت و  رد  وت  خاـک  نآ  متفر . ناـهج 
ربهر متفگ : نم  دیتفینرد . اکیرما  اب  نینچمه  دیـشاب و  هتـشاد  يراک  تسایـس ، هب  دیابن  دوشب ، امـش  هب  اسیلک  بناج  زا  یکمک  یهاوخیم 

ار (ع ) حیسم ترضح  هار  ًاعقاو  دنکیم و  یگدنز  یگداس  نآ  هب  هک  تسا  ینیمخ  ماما  نم  ربهر  دیتسین . اما  دیـشاب ، امـش  دیاب  ًاتدعاق  نم 
ش 1 لاس 5 ، نز ، مایپ  تشاد .» ار  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  راتفر  دوب ، الاح  (ع ) حیـسم ترـضح  رگا  تسا . نمـشد  اکیرمآ  اـب  دوریم و 

درادـندوجو ینید » تموـکح   » ماـن هب  يزیچ  تیحیـسم  رد  ًاـساسا  هک  دـهدیمناشن  تشذـگ ، هچنآ  تموـکح  مالـسا و  نیدرورف 75 .) )
مالسا رد  فلا . اریز : تسا ؛ توافتم  ًالماک  هلأسم  مالسا  رد  یلو  تسین ؛ ینید » تموکح   » يانعم هب  زگره  یبرغ ، یحیـسم و  یـسارکوئتو 
اههنیمز نیا  مها  دراد . هژیو  ياههمانرب  تموکح ، هب  طوبرم  ياههنیمز  همه  رد  مالـسا  ب . دنراد ؛ مه  اب  فرژ  يدـنویپ  تسایـس » نید و  »

.4 تموکح ، هعماج و  لباقتم  فیلاـکتو  قوقح  نییبت  . 3 یجراخ ، یلخاد و  تسایـس  میظنت  . 2 مکاح ، طیارش  نییعت  . 1 زا : تسا  ترابع 
نییبت . 7 تیعورـشم ، ياـنبم  هئارا  . 6 یمومع ، تکراـشم  دـشر  تیوـقت و  . 5 داـسف ، زا  يریگوـلج  تردـق و  لرتـنک  راـک  زاـس و  میظنت 

تیحیسم و رد  مسیرالوکـس  نسحدمحم ، یکلمارق ، نادردق  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تردـق . درکهنیزه  ظفح و  دـیلوت ، یگنوگچ 
ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  هیقف ؛ تیالو  هر ،) ) ینیمخ ماما  . 3 ینیمخ ؛ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تسایـس ، هفـسلف  . 2 مالسا ؛

. یماهلا دواد  همجرت  یمالسا ، تموکح  ینابم  رفعج ، یناحبس ، . 4 ینیمخ ؛

؟ دوب یمالسا  تموکح  فلاخم  ناشیا  ایآ  تسیچ ؟ ینید  تموکح  هرابرد  ناگرزاب  سدنهم  هاگدید 

شسرپ

؟ دوب یمالسا  تموکح  فلاخم  ناشیا  ایآ  تسیچ ؟ ینید  تموکح  هرابرد  ناگرزاب  سدنهم  هاگدید 

خساپ

ترخآ  » هلاقم رد  ناشیا  دش . لیامتم  تسایـس » نید و  هطبار  راکنا   » و ینید » تموکح   » یفن هب  شیوخ  رمع  رخاوا  رد  ناگرزاب ، سدـنهم 
تثعب و فدـه  . 1 زا : تسا  تراـبع  هـک  هدرک ، هماـقا  ینید  تموـکح  یفن  رب  یلیـالد  ش 28 . نایک ، هلجم  اـیبنا ،» تثعب  فدـه  ادـخ ، و 

يارب يروتـسد  شرافـس و  اهنت  هن  تسا ، تلاسر  نابز  توعد و  هصالخ  هرمث و  هک  نآرق  : » دـیوگیم يو  تسا . ترخآ  يارـس  تلاسر ،
شومارف و رتراگدنام ، تسا و  رتهب  هک  ار  ترخآ  دیزادرپیم و  ایند  هب  هزادنا  نیا  ارچ  هک  دنکیم  تمالم  ار  ام  هکلب  دهدیمن ؛ ام  هب  ایند 

ّرـس ای  اهلصفرـس  نیا  زا  کی  چـیه  رد  هچنآ  : » دـیازفایم يو  تسا . هدادـن  داصتقا  تیریدـم و  تموکح ، سرد  نآرق  . 2 دینکیم .» اهر 
تیریدم داصتقا و  تموکح ، سرد  امـش  هب  ات  میداتـسرف  ار  وا  ام  دشاب : هدش  هتفگ  هک  تسا  نیا  دوشیمن ؛ هدید  رگید  ياهاج  اههروس و 

نآرق و : » دـیوگیم ناگرزاب  سدـنهم  تسا . نید  یعرف  جـیاتن  زا  ییاـیند ، لـئاسم  . 3 دـهدبار .» عامتجا  ایند و  یگدـنز  روما  حالـصا  ای 
یعرف لوصحم  ددرگیم ، اهناسنا  دـیاع  تباب  نیا  زا  هچنآ  رثایب ؛ رظنیب و  هن  تسا و  هناگیب  هن  ییایند ، روما  هب  تبـسن  ناربمایپ  تلاـسر 

هتـشاذگ نید  هفیظو  تثعب و  فده  باسح  هب  ای  دشاب ، ساسا  لصا و  هکنآ  نودب  دیآیم ؛  تسد  هب  ینمـض  روط  هب  دوشیم و  بوسحم 
هنارمآ و میلـست  هن  یلو  تسا ؛ میلـست  اب  هشیرمه  مالـسا ، مان  هدننک . رابجا  هن  تسا ، هدنروآدای  ربمایپ  : » دـیوگیم همادا  رد  يو  . 4 دوش .»
: دیوجیم ددم  ریز  هفیرش  تایآ  زا  هلأسم  نیا  دییأت  رد  يو  اضر .» افص و  مالـسا و  هب  هناقـشاع  هنافراع و  هنابلطواد  میلـست  هکلب  يرابجا ؛

ِّالا ِلُوسَّرلا  یَلَع  اـم  َو  . ) هیآ 107 (، 6  ) ماعنا نیّدـلا ) ِیف  َهارِْکا  ال  . ) و 22 هیآ 21  (، 88  ) هیـشاغ رِْطیَـصُِمب ) ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم ، َْتنَا  امَّنِا  )
یلع ماما  اریز  تسا ؛ تسایس  زا  نید  ییادج  هدنهد  ناشن  نید ، نایاوشیپ  ناماما و  هریـس  : » دیازفایم يو  . 5 هیآ 99 . (، 5  ) هدئام ُغالَبْلا . )

دندرک و حلص  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  ینید . هفیظو  کی  ساسا  رب  هن  دندش ؛ رادهدهع  ار  تموکح  مدرم ، تعیب  اب  (ع ) نسح ماما  و  (ع )
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ینکش تعیب  زا  یهاگآ  زا  سپ  دندش و  راید  نآ  یهار  ملـسم ، اب  هفوک  مدرم  تعیب  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  دنداهن . او  وا  هب  ار  تموکح 
ع)  ) اضر ماما  دندرک . در  تفالخ  نتفرگ  تسد  رد  يارب  ار  یناسارخ  ملـسموبا  تساوخرد  ع )  ) قداص ماما  دندرک . تشگزاب  دصق  نانآ ،

خساپ رد  ناگرزاب : هاگدید  دقن  دنتفریذپ .» روما  رد  تلاخد  مدع  طرش  هب  ار  يدهع  تیالو  هتفریذپن و  ار  نومأم  يوس  زا  تیالو  ضیوفت 
فادها مه  دـیجم  نآرق  ناگرزاب ، هاگدـید  فالخرب  . 1 دوشیم : هراشا  هتکن  دنچ  هب  هدرـشف  روط  هب  ناگرزاب  سدـنهم  ياهلالدتـسا  هب 

يارب شالت  یعامتجا ، هنالداع  تابـسانم  يرارقرب  دـننام : ییایند ؛ تایح  اب  طابترا  رد  یفادـها  مه  هدومن و  رکذ  ءایبنا  تثعب  يارب  يورخا 
هدوـمن رکذ  ءاـیبنا  تـثعب  اـب  هـطبار  رد  دـیجم  نآرق  هـک  یفادـها  نارگید . یگدرب  یگدـنب و  تراـسا و  غوـی  زا  ناـسنا  ییاـهر  يدازآ و 

باتک و شزومآ  . 3/1 ناـمه . سوفن ؛ هیکزت  . 2/1 هیآ 164 . (، 3  ) نارمعلآ یهلا ؛ تایآ  ندومن  دزـشوگ  توـالت و  . 1/1 زا : دناترابع 
تلادـع طسق و  يرارقرب  . 6/1 نامه . يزیرگتوغاـط ؛ . 5/1 هـیآ 36 . (، 16  ) لحن راـگدرورپ ؛ تداـبع  دـیحوت و  . 4/1 ناـمه . تمکح ؛

هیآ (، 4  ) ءاسن زین  هیآ 214 و  (، 2  ) هرقب تلادـع ؛ ساسا  رب  اهناسنا  ناـیم  رد  ینارمکح  يرواد و  . 7/1 هیآ 25 . (، 57  ) دیدح یعامتجا ؛
يرهطم داتـسا  ناـمه . رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 9/1 هیآ 157 . (، 7  ) فارعا تراسا ؛ ریجنز  زا  ناسنا  ییاـهر  يدازآ و  . 8/1 . 105

هتـشاد و هجوت  مه  یعاـمتجا  مظن  هب  هتخیر ، مه  هب  ار  دوجوم  یبهذـم  مظن  تسا و  هدـمآ  هک  يربماـیپ  ره  (ع ) حون ناـمز  زا  : » دـسیونیم
انَلُسُر اْنلَسْرَأ  ْدََقل   ) هیآ هب  سپس  يو  .. 1369 اردص ، مق : ص 128 ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  یضترم ، يرهطم ، تسا » هدوب  حالصا  یپرد 

هداتسرف و نشور  لیالد  اب  ار  شیوخ  ناروآمایپ  ام  . » هیآ 25 (، 57  ) دیدح ِطْسِْقلِاب ) ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب 
دـساف مظن  کی  ندز  مهرب  ینعی  : » دیوگیم هدومن و  هراشا  دـنراد ،» اپب  طسق  لدـع و  نایمدآ  ات  میداتـسرفورف  نازیم  باتک و  نانآ  هارمه 

رتصخشم رتزرحم و  هیمتخ  مالسا  رد  رما  نیا  اهتنم  هدوب ، اهتوبن  اهتلاسر و  همه  فده  بولطم ، هنالداع  مظن  کی  رارقتـسا  دوجوم و 
اب ریاغم  هک  ياهنوگ  هب  ییایند -  لئاسم  هب  نتخادرپ  یفان  ترخآ ، هلأسم  رب  ینید  صوصن  دـیکا  هیکت  نیاربانب  اـجنامه . يرهطم ، تسا .»

تلادـع و يارجا  يارب  یلو  درادـن ؛ یـشزرا  كدـنا  ییاـهن  بولطم  ناونع  هب  اـیند ، تموکح  تسین . دـشابن -  يورخا  نادواـج  تداـعس 
شفک نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دـیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما تسا . هدیدنـسپ  بولطم و  رایـسب  ینید ، ياهشزرا  تیمکاح  طسق و  يرارقرب 

هبطخ هغالبلا ، جهن  مزاس . » نکهشیر  ار  یلطاب  ای  مراد و  اپرب  ار  یقح  هکنیا  رگم  دراد ؛ شزرا  امـش  رب  تموکح  زا  شیب  نم  رظن  زا  هنهک 
مومذم تخـس  يرگید ، نداهناو  یکی و  هب  نتخادرپ  دنراد و  گنتاگنت  ياهطبار  رگیدـکی  اب  ترخآ  ایند و  ینید ، صوصن  رظن  زا  . 2 . 33

، یتسرپاـیند نآ  زا  روظنم  هک  هدـش  نشور  رگید  ییاـج  رد  تسا ، هدـش  اـیند  تمذـم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  یخرب  رد  رگا  نیارباـنب  تسا .
حیحـص میظنت  نآ و  داـبآ  حالـصا و  اـیند و  مزـال  روما  هب  نتخادرپ  اـما  تسا . ترخآ  يارـس  ادـخ و  داـی  زا  تلفغ  و  اـیند ، هب  یگتـسبلد 

زا تیاور  رد  دشابیم . زین  يورخا  تداعس  ریخ و  هدنرادرب  رد  نید و  دیکأت  دروم  هک  تسین ، دنسپان  اهنت  هن  یعامتجا  یناسنا و  تابسانم 
ۀمکحلا نازیم  بختنم  دـمحم ، يرهـشير ، يدـمحم  هنوـعلم ؛ » اـیند  غـالب و  اـیند  ناءاـیند : ایندـلا  : » تسا هدـمآ  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماـما 

نیرفن يایند  يرگید  دـناسریم و  ترخآ  هب  هک  ناـسنآ  اـیند  تسا : هنوگ  ود  اـیند  . » 1381 ثیدحلاراد ، مق : ص 364 ، ج 1 ، مجرتم ،) )
تـسد هب  ایند  اب  ترخآ ، « ؛ » هرخآلا زرحت  ایندلاب  : » تسا هدـمآ  (ع ) یلع ماما  زا  زین  يرگید  تیاور  رد  درادیمزاب .») ترخآ  زا  هک   ) هدـش

رگا درادـن . ناـکما  یگدـنز  نآ  نودـب  تسا و  یمدآ  یعاـمتجا  تاـیح  ياهترورـض  نیرتمهم  زا  یکی  تموکح ، . 3 نامه . دـیآیم .»
سانلل دبال  : » دومرف (ع ) نینمؤملاریما هکنانچ  دش ؛ دهاوخ  حلاصان  تموکح  راتفرگ  هعماج  دشابن ، راک  رد  حلاص  يرادـمامز  تموکح و 

عنم ار  یهلا  ریغ  حلاصان و  ياهماظن  نامکاح و  زا  يوریپ  ًادـیکا  دـیجم ، نآرق  وس  رگید  زا  هبطخ 40 . هغالبلاجـهن ، رجاف . » وا  ّرب  ریما  نم 
یتایاور تایآ و  زا  یضعب  دش . دهاوخ  جرم  جره و  راچد  هعماج  هنرگو  تسین ، حلاص » تموکح   » سیسأت زا  يزیرگ  مرجال  تسا . هدرک 
تموکح ناگرزاب ، ياقآ  هاگدید  فالخ  رب  . 4 صـص 34-31 . ر.ك : تشذگرتشیپ . دراد ، تلالد  اناوت  هاگآ و  ناحلاص  تیالو  رب  هک 

یناسک ادخ و  نآ  زا  يرواد  يراذگنوناق و  تموکح ، قح  هک  دـنکیم  مالعا  تحارـص  هب  نآرق  تایآ  دراد . ینید  هشیر  نآرق  هاگن  رد 
صـص 25- ر.ك : تسا . ملظ  قسف و  رفک و  یهلا  نیناوق  رب  ینتبماـن  ینارمکح  يرواد و  هنوگره  و  دنـشاب ؛ نوذأـم  وا  يوس  زا  هک  تسا 
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یگدنز زا  یمهم  شخب  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  هعیـش  ناماما  یگدـنز  رد  یهاتوک  یـسررب  ناگرزاب  ياقآ  ياعدا  فالخ  رب  . 5 . 28
: زین هعیـش و  ناماما  یـسایس  هریـس  لوسر ، نایرفعج ، رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دوشیم . یعاـمتجا  یـسایس و  ياـهتیلاعف  لـماش  ناـنآ 

یـسایس تردـق  لماک  يریگتسد  هب  تموکح و  لیکـشت  هب  یهتنم  دراوم  یخرب  رد  اـهشالت  نیا  ناـیاوشیپ . يامیـس  يدـهم ، ییاوشیپ ،
مدع هلمج  زا  دهدیم  یهاوگ  يرایسب  هلدا  بلطم  نیارب  تسا . هدوب  هعماج  یهارمه  مدع  طیارش و  نادقف  ًاتدمع  زین  نآ  رـس  تسا . هدشن 

، هیواعم اب  گنج  زا  (ع ) نسح ماما  نازابرـس  ندز  زابرـس  (ص ،) ربمایپ تلحر  زا  سپ  (ع ) یلع ماـما  توعد  ربارب  رد  هنیدـم  مدرم  یهارمه 
(ص) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ثداوح  اب  هطبار  رد  (ع ) یلع ماما  ترضح  ترضح . نآ  نتشک  و  (ع ) نیـسح ماما  اب  هفوک  مدرم  یهارمه  مدع 

دوخ قح  رب  نانآ  اب  مدـمآ . مالـسا  رد  نیقباس  ردـب و  لها  دزن  هتفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  مرـسپ  ود  همطاـف و  تسد  سپـس  : » دـیامرفیم
: زا دندوب  ترابع  راهچ  نآ  دادن . تبثم  خساپ  ارم  رفن  راهچ  زج  نانآ  نایم  زا  مدومن ، توعد  دوخ  يرای  يارب  ناشیا  زا  مدومن و  لالدتـسا 
رد زین  (ع ) راهطا همئا  رگید  نانخس  ص 75 . جاجتحالا ، یسربطلا ، زین : ص 419 و  ج 29 ، راونالاراحب ، رذوبا ». ... دادقم و  رامع ، ناملس ،
رد دـشابیمن  کیرـش  ناشیا  اب  هلأسم  نیا  رد  يرگید  هدـش و  اطع  نانآ  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  قح  نیا  هدوب و  ناـنآ  قح  تموکح  هکنیا 

(ع) يده همئا  هراب  نیا  رد  ۀـجحلا . باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تسا . حوضو  تحارـص و  لاـمک 
جاجتحالا ةدشانملا و  صص 213-159 ج 1 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع  ر.ك : دـناهدرک . جاجتحا  نآ  ساسا  رب  هراشا و  ریدـغ  هلأسم  هب  اهراب 

: دـنیامرفیم (ع ) ربمغیپ تیب  لها  هرابرد  (ع ) نانمؤمریما هلمج  زا  1967 م . 1387 ه - . نانبل ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  ریدغلا ، ثیدحب 
نید راوتسا  ياههوک  دنتسه و  ادخ  باتک  هاگهانپ  دنیوا ، ماکحا  عجرم  شناد و  هنیجنگ  وا . نامرف  هاگشاب  دنیادخ و  رارـسا  هاگیاج  نانآ  »

هاگنآ مود . هبطخ  هغالبلا ، جهن  درب .» نایم  زا  ار  نآ  دوجو  ياهشزرل  دومن و  تسار  ار  نید  تشپ  یگدیمخ  نانآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  وا .
يرایبآ ار  نآ  بیرف  رورغ و  بآ  اب  دـندناشفا و  ار  روجف  رذـب  : » دـیامرفیم هدومن و  هراشا  هتفر  (ع ) تیب لها  رب  هک  ییاـفج  هب  شترـضح 

، تسین ریذپسایق  (ص ) دمحم لآ  هب  تما  نیا  زا  يدحا  یتسار  هب  دندرک . ورد  دوبن  يدوبان  یتخبدب و  زج  هک  ار  نآ  لوصحم  دـندرک و 
زا تموکح  هتـسیاش  ياهیگژیو  نیقی ...  ناکرا  دننید و  ساسا  نانآ  دوب . دنناوتن  ربارب  نانآ  اب  دـندمحم  لآ  ناوخ  راوخهریج  هک  نانآ  و 

شابياج هب  هراـبود  تشگزاـب  شلها  هب  قح  هکنآ  زا  سپ  نونکا  کـیل  ناـنآ . ناـیم  رد  وا  تثارو  ربماـیپ و  تیـصو  و  تسا ، ناـشیا  نآ 
ییابیکـش اذل  تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص  يرابدرب و  مدید  : » دیامرفیم شترـضح  زین  رگید  ياج  رد  نامه . دیدرگزاب »! نیتسخن 

هب ار  مثاریم  هک  مدیدیم  مشچ  اب  هتفرگ ، ار  شیولگ  هار  ناوختسا  هدرک و  رپ  ار  شمشچ  كاشاخ  هک : مدنامیم  یـسک  هب  یلو  مدیزرو ،
هبطخ 3. نامه ، درپس ». يرگید  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  و  تفرگارف ) ار  وا  گرم  و   ) تفر دوخ  هار  هب  یلوا  هکنآ  اـت  دـنربیم ! تراـغ 

تیامح هناوتـشپ و  نودب  ور  نیمه  زا  تسین و  زیمآرابجا  یلیمحت و  ًاساسا  ینید  تموکح  هکنیا  تسا  مزال  نآ  هب  هجوت  هک  يرگید  هتکن 
اهنت هـن  دـنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  تموـکح  ترـضح  نآ  اـب  مدرم  تـعیب  زا  سپ  (ع ) ناـنمؤمریما رگا  نیارباـنب  درادـن . قـقحت  ناـکما  یمدرم 

: اگن رتشیب  یهاگآ  تهج  دراد . ینید  تموکح  یمدرم  ییادـخ و  تشرـس  اب  یگنتاگنت  هطبار  هکلب  درادـن ، ناشیا  یهلا  قح  اـب  یـضراعت 
یهارمه مدع  تلع  هب  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  یخیرات  ناوارف  دـهاوش  هیواعم  اب  (ع ) نسح ماما  حلـص  اب  هطبار  رد  هرامش 30 . شسرپ 

صـص خـیرات ، هنیآ  رد  نایاوشیپ  يامیـس  يدـهم ، ییاوشیپ ، اگن : رتشیب  یهاگآ  تهج  تسا . هدوبن  (ع ) ماما يورارف  يرتهب  هنیزگ  هعماـج 
ماما میمصت  . 1381 مهدزیـس ، پاچ  دیحوت ، مق : صص 140-92 ، نایاوشیپ ، هریـس  ومه ، زین : 1375 و  لوا ، پاـچ  ملعلاراد ، مق : ، 38-27

هک تسا  هدوب  ور  نیا  زا  نمـشد و  رب  تجح  مامتا  باب  زا  زین  نایفوک  ینکـشدهع  زا  سپ  هفوک  ریـسم  زا  تشگزاب  هب  تبـسن  (ع ) نیـسح
رگید ياهنوگ  هب  تکرح  میظنت  اههمانرب و  رییغت  زج  ياهراچ  (ع ) ماما نیاربانب  تسا . هدوبن  مهارف  اج  نآ  رد  ماـیق  هزراـبم و  طیارـش  رگید 

هب ترـضح ، نآ  هکنانچمه  تسین ؛ هزرابم  ماـیق و  زا  ندیـشک  تسد  روج و  تموکح  ربارب  رد  میلـست  ياـنعم  هب  زگره  نیا  یلو  هتـشادن ،
ياهظحل درک و  یگداتـسیا  دوخ  یمالـسا  سدقم  فده  هار  رد  نازیزع  نیرخآ  ندرکادف  نوخ و  هرطق  نیرخآ  ات  میلـست ، شزاس و  ياج 

کی طیارـش  نانآ  مایق  هک  دوب  ور  نآ  زا  زین  (ع ) قداص ماـما  يوس  زا  یناـسارخ  ملـسموبا  تساوخرد  ندرک  در  تشاذـگنورف . ار  هزراـبم 
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یهاگآ تهج  زین : دـننک . دـییأت  ار  یمایق  نینچ  دنتـسناوتیمن  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  دوبن ، ینید  فادـها  ياتـسار  رد  یمالـسا و  هزرابم 
، مهدزیـس پاچ  دـیحوت ، مق : صـص 410-382 ، ناـیاوشیپ ، هریـس  ومه ، زین : صـص 109-111 و  ناـمه ، يدـهم ، ییاوشیپ ، رتشیب ر.ك :
هب یتکرح  نینچ  ًالوا  هکنیا  هلمج  زا  دراد . يددعتم  لیالد  زین  (ع ) اضر ماما  ترـضح  طسوت  نومأم  يوس  زا  تیالو  شریذپ  مدـع  . 1381

ندیشخب تیعورشم  يانعم  هب  ترضح  نآ  طسوت  نومأم  يوس  زا  تموکح  شریذپ  ًایناث  دوب . تیعقاو  زا  یهت  یـشیامن  ماما  دوخ  حیرـصت 
رد شور  نیرتهنادنمـشوه  (ع ) ماما تفلاخم  نیاربانب  دـشابیم . یهلا  تماما  ساسا  هعیـش و  یـسایس  هفـسلف  مادـهنا  نومأم و  تموکح  هب 

صص (ع ،) راهطا همئا  هریس  رد  يریـس  یـضترم ، يرهطم ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  تهج  تسا . هدوب  نومأم  ياههسیـسد  ندرک  ماکان  تهج 
، تفرعم هلاقم ،)  ) مسیرالوکـس اب  همئا  یـشم  لباقت  نسح ، دمحم  یکلمارق ، نادردق  زین : 1374 و  مهدزای ، پاچ  اردـص ، مق : ، 216-194

ش 39.

؟  دراد دنویپ  نیداب  تسایس  ملعایآو  تسیچ  تسایس 

شسرپ

؟  دراد دنویپ  نیداب  تسایس  ملعایآو  تسیچ  تسایس 

( لوا تمسق  ) خساپ

ایآ تسا : حرطم  شسرپ  نیا  تفایهر ، رثکت  یعوضوم و  هعسوت  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . عونتم  رایـسب  تفایهر  هرتسگ و  ثیح  زا  تسایـس » »
، مهم شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب  تشاد ؟ لوقعم  يراظتنا  تسایـس  هصرع  رد  نید  زا  ناوتیم  اـیآ  دراد و  دـنویپ  نید  اـب  تسایـس  شناد 
. ددرگیم یسررب  تسایس  ملع  نید و  دنویپ  یگنوگچ  هاگنآ  دوشیم و  فیرعت  نآ  نوماریپ  ياههتشر  هعومجم  یـسایس و  مولع  تسخن 

ییاههصرع رد  نآ  هدنکارپ  ياههخاش  تسایـس و  ملع  تسخن  دیاب  ریزگان  یـسایس ، مولع  هرتسگ  رد  نید  زا  رـشب  راظتنا  اب  ییانـشآ  يارب 
ای يزیوجت  یفیصوت ، خنس  زا  نوگانوگ  فیراعت  نازادرپ  هیرظن  تسایس  ملع  دوش . هداد  حیضوت  یقوقح  يداصتقا ، یـسانشهعماج ، نوچ 

اهروشک رب  ییاورنامرف  ملع  تسایـس ، . 1 دیامنیم : دـنمدوس  ریز  ياهفیرعت  هب  هّجوت  هنومن  يارب  دـناهداد ؛ هئارا  تسایـس  هرابرد  طلتخم 
ملع . 4 3. ذوفن تردـق و  هعلاـطم  زا  تسا  تراـبع  تسایـس  . 3 2. یناـسنا عـماوج  رد  ییاورناـمرف  لـمع  نف و  ینعی  تسایـس ، . 2 1. تسا

رب ندرک  تموکح  تاناکما ، زا  هدافتسا  رنه  تسایـس  . 5 4. دراد رظن  یعامتجا  ياههدیدپ  یـسایس  ياههبنج  یـسررب  لیلحت و  هب  تسایس 
عیزوـت دَربیم و  ارچ  دَربیم و  هنوـگچ  دَربیم ، عـقوم  هچ  دَربیم ، هچ  دَربیم ، یـسک  هچ  هکنیا  نتـسناد  تردـق ، يارب  هزراـبم  اـهناسنا ،

تردق و يایوج  ياههورگ  اهنامزاس و  دوجوم و  یسایس  ياهدنور  اههدیدپ و  هک  تسا  یشناد  تسایس  ملع  . 6 5. تسا اهشزرا  هنارمآ 
6. دـنکیم هعلاطم  ار  یللملا  نیب  ياهنامزاس  اـهتلود و  رگید  اـب  تلود  طـباور  تلود و  اـب  نوگاـنوگ  ياـههورگ  نادنورهـش و  طـباور 

یعیبط یبرجت و  شور  اب  یـسایس  ياهراتفر  اههدیدپ و  نیب  طباور  فشک  یپ  رد  دوشیم و  هدرمـش  یبرجت  یـشناد  تسایـس  ملع  هزورما 
ناونع اب  لاـس 1895  رد  ( LSE  ) ندـنل داصتقا  هسردـم  دـنرادن . لیامت  یـسایس  مولع  حالطـصا  زا  هدافتـسا  هب  بلغا  اـهییایناتیرب  تسا .

بانتجا یناونع  نینچ  ندرب  راک  هب  زا  متـسیب  نرق  رـسارس  رد  ییایناتیرب  ياههاگـشناد  اّما  تفای ؛ شیاشگ  یـسایس  مولع  داصتقا و  هسردـم 
هب ناتسلگنا ، دناهداد . حیجرت  ار  للملا  نیب  طباور  تسایـس و  ای  یـسایس  ياهداهن  هشیدنا و  تسایـس ، تموکح ، نوچ  ینیوانع  هدیزرو و 

هدنهد ناشن  ملع »  » هژاو زا  هدافتـسا  مدع  دیدرتیب  دراد . ( PSA  ) یسایس تاعلاطم  نمجنا  (، APSA  ) اکیرما یسایس  مولع  نمجنا  ياج 
تیاغ ضرغ و  هرابرد  مظنم  رکفت  یسایس  هفـسلف   7. دنتسه لئاق  دوخ  نیلپیـسید  يارب  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  هک  تسا  ياهژیو  تیعقوم 
هفسلف هتـشذگ  رد   8. دراد مان  یـسایس  هفـسلف  ددرگیم ، هئارا  یعازتنا  تروص  هب  هک  یـسایس  میهافم  لیلحت  طاـنم  حـیقنت  اـی  تموکح و 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 577 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا تعاطا  ترورض  اهنآ و  ققحت  تیفیک  هاگتساخ و  اهتموکح ، درکلمع  یگنوگچ  حیضوت  . 1 تخادرپیم : هلأسم  ود  هب  ًابلاغ  یسایس 
هک دنرواب  نیا  رب  ناگدنـسیون  زا  یخرب   9. فدـه نیا  هب  لین  نآ و  نتفای  نامزاس  شور  تموکح و  فدـه  هرابرد  رظن  راـهظا  . 2 اهنآ .

؟ تسا ساسا  هچ  رب  مکاح  مکح  نوچ  ییاهشسرپ  یفیصوت ، ثحابم  رد  دیآیم . دیدپ  يزیوجت  یفیصوت و  شخب  ود  زا  یسایس  هفـسلف 
یسایس هفسلف  شخب  نیرتبان  هک  يزیوجت  ثحابم  رد  دوشیم و  هداد  خساپ  تسیچ ؟ تلود  ّتیهام  درک ؟ تعاطا  تموکح  زا  دیاب  ارچ 

تلادـع و هطبار  نآ ، نیمأت  یگنوگچ  هماع و  ریخ  تحلـصم و  نآ ، نیمأت  شور  یـسایس و  یگدـنز  یلـصا  تیاـغ  دـننام  یلئاـسم  تسا ،
زا دـشیم ، یقلت  ناـسکی  تسایـس  ملع  اـب  هتـشذگ  رد  هک  یـسایس  هفـسلف  نیارباـنب ،  10. ددرگیم نییبــت  ریخ  يدازآ و  هــطبار  يربارب و 

مکاح تیعورشم  دننام  تموکح  يرکف  نیداینب و  ثحابم  هب  . 2 دوشیم . لابند  یلقعو  یعازتنا  هویش  هب  . 1 دربیم : هرهب  ریز  ياهیگژیو 
ياهفرح و نارکفتم  طـسوت  . 4 دوشیمن . دودـحم  صاخ  یناـکم  ناـمز و  هب  . 3 دزادرپیم . اـهنآ  رازبا  تموکح و  تاـیاغ  تموـکح ، و 

رگید ترابع  هب  دراد ؛ مان  یسایس  مالک  دوشیم ، یشان  یهالا  یحو  زا  هک  یسایس  تامیلعت  یـسایس  مالک  دوشیم . يریگیپ  صـصختم 
خـساپ ینید  نوتم  یهالا و  یحو  قیرط  زا  دنوشیم ، هداد  خساپ  یلقع  یعازتنا و  شور  هب  هک  یـسایس  هفـسلف  هب  طوبرم  ياهشـسرپ  رگا 

مدرم اهتلود و  یـسایس  راتفر  هب  هک  یهقف  یقوقح و  ثحاـبم  هعومجم  یـسایس  قوقح  هقف و  دـباییم . ققحت  یـسایس  مـالک  دوش ، هداد 
اههیرظن و هعومجم  یـسایس  ماظن  دوشیم . هدناوخ  یـسایس  قوقح  هقف و  للملا ، نیب  قوقح  یـساسا و  قوقح  دننام  دنکیم ، ادـیپ  طابترا 
، درف لثم  یـسایس  ثحابم  هنیمز  رد  بتکم  رظن  دروم  ياهشزرا  یلـصا  طوطخ  هک  متـسیس ( ماظن و   ( لک کی  لکـش  هب  گنهامه  يارآ 
، دزاسیم رارقرب  مجسنم  طابترا  یلک ( ياهشنیب   ( ینیب ناهج  و  ییزج ( ياهدیاب   ( یسایس قوقح  نایم  دنکیم و  نایب  ار  تلادع  تلود و 

راک هب  وطسرا  نوطالفا ، نوچمه  یسایس  نافوسلیف  تارکفت  هعومجم  يانعم  هب  هتشذگ  رد  یسایس  يروئت  ای  هیرظن  دراد . مان  یسایس  ماظن 
طابترا رگیدکی  اب  صخشم  طیارش  رد  نیعم  ییاهریغتم  نآ  رد  هک  تسا  یمجسنم  هعومجم  يانعم  هب  دیدج  حالطـصا  رد  یلو  تفریم ؛

هبنج هدوب ، یهت  لمع  زیوجت و  رـصنع  زا  غراف و  یفـسلف  یکیژولوئدـیا و  ياهشیارگ  زا  رهاـظ  هب  دـیاب  یـسایس  هیرظن  نیارباـنب ، دـنراد .
یسایس هشیدنا  دشیم . هدرب  راک  هب  یـسایس  هفـسلف  یـسایس و  مولع  يانعم  رد  یـسایس  يروئت  نرق 20 ، مود  همین  ات  دـشاب . هتـشاد  یتابثا 

يریسفت یفیصوت و  تلاح  هراومه  هک  تسا  تموکح  تسایـس و  اب  طابترا  رد  یفـسلف  ریغ  یفـسلف و  مجـسنم  هعومجم  یـسایس ، هشیدنا 
یفیصوت و هبنج  رد  یسایس  ماظن  اب  نآ  توافت  هک  نانچ  دراد ؛ توافت  یـسایس  هفـسلف  اب  یبیکرت  یلقع و  شور  رد  یـسایس  هشیدنا  دراد .

یسانشهعماج دزادرپیم ، تسایـس  یعامتجا  طیحم  یـسررب  هب  هک  یـشناد  یـسایس  یـسانشهعماج  تسا . يزیوجت  یفیـصوت و  زا  یبیکرت 
یعامتجا و ياهيدنب  هیال  داصتقا و  دیلوت و  طباور  هزوح  زا  معا  یلک  روط  هب  هعماج  تاریثأت  یسررب  رگید ، ترابع  هب  دراد ؛ مان  یسایس 
، یسایس یسانشهعماج  رد  رتهداس ، ترابع  هب  دروآیم ؛ دیدپ  ار  یسایس  یسانشهعماج  رهوج  یسایس  راتفر  دنیآرف و  تخاس و  رب  گنهرف 

دوجو لباقتم  ریثأت  لماعت و  هعماج  تلود و  نایم  هراومه  کشیب  دوشیم . هداد  حیـضوت  یعامتجا  ياهریغتم  هلیـسو  هب  یـسایس  یگدـنز 
نایم هطبار   11. دراد رظن  دزاسیم ، تموکح  تسایـس و  یعامتجا  طیحم  هک  طباور  نیا  زا  هجو  نآ  هب  یـسایس  یـسانشهعماج  یلو  دراد ؛

یلـصا عوضوم  نایوجـشناد  نانز و  ناـیناحور ، نارکفنـشور ، شترا ، دـننام  یعاـمتجا  تاـقبط  اهلکـشت و  بازحا و  هعماـج و  اـب  تلود 
ای دارفا  يوـس  زا  هک  اـهنآ  لـماوع  لـلع و  یـسررب  یـسایس و  ياههدـیدپ  ریـسفت  نییبـت و  یـسایس  لـیلحت  تسا . یـسایس  یـسانشهعماج 

یگدنز نآ  رد  هک  یناهج  رتهب  تخانش  رد  ار  ناسنا  یسایس ، لیلحت  دوشیم . هدناوخ  یـسایس  لیلحت  ددرگیم ، هئارا  یـسایس  ياههورگ 
کچوک و تارییغت  ریثأت ، دوش  قفوم  دـنیزگرب و  ار  نیرتهب  شیوخ  يور  شیپ  نوگانوگ  ياههنیزگ  نایم  زا  اـت  دـهدیم  يراـی  دـنکیم 
یتنطلـس و دـننام  تموکح ، مرف  عوـن و  یـسایس  لکـش   12. دزاس رتنوزف  دـنیآیم ، رامـش  هب  یگدـنز  کـفنیال  ياـههبنج  هک  ار  گرزب 
. دوشیم هدناوخ  یسایس  نایرج  یسایس ، یپ  رد  یپ  مظنم و  ياههدیدپ  هعومجم  یسایس  نایرج  دنناوخیم . یسایس  لکـش  ار  يروهمج ،

یسایس مولع  ياهزرم  هصرع و  هرابرد  یسایس  مولع  عوضوم  دراد . مان  یسایس  راتفر  هورگ ، ای  درف  یـسایس  لامعا  هعومجم  یـسایس  راتفر 
هعلاطم یهورگ  تسناد . یـسایس  مولع  عوضوم  ار  تسایـس  اب  یعامتجا  یگدـنز  ياههبنج  مامت  ناوتب  دـیاش  داد . رظن  یناسآ  هب  ناوتیمن 
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رد هک  یتاعوضوم   13. دناهتـسناد تسایـس  ملع  عوضوم  ار  ندرک  تموکح  نف  ای  تلود  ملع  ای  تلود  هعلاـطم  ياهدـع  ذوفن و  تردـق و 
راکفا اههورگ و  بازحا و  تموکح 3 . یسایس 2 . ياههشیدنا  خیرات  یـسایس و  هیرظن  . 1 زا : تسا  ترابع  دوشیم ، هعلاطم  تسایـس  ملع 

دودحم تلود  هعلاطم  هب  اهنت  یسایس  مولع  دهدیم  ناشن  تشذگ ، هچنآ   14 للملا نیب  قوقح  اهنامزاس و  للملا و  نیب  طباور  یمومع 4 .
هعزانم و لماش  دـناوتیم  تسایـس  دراد . تلاخد  ناسنا  تاـیح  ياـههصرع  همه  رد  هک  تسا  هدرتسگ  رایـسب  یتیلاـعف  تسایـس  دوشیمن .
رد زکرمتم  ياهتیلاعف  هعلاطم  رب  هوالع  تسایس ،  15. دماجنا یعمج  يریگمیمصت  قیرط  زا  تالکـشم  ّلح  داجیا و  هب  دشاب و  يراکمه 
زا اهنت  هن  یسایس  مولع   16. دزادرپیم زین  نانز  ناوج ، هقبط ، داژن ، تیـسنج ، دننام  یعامتجا  یگدنز  ياههصرع  ریاس  هب  تلود ، ياهداهن 

. دـماجنایم یـسایس  موـلع  بتاـکم  رثـکت  هب  رما  نیمه  تسا . عوـنتم  رایـسب  زین  درکیور  تفاـیهر و  تـهج  زا  هرتـسگ ، عوـضوم و  ثـیح 
زا ینامتفگ  لیلحت  یتسینیمف و  هاگدـید  ییالقع ، باختنا  هیرظن  يراتفر ، لیلحت  يداـهن ، تاـعلاطم  يراـجنه ، هیرظن  نوچ  ییاـهتفایهر 

یفلتخم ياهشور  زا  هک  رگید  هیواز  زا  يراجنه  یملع و  یبرجت و  یـسانشناور ، يداصتقا ، یقوقح ، نوچ  ییاـهتفایهر  هیواز و  کـی 
تلود هراـبرد  ساـسا ، نیا  رب  دـننکیم . هدافتـسا  یقیبـطت  ياهدـهاشم ، یخیراـت ، یفیک  لـیلحت  ییارگراـتخاس ، ياهسیاـقم ، یّمک ، نوچ 
هّجوت اب  دراد ؟ دنویپ  نید  اب  یـسایس  مولع  ایآ   17. ددرگیم هئارا  براقتم  هیرظن  ییارگ و  هبخن  ییارگ ، ترثک  دـننام  فلتخم  ياـههیرظن 

، یـسانشهعماج دـننام  فلتخم  ياههتـشر  اـب  اـهشناد  نیا  دـنویپ  یـسایس ، مولع  رد  هیرظن  شور و  تفاـیهر  رثکت  یعوضوم و  هعـسوت  هب 
ایآ دراد و  دـنویپ  زین  نید  اب  یـسایس  مولع  ایآ  ددرگیم . راکـشآ  هریغ  رامآ و  یفارغج  داصتقا ، قوقح ، قالخا ، یعاـمتجا ، یـسانشناور 
رد زورما  هک  يروحم  یتالوقم  هب  نید  هاگن  هب  شـسرپ  نیدـب  خـساپ  تشاد . لوقعم  يراـظتنا  تسایـس  عیـسو  هصرع  رد  نید  زا  ناوتیم 
زا یّتح  دنرادن و  ضراعت  ینید  ینابم  اب  تالوقم  نیا  زا  یخرب  هک  انعم  نیدـب  تسا . هتـسباو  دراد ، دوجو  یـسایس  بتاکم  مولع و  هرتسگ 
زا ار  ینید » تسایـس   » زرم دوخ  هب  دوخ  یـسایس ، موـلع  یناـبم  زا  یخرب  اـب  نید  دـنویپ  ياـهزرم  یلاـمجا  یـسررب  دـنیآیم . رب  نید  نتم 

. دزاسیم راکشآ  ینید » ریغ  تسایس  »

( مود تمسق  ) خساپ

يانعم هب  زگره  دیآیم ، نایم  هب  نخـس  ینید  تسایـس  زا  یتقو  درادن و  دانع  هبرجت  لقع و  اب  مالـسا  لماک  عماج و  نید  تسناد ، دـیاب  . 1
، اههدـیدپ يراـمآ  یبرجت و  هعلاـطم  هب  ناملـسم  ناـملاع  نارادمتـسایس و  دـیاب  ساـسا ، نیارب  تسین . هبرجت  لـقع و  زا  يرادرب  هرهب  یفن 

تهج ار  یسایس  یسانشهعماج  تسایـس و  یبرجت  ملع  دنروآ و  يور  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  عماوج  رد  یـسایس  ياهمیمـصت  اهراتفر و 
رب بسانم  ياهيریگمیمصت  يارب  هار  ات  دنهد  هعـسوت  مدرم  یـسایس  ياهراتفر  بازحا و  تاقبط و  اههورگ و  تلود و  نیب  طباور  فشک 

، تردـق هنیمز  رد  تسایـس  نافوسلیف  هاگدـید  یـسایس و  ياههیرظن  هعلاـطم  نینچمه  ددرگ . راومه  یمالـسا  ياـهشزرا  لوصا و  ساـسا 
اههیرظن و بلاطم و  زا  مالسا  ناهج  یسایس  ناملاع  نارکفتم و  تلفغ  دراد . ترورض  رایـسب  هریغ  تموکح و  تیمکاح ، يدازآ ، تلود ،

دهاوخ هارمه  هب  ریذپان  ناربج  یتراسخ  یسایس ، تاعوضوم  هصرع  رد  هبرجت  لقع و  شور  زا  هدافتسا  فلتخم و  ياهتفایهر  اهشور و 
اـه و مویـسکآ  کـیزیفاتم و  تشذـگ ، هـک  ناـنچ  تـسین . ضحم  یبرجت  یتاـبثا و  تسایـس  مـلع  فـلا ( درک : هّجوـت  دـیاب  هـّتبلا  تـشاد .
زا دـناوتیم  تسایـس  یبرجت  ملع  تهج ، نیا  زا  دـنراذگیم . رثا  تسایـس  مـلع  هـلمج  زا  یبرجت  موـلع  ماـمت  رب  یبرجت  ریغ  ياـهمیادراپ 

دیدـپ ینالقع  فلتخم  ياهشور  هزورما  یلو  دوشیم ؛ لابند  یلقع  شور  اب  تسایـس  هفـسلف  لـئاسم  ب ( دریذـپ . ریثأـت  ینید  کـیزیفاتم 
اب ینعی  یتسیلائر  یتخانـشتفرعم  شور  هب  هّجوت  اب  یمالـسا  نافوسلیف  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  مسیلائدیا  مسیلائر و  بتاکم  عاونا  هدمآ و 

تفرعم و رایعم  تخانش و  ناکما  و  هیجوت ( ياهيروئت  رد   ( تهادب ییارگانبم و  هیرظن  و  قدص ( ياهيروئت  رد   ( تقباطم هیرظن  شریذپ 
، تیمکاح تموکح ، تلود ، تردـق ، هرابرد  دوخ  یفـسلف  هاگدـید  دـننکیم و  لاـبند  ار  یلقع  ثحاـبم  ییارگ ، یبسن  تیکاکـش و  یفن 
هب ار  تسایـس  هفـسلف  ناوتیم  دربیم ، هرهب  نآ  ياههزومآ  مالـسا و  دـییأت  زا  درکیور  نیا  هک  اجنآ  زا  دـنهدیم . هئارا  ار  هریغ  يدازآ و 
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 - 2 دوش . يریگشیپ  ییالقع  فارحنا  زا  ات  درک  هضرع  مالسا  نید  نوتم  هب  ار  یفسلف  ياهدرواتسد  دیاب  نیا ، رب  نوزفا  داد . تبسن  مالـسا 
؛ دناهدرک نایب  ار  یـسایس  ياهدادـیور  نایم  یلولعم  تلع و  طباور  یخرب  هیئزج ، هبجوم  تروص  هب  مالـسا ، نید  نایاوشیپ  ّتنـس  نآرق و 
19، مدرم هدارا  یعامتجا و  یسایس و  تالوحت  میقتسم  تبـسن   18، اسرفناوت ياهشیامزآ  هتـسیاش و  يربهر  هطبار  هب  ناوتیم  هنومن  يارب 

هقرفت رد  ربکتم  رجاف و  قساـف و  ناـمکاح  درکلمع   20، یـسایس هعماـج  لرتنک  یمومع و  تراـظن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطبار 
رب نافعـضتسم  تیمکاح  دـننام  هدـنیآ  يایند  یـسایس  تالوحت  زا  موصعم  ناماما  لاعتم و  دـنوادخ  شرازگ  21 و  يزیگنا قاـفن  ینکفا و 

مالـسا نید  هب  هاگآ  ناـسنا  ره  يارب  تّنـس ، باـتک و  زا  هتفرگرب  یـسایس  تاـمیلعت  ياـنعم  هب  یـسایس ، مـالک   - 3 درک . هراـشا   22 نیمز
، ربکتـسم توغاط ، ياـهتموکح  بازحا ، اـههورگ و  لـیابق و  تّما ، تماـما ، دـننام  یتـالوقم  زا  اراکـشآ  مالـسا  رد  تسا . ریذـپانراکنا 

ملظ يریذـپ ، تیلوؤسم   ( تموکح فادـها  و  رکنم ( زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ( ینوریب و  اوقت (  ( ینورد تراظن  ياـهراکهار  فعـضتسم ،
نایم هب  نخـس  تکراشم ( تلادـع و  صاخـشا و  قوقح  میرح  یلاـم ، یناـج ، تینما  هژیو  هب  مدرم  یمومع  قوقح  زا  يرادـساپ  يزیتس و 

راکفا هب  مارتحا  یعاـمتجا و  تلادـع  مدرم و  تمحر  ریخ و  هب  مکاـح  هّجوت  يریذـپ و  تیلوؤسم  تردـق ، زا  مالـسا  ریـسفت  تسا . هدـمآ 
ناکرا مامت  هب  مالـسا  مینادـب ، تیمکاح  و  نامزاس (  ( تموکح نیمزرـس ، تیعمج ،(  ( مدرم ار  تلود  نیداـینب  رـصانع  رگا  تسا . یمومع 

ردام يرالاس و  ردـپ   ( کـیتنژ روز ، دـننام  ییاـههیرظن  تلود  هاگتـساخ  هراـبرد  مالـسا  لاـثم  يارب  تسا ، هدرک  هّجوت  تلود  هناـگراهچ 
مدرم ریـسفت  اب  یهالا  هاگتـساخ  هیرظن  دـنکیم و  درط  ار  اهنآ  نوگاـنوگ  ياهریـسفت  اهلدـم و  یعاـمتجا و  دادرارق  یعیبط ، يرـالاس ،(
هزاجا يو  يوس  زا  هک  یناسک  دنوادخ و  ِنآ  زا  ار  یعامتجا  یسایس و  یعیرـشت و  ینیوکت و  تیمکاح  دزاسیم . حرطم  ار  ینید  يرالاس 

زا عافد  يارب  مدرم  یگدامآ  یناگمه و  تیلوؤسم  یمومع و  تراظن  رب  ساسا ، نیا  رب  دهدیم و  تّیمها  رایـسب  مدرم  هب  دنادیم ؛ دـنراد ،
یمومع تینما  یعامتجا و  نیمأت  زا  يرادروخرب  شرورپ و  شزومآ و  یهاوخ ، داد  قح   ( اهناسنا قوقح  تمارک و  تفارـش و  نیمزرس و 

لوصا نیناوق و  بوچراچ  رد  یـسایس  ياـههورگ  ییارگ  ترثک  بازحا و  دوجو  مالـسا   23. دزرویم دیکأت  عورـشم و (... ياهيدازآ  و 
ار ناربماـیپ  نآرق ،  24. دزرویم دـیکأت  زین  تموکح  رادـتقا  زکرمت و  رب  یلو  دـنکیمن ؛ ّدر  ار  اوق  کـیکفت  ناـملراپ و  لیکـشت  یهـالا و 

ياهنیمزرس  26. دـنادیم تتـشت  فالتخا و  أشنم  ار  اههلیبق  اهتّلم و  25 و  دناوخیم تافالتخا  عفر  عامتجا و  هب  رـشب  ناگدـننک  توعد 
هرابرد مالسا  دریگیم . رارق  مارتحا  دروم  مالـسا  رد  تسا ، اهتموکح  مهم  نکر  دنباییم و  رارقتـسا  اجنآ  رد  اهتیعمج  هک  ییایفارغج 
هقلطم دادبتـسا  يرادـمرز ، یفارـشا ، هطورـشم ، تنطلـس  يدرف ، هقلطم  تنطلـس  تموکح و  هنوگ  ره  اـب  تموکح  عوـن  تلود و  ناـمزاس 

اهنآ نیزگیاج  ار  یمالسا  يروهمج  دنکیم و  تفلاخم  یبرغ -  حالطصا  هب  یسارکومد -  يرگراک و  دادبتسا  ریگارف ، دادبتـسا  يدرف ،
دریذپیم و ار  نوناق  ربارب  رد  دارفا  يواست  تیرثکا و  یـسایس  تکراشم  تسا ، دـنوادخ  تساوخ  شنوناق ، يانبم  هک  یتموکح  دزاسیم .

تیعورـشم تیمکاح و  هراـبرد  مالـسا  ینید  نوتم   27. درامـشیم زاجم  ار  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، يداصتقا ، عورـشم  ياـهيدازآ 
ناوت تیحالـص و  يدـمآراک و  هک  نانچ  درامـشیم ؛ رب  نامکاح  ناریدـم و  يارب  ییاهیگژیو  دـنکیم و  هئارا  صاخ  ینیزاوم  مکاـح ،
حرطم ناناملسم  يوس  زا  یسایس  هیرظن  راهچ  یسایس ، ماظن  هصرع  رد   - 4 28. دـهدیم رارق  هّجوت  دروم  زین  ار  تموکح  مکاح و  لعفلاب 

مسیـشرانآ و هب  هک  جراوخ  هیرظن  تسا ؛ عیـشت  یـسایس  ماظن  هک  تماما  هیرظن  تخادنا ؛ هار  ار  هفیقـس  هک  تفالخ  هیرظن  تسا . هدـیدرگ 
زا اهنآ  حیحص  ریسفت  مالـسا و  ياههزومآ  دش . بیقعت  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  يوس  زا  هک  تنطلـس  هیرظن  دندروآ و  يور  تیمکاح  یفن 

یسایس راتفر  هب  طوبرم  یقوقح  ثحابم  یـسایس و  هقف  قوقح و  شریذپ  رب  زین  ّتنـس  باتک و   - 5 دننکیم . عافد  تیالو  تماما و  هیرظن 
یقطنم راظتنا  ناوتیم  زین  ینید  نوریب  هاگن  اب   - 6 دنهدیم . یهاوگ  مالسا  رد  للملا  نیب  قوقح  یـساسا و  قوقح  ینعی  مدرم  اهتلود و 

تموکح دننام  دخرچیم ؛ تردق  تموکح و  روحم  رب  تسایس  یـساسا  ياهشـسرپ  اریز  درک ؛ دییأت  ار  تسایـس  هصرع  رد  نید  زا  رـشب 
صاخ یشرگن  یسایس  رگشهوژپ  رگا  ؟29  دراد هب  یفیاظو  هچ  مدرم  ربارب  رد  دنکیم و  لابند  ار  یفده  هچ  دشاب ؟ دـیاب  هنوگچ  تسیچ ؟
رظنزا دشاب و  هتشاد  داقتعا  دنوادخ  یعیرشت  ینیوکت و  تیبوبر  تیکلام و  تیقلاخ ، رد  یسانشیتسه  رد  دشاب و  هتشاد  ناسنا  ناهج و  هب 
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زا اهناسنا  دسافم  حـلاصم و  مامت  كرد  رد  اهنآ  یناوتان  تیدودـحم و  وس و  کی  زا  هبرجت  لقع و  رابتعا  تیجح و  هب  یـسانشتفرعم ،
اهنآ یـسایس  ياهشنیب  اهروتـسد و  دهدیم و  رد  نت  موصعم  ناماما  و  )ص ( مرکا ربمایپ  زا  تعاطا  هب  ریزگان  دنک ، فارتعا  رگید  يوس 

زا ار  تموکح  فادها  یتسیچ و  مکاح و  یتسیک  هک  دنادیم  دوخ  قح  ًالوصا  رگشهوژپ  تیعقوم ، نیا  رد  دزاسیم . شیوخ  قشم  رس  ار 
ملع هصرع  رد  یبرجت  تاقیقحت  بلطم  نیا  تشذـگ -  هک  هنوگنامه  هّتبلا -  دـسرپب . تسا ، ترخآ  ایند و  رگتیادـه  هک  لاـعتم  دـنوادخ 

هک تسینانعم  نادب  دنکیمن و  یفن  ار  یسایس  لیلحت  یـسایس و  هفـسلف  هصرع  رد  ینالقع  تاقیقحت  ای  یـسایس  یـسانشهعماج  تسایس و 
رد یـسایس  مالک  یـسایس و  هقف  قوقح و  هب  هّجوت  اب   - 7 دریذپیم . ار  تلود  حطـس  رد  ینهذ  کت  درفنم و  رازگراک  یمالـسا  تموکح 

یسایس ماظن  زا  ناوتیم  یمالسا ، کیزیفاتم  درکیور  اب  تسایس  ملع  یمالسا و  هفسلف  یسانشتفرعم و  شیارگ  اب  یسایس  هفسلف  مالسا و 
رب درک . تیبثت  ار  یسایس  هصرع  رد  نید  زا  رشب  ییالقع  راظتنا  ینید ، نورد  نوریب و  شور  اب  تفگ و  نخس  زین  مالسا  یـسایس  هشیدنا  و 

، قازرلادبع یلع  انیس ، نبا  یباراف ، هیمیت ، نبا  هعامج ، نبا  یلازغ ، يدروام ، هلمج  زا  یسایس  نارکفتم  یملع و  ياهتیصخش  ساسا ، نیا 
دیس یفشک ، رفعج  دیس  هّللا ، لضف  خیش  ینیئان ، اضر ، دیشر  یبکاوک ، هدبع ، دمحم  لامج ، دیس  نودلخ ، نبا  یـسوط ، هجاوخ  دشر ، نبا 

فئالخلا كولس  یف  میقتـسملا  طارـص  فئاوطلا و  كولملا و  نازیم  نیدلاو ، ایندلا  بدا  ياهباتک  رد  ینیمخ ، ماما  يرال ، نیـسحلادبع 
ۀلملا و هیزنت  ۀـمالا و  هیبنت  مکحلا ، لوصا  مالـسالا و  دادبتـسا ، تعیبط  یقثولا ، ةورع  فارـشالا ، فاصوا  هلـضاف  هنیدـم  لها  ياههشیدـنا 

قوقح لئاسم  نیودـت  هب  مالـسا  نیزاغآ  نارود  زا  ناملـسم  ياهقف  هّتبلا  دـنتخادرپ . مالـسا  یـسایس  ماظن  اـی  هشیدـنا  ناـیب  هب  هیقف  تیـالو 
ص 11. یهانپ ، تعیرش  یضاق  لضفلاوبا  همجرت  هژروود ، سیروم  تسایس ، ملع  لوصا  . 1 عبانم ...... . ....... دنتشاد لاغتشا  مالسا  یسایس 
، نامه . 5 ص 26 . ملاع ، نمحرلادبع  تسایس ، ملع  ياهداینب  . 4 ص 27 . ج 1 ، دمحملاوبا ، دیمحلادبع  تسایس ، ملع  ینابم  . 3 نامه . . 2
، یفـسوی یجاح  دمحم  ریما  همجرت  رکرتسا ، يرج  شرامدیوید و  یـسایس ، مولع  رد  هیرظن  شور و  . 7 ص 33 . نامه ، . 6 . 30 ص 29 - 
ص 32. هیریشب ، نیسح  لقع ، ِتلود  . 10 ص 45 . نامه ، . 9 ص 44 و 48 . يدعسا ، یضترم  سیئوک ، ینوتنآ  یسایس ، هفسلف  . 8 ص 24 .

فجن همجرت  لسار ، دـنارترب  تردـق ، . 13 ص 26 . تیـسایس ، ملع  ياـهداینب  . 12 ص 19 . هیریشب ، نیـسح  یـسایس ، یـسانشهعماج  . 11
رهچونم همرجت  یکسال ، جدلوراه . تسایـس ، رب  ياهمدقم  و  ص 34 ؛ تسایس ، ملع  ص 4 و  تسایـس ، ملع  لوصا  ص 12 و  يردنبایرد ،

.17 ص 270 . ناـمه ، . 16 ص 30 . یـسایس ، موـلع  رد  هـیرظن  شور و  . 15 . 35 ص 34 -  تیـسایس ، ملع  ياـهداینب  . 14 ص 10 . افص ،
ام اوُرِّیَُغی  یَّتَـح  ٍمْوَِقب  اـم  ُرِّیَُغی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  . ( 19 ( 2  :) 124) هرقب ) ( َّنُهَّمَتَأَـف ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمـیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  . ( 18 . 220 ص 47 -  ناـمه ،
َّنِإ . ( 21 ( 3  :) 110) نارمع لآ  ) ( ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأـَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  . ( 20 ( 13  :) 11) دعر ). ( ْمِهِسُْفنَِأب

4) صـصق ) ( َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْـسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْـضَتْسَی  ًاعَیِـش  اهَلْهَأ  َلَعَج  َو  ِضْرَْألا  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف 
هشیدنا ینابم  . 23 ( 28  :) 5) صـصق ) ( َنِیثِراْولا ُمُهَلَعْجَن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  . ( 22 ( 28 :)

لـصف هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  ینید ، تیمکاح  یندم و  هعماج  ك : ر . . 24 . 371 ص 215 -  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  مالـسا ، یـسایس 
ناهج دـمحا  تموکح ، تسایـس و  لوصا  ك : ر . . 27 . 49  :) 12) تارجح . 26 . 2  :) 213) هرقب . 25 ییـالو . تموکح  رد  بازحا  هاـگیاج 

، تسایـس ملع  یـساسا  لئاسم  . 29 . 21 ص 20 -  هانپورـسخ ، نیــسحلادبع  ینید ، تیمکاـح  یندـم و  هعماـج  . 28 ص 171 . یگرزب ،
ص 25. هداز ، تمشح  رقابدمحم 

؟ داد ناوتیم  یخساپ  هچ  دننکیم ، حرطم  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  هک  یناسک  ربارب  رد 

شسرپ

؟ داد ناوتیم  یخساپ  هچ  دننکیم ، حرطم  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  هک  یناسک  ربارب  رد 
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خساپ

، اهنآ یمامت  هب  نتخادرپ  هک  تسا  هدش  نایب  يدنمشزرا  لّصفم و  ياهلالدتـسا  تسایـس ، زا  نید  ییادج  هشیدنا  نارادفرط  هب  خساپ  رد 
هب هجوت  اب  مالـسا  نیناوق  هرتسگ  کی . دوشیم : هدنـسب  هتکن  دـنچ  نایب  هب  هدرـشف  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا 

ماـما تخانـش . ار  سّدـقم  نید  نیا  یلـصا  يریگفدـه  ناوتیم  مالـسا ، ینید  یـسایس -  فادـها  یعاـمتجا و  ماـکحا  زا  یمیظع  مجح 
نیرتمک هک  یسک  ره  يارب  هتکن  نیا  دراد . تسایـس  هک  ینوئـش  مامت  اب  تسا ، تسایـس  نید  مالـسا  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ

زا نید  هک  دورب  وا  رب  نامگ  ار  هک  ره  سپ  ددرگیم . راکـشآ  دنکب ، مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یتموکح ، ماکحا  رد  يّربدت 
، نآرق تایآ  یمالـسا و  نیناوق  رب  هاتوک  يرورم  اـب  ص 6 . ج 1 ، رون ، هفیحـص  «. ار تسایـس  هن  هتخانـش و  ار  نید  هن  تسا ، ادـج  تسایس 
يدام و يورخا ، ییایند ، یعامتجا ، يدرف ،  ) ناسنا یگدـنز  داـعبا  ماـمت  هک  تسا  رگنوس  همه  عماـج و  ینید  مالـسا  هک  ددرگیم  نشور 
یقـالخا و تاروتـسد  ياراد  هدوـمن و  توـعد  یتـسرپ ، اـتکی  تداـبع و  هب  ار  مدرم  هک  هنوـگ  ناـمه  تـسا و  هـتفرگ  رظن  رد  ار  يوـنعم )

هرادا هب  طوبرم  روما  ییاضق ، یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یـسایس ، یتموکح ، لـئاسم  دروم  رد  یتاروتـسد  ماـکحا و  تسا ؛ يدرف  يزاـسدوخ 
ریذپناکما ییارجا ، تردـق  نودـب  یتاروتـسد ، ماکحا و  نینچ  يارجا  تسا  یهیدـب  دـشابیم . اراد  للملانیب و ... طباور  هعماج ، حـیحص 

حیحص يانعم  هب   - ینید تموکح  دراد . لابند  هب  زین  ار  ینید  تموکح  ًاموزل  نید  یعامتجا  یسایس و  ياههزومآ  رگید  ترابع  هب  تسین .
لامک و هب  اهناسنا  ندیـسر  ناکما  اهدادعتـسا و  دـشر  ياـههنیمز  دـنک و  هرادا  یهلا  نیناوق  ساـسا  رب  ار  هعماـج  هک  تسا  یتموکح  نآ 

نایاوشیپ هریـس  ود . دنک . هزرابم  یعامتجا و ... یقالخا ، ياهداسف  اب  دزاس و  هدامآ  مدرم  يارب  ار  هتـسیاش  حـلاص و  نیرب ، ياهعماج  داجیا 
، تموکح لیکـشت  نمـض  ترـضح  نآ  تسین . ادـج  تسایـس  زا  نید  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  (ص ) مرکا لوـسر  شور  هریـس و  نید 

انب یهلا  تاروتـسد  يارجا  لدـع و  ساسا  رب  یتموکح  زین  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  تشاد . هدـهع  رب  زین  ار  نآ  ییاـضق  ییارجا و  تیلوؤسم 
(، (ع ناماما رگید  يوس  زا  تقو  ياهتموکح  نتسنادن  عورـشم  و  (ع ) نیـسح ماما  نینوخ  مایق  (ع ،) نسح ماما  تدمهاتوک  تموکح  داهن .

یسایس و فادها  هس . تسا . مالسا  نید  تایرورض  زا  حلاص » تموکح  لیکـشت   » یـسایس و ياههزومآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  همه 
فادها زا  هنالداع ، تابسانم  يرارقرب  هعماج و  روما  حالـصا  یعامتجا ، یـسایس و  لئاسم  هب  نتخادرپ  نآرق ، هاگن  رد  ایبنا  تثعب  یعامتجا 
ِتانِّیَْبلِاب انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  . ) 1 زا : تسا  ترابع  دهدیم ، یهاوگ  بلطم  نیا  رب  هک  یتایآ  زا  ياهراپ  تسا . نید  یـساسا  میلاعت  زا  توبن و 

هک یتسار  هب  . » هیآ 25 (، 57  ) دیدح ِساَّنِلل ) ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو 
رد هک  ار  نهآ  دـنزیخرب و  يرگداد  هب  مدرم  ات  میدرک ، لزان  نازیم  باتک و  نانآ  هارمه  میداتـسرف و  رگنشور  ياههدـیدپ  اب  ار  ناربمایپ 

اُوِبنَتْجا َهَّللا َو  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًـالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  اـْنثََعب  ْدََـقل  َو  . ) 2 مـیدروآ .» دـیدپ  تـسا ، مدرم  يارب  ناوارف  ياـهدوس  تخـس و  يورین  نآ 
يرود توغاط  يوریپ  زا  دـینک و  یگدـنب  ار  دـنوادخ  هک  میداتـسرف  يربماـیپ  یتما ، ره  رد  یتسار  هب  و  . » هیآ 36 (، 16  ) لحن َتوُغاَّطلا )

هطبار ینآرق  ینابم  راهچ . یمالسا . هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  نید ، زا  رـشب  راظتنا  هللادبع ، يرـصن ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  «. دییوج
يایلوا لوسر و  ادـخ ، يارب  يورخا  يویند و  يونعم ، يدام ، هبناـج  همه  یتسرپرـس  تیـالو و  تیمکاـح ، صاـصتخا  تسایـس 1 . نید و 

هیآ 55 و ر.ك: (، 5  ) هدـئام َنوُعِکار ) ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : ) وا صاـخ 
نامه دناهدروآ ؛ نامیا  هک  یناسک  تسا و  وا  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امش  یلو  تسرپرـس و  . » هیآ 42 و 43 (، 5  ) هدئام هیآ 40 ؛ (، 12  ) فسوی

(، (ص ربمایپ يارب  یعامتجا  یـسایس -  يربهر  تماما و  تابثا  . 2 دـنزادرپیم .» تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اپ  هب  زامن  هک  یناسک 
ءاسن ِلْدَْـعلِاب )... اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اِهلْهَأ  یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : ) نانآ هیحاـن  زا  ناـبوصنم  و  (ع ) ماـما
مدرم نایم  هک  یماگنه  دیهدب و  ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  دنوادخ  . » هیآ 67 (، 5  ) هدئام هیآ 58 و ر.ك : (، 4)

، نآ ياـههصرع  نیرتمهم  زا  یکی  دراد و  یعیـسو  هرتـسگ  نآرق ، رد  تناـما  هکنیا  حیـضوت  دـینک .» يرواد  تلادـع  هب  دـینکیم ، يرواد 
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هب دیاب  ار  يربهر  تناما  یماما  ره  دنتـسه ؛ ناماما  تناما  لها  : » دیامرفیم هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  (ع ) اضر ماما  تسا . يربهر  تماما و  هلأسم 
رد تفالخ  تموکح و  تابثا  . 3 . 496 ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلع  دبع  خیشلا  ...« دراپسب دوخ  زا  دعب  ماما 

ِساَّنلا َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  (: ) (ع نامیلـس و  (ع ) دواد ترـضح  دننام  هتـشذگ ؛ ناربمایپ  زا  یخرب  يارب  نیمز 
رارق نیمز  رد  هفیلخ  ار  وت  ام  دواد ! يا  . » هیآ 54 (، 4  ) ءاسن هیآ 26 و 27 ؛ (، 27  ) لمن هیآ 20 ؛ نامه ، هیآ 26 و ر.ك : (، 38  ) ص ِّقَْحلِاب )

یفرعم یهلا  ناربمایپ  فیاـظو  زا  ار  مدرم  ناـیم  رد  تموصخ  لـصف  يرواد و  نآرق ، . 4 نک .» يرواد  قـح  هب  مدرم  ناـیم  رد  سپ  میداد ،
ءایبنا هیآ 42 ؛ (، 5  ) هدئام تایآ 58 و 65 ؛ (، 4  ) ءاسن هیآ 78 و ر.ك : (، 21  ) ءایبنا ِثْرَْحلا )... ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  َو  : ) دنکیم

ییاروش و راک  هب  توعد  . 5 دـندرکیم .»... يرواد  يرازتشک  هرابرد  هک  یماگنه  نامیلـس  دواد و  و  . » هیآ 89 (، 6  ) ماعنا هیآ 78 ؛ (، 21)
اب اهراک  رد  . » هیآ 38 (، 42  ) يروش هیآ 159 و ر.ك : (، 3  ) نارمع لآ  ِهَّللا ) یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواـش  َو  : ) ندرک یعمج 

ییادزملظ و یهاـبت ، داـسف و  اـب  هزراـبم  . 6 نک .» لـکوت  ادـخ  رب  شاـب و ] عطاـق  ، ] یتـفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  اـما  نک ؛ تروشم  ناـنآ 
(، 4  ) ءاسن هیآ 113 و ر.ك : (، 11  ) دوه ُراَّنلا ) ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  : ) تسا نامیا  لها  یلـصا  فیاظو  زا  يرتسگلدـع 

دوشیم بجوم  هک  دـینکن  هیکت  ناملاظ  رب  . » هیآ 279 (، 2  ) هرقب هیآ 41 ؛ (، 22  ) جح هیآ 28 ؛ (، 38  ) ص هیآ 90 ؛ (، 16  ) لحن هیآ 58 ؛
ِیَنب اْنمَّرَک  ْدََـقل  َو  : ) تسا یهلا  نایدا  تسایـس  لوصا  زا  ناسنا  هب  یـشخبتمارک  اهناسنا و  قوقح  هب  مارتحا  . 7 دریگ .» ارف  ار  امـش  شتآ 

هب رما  . 8 میتشاد .»... یمارگ  ار  ناـگداز  یمدآ  اـم  . » هیآ 32 (، 4  ) ءاسن هیآ 19 ؛ (، 3  ) نارمع لآ  هیآ 70 و ر.ك : (، 17  ) ءارسا َمَدآ )...
( ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : ) یعافد تاناکما  هیهت  موزل  نارگمتس و  ناربکتسم و  اهتوغاط ، اب  هزرابم  داهج و 
«. ریگب تخس  نانآ  رب  نک و  راکیپ  ناقفانم  رافک و  اب  ربمایپ ! يا  . » هیآ 218 (، 2  ) هرقب هیآ 56 ؛ (، 7  ) فارعا هیآ 9 و ر.ك : (، 66  ) میرحت

حالـس و يورین  زا  هچنآ  ره  . » هیآ 60 (، 8  ) لافنا ْمُکَّوُدَـع ) َو  ِهَّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو  )
ٍتاُبث اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  «. ) دیزاس مهارف  ناتدوخ  نانمشد  دنوادخ و  نانمشد  دیدهت  يارب  دیناوتیم  هدامآ  نابـسا 

ام «. ) دیور نوریب  داهج  يارب  مه  اب  ای  هتسد  هتـسد  هاگنآ  دیریگرب و  گنج  حالـس  نامیا ، لها  يا  . » هیآ 71 (، 4  ) ءاسن ًاعیِمَج ) اوُرِْفنا  َِوأ 
نامیا لهاو  ادـخ  صوصخم  ار  ییاـقآ  تزع و  . 9 دینکیمن ....» داهج  ادـخ  هار  رد  ارچ  . » هیآ 75 نامه ، ِهَّللا ) ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقت  ـال  ْمَُکل 

لآ َنیِرِـساخ ) اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) يریذـپتلذ هطلـس و  هنوگره  یفن  نتـسناد و 
یناسک يا  . » هیآ 146 (، 3  ) نارمعلآ هیآ 113 ؛ (، 11  ) دوه هیآ 35 ؛ (، 47  ) دمحم هیآ 8 ؛ (، 63  ) نوقفانم هیآ 149 و ر.ك : (، 3  ) نارمع
دیهاوخ راکنایز  ماجنارس  دننادرگیم و  زاب  ناتیاه  هتشذگ  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دیاهدروآ ! نامیا  هک 

ْدَق َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو  : ) نینرقلاوذ تولاط و  دـننام  لداـع ؛ حـلاص و  ناـمکاح  زا  یخرب  يارب  تموکح  تنطلـس و  تاـبثا  . 10 دش .»
يارب ار  تولاط  دنوادخ  تفگ : نانآ  هب  ناشربمایپ  و  . » تایآ 98-83 فهک ، هیآ 246 و 247 و ر.ك : (، 2  ) هرقب ًاِکلَم ) َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب 

هشیدنا لصف 5 ، مالـسا ، یـسایس  هشیدنا  ینابم  یناجنز ، دیمع  یلعـسابع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  «. تسا هدرک  ثوعبم  امـش  يرادمامز 
شخب هک  دوشیم  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  ج 9و10 . یعوضوم ،) ریسفت   ) نآرق مایپ  يزاریش ، مراکم  هللاهیآ  یمالـسا ؛ نوتم  رد  یـسایس 

زا هراب  نیا  رد  یمهم  ياهیـشم  طخ  نییعت  اهنت  هن  و  تسا . یعامتجا  یـسایس -  لئاسم  لماش  یمالـسا  ياـههزومآ  فراـعم و  زا  یمیظع 
يایلوا رگید  ناربمایپ و  هدهع  رب  دنوادخ  يوس  زا  ینییعت ، ياهتسایـس  يارجا  يربهر و  تیرومأم  هکلب  تسا ؛ هدش  ماجنا  دنوادخ  يوس 
تدابع رد  تسا ، هدش  دراو  تسایس  رد  هک  تیاور  هیآ و  ردق  نآ  ( » هر ) ماما ترـضح  ریبعت  هب  تسا . هدش  هداهن  هتـسجرب ، نانمؤم  یهلا و 

. تسا تاداـبع  هب  طوـبرم  هک  تسا  یباـتک  شیاـت  تشه  تفه ، دـینک ؛ هظحـالم  ار  هقف  باـتک  دـنچ  هاـجنپ و  زا  امـش  تسا . هدـشن  دراو 
ار شفیعض  دُعب  ار ، دُعب  کی  رانک و  میتشاذگ  ار  اهنآ  همه  ام  تسا . اهزیچ  روط  نیا  تارشاعم و  عامتجا و  تاسایس و  هب  طوبرم  شایقاب 

ص 180. ج 2 ، رون ، هفیحص  میتفرگ .»

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا ي  ای  مسیرالوکس 
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شسرپ

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  تسایس  زا  نید  ییادج  هشیدنا ي  ای  مسیرالوکس 

خساپ

اب نییآ  نیا  هک  دـندش  هّجوتم  یحیـسم  نارواـب  نید  تفاـی ، مسجت  یفرع  تینـالقع  يدربراـک و  درخ  ییازون  نارود  رد  یلاـمجا : باوج 
نیا رد  رـشب  یگدنز  هزات ي  طیارـش  اب  ار  دوخ  دشاب و  دیدج  یـسایس  یعامتجا ـ  ياهزاین  يوگباوج  دـناوت  یمن  دراد ، هک  ییاه  یتساک 

ای یعامتجا  روما  رد  تسا و  هدـمآ  ترخآ  ادـخ و  اب  ناسنا  طابترا  يارب  اهنت  نید  هک  دـندرک  مـالعا  ور ، نیا  زا  دزاـس . گـنهامه  رـصع 
هزوـح ي رد  نید  تیعجرم  راـکنا  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  هشیدـنا ي  ناـس  نیدـب  دوـش . هعجارم  نآ  هب  هک  تسین  یترورـض  یـسایس 

رکفت نوـماریپ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  دـندرک . روـهظ  يرگید  زا  سپ  یکی  ( 4) رالوکـس نافوسلیف  تفرگ و  لکـش  یـسایس  یعامتجا  ثحابم 
دوخ یهلا  لالز  ریسم  زا  هک  ینییآ  اریز  تسا ، برغ  نّدمت  عورشم  دنزرف  مسیرالوکـس  تفگ : ناوت  یم  تأرج  هب  تسا ، حرطم  یحیـسم 

هتـشاد ینامز  ره  رد  ار  ناسنا  ياهزاین  همه ي  هب  ییوگخـساپ  هیعاد ي  تسناوت  یمن  دوب ، هدش  جزتمم  ینیمز  يارآ  ءاوها و  اب  فرحنم و 
هدرکن یفرعم  یهلا  روآ  مایپ  نیرخآ  ار  دوخ  مالسلا ) هیلع  ) یسیع زگره  دوبن و  متاخ  نید  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نید  نیا ، رب  نوزفا  دشاب .

زا متاخ و  نید  مالـسا  اّما  دوب . هداد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) متاخ ربمایپ  تثعب  تراشب  هدش ) هدوتـس  ) دـمحا روهظ  رب  دـیکأت  اب  هکلب  دوب ،
دوجو یمالـسا  گـنهرف  رتـسب  رد  یعیبـط  روط  هب  تسایـس  زا  نید  ییادـج  حرط  يارب  یلاـجم  ور ، نیا  زا  تسا ، ناـما  رد  فـیرحت  تفآ 
دندرک نامگ  دندش و  نآ  هتفیـش ي  انـشآ و  نایبرغ  راکفا  اب  ناناملـسم  یخرب  هک  دروآربرـس  راید  نیا  رد  هشیدنا  نیا  یماگنه  تشادن و 

رب دوخ  همدقم ي  رد  روفصع  رباج  رتکد  لاثم  ناونع  هب  دنک . یم  مهارف  ار  یمالسا  عماوج  یقرت  لماکت و  تابجوم  بلاطم  نآ  رارکت  هک 
راختفا قازرلادبع  یلع  هدبع و  دمحم  يواطهط ، هعافر  لاثما  هب  ام  دیوگ : یم  قازرلادبع  یلع  هتشون ي  مکحلا » لوصا  مالـسالا و   » باتک

. دنتسه یندم  یعامتجا  ندمتم و  یتلود  رادفرط  نوچ  مینک ، یم  ادتقا  اهنآ  هب  و 

؟ تسیچ مسیرالوکس  رب  رالوکس  نادنمشیدنا  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ مسیرالوکس  رب  رالوکس  نادنمشیدنا  لیلد 

خساپ

نآ هب  دناوت  یم  يرالوکس  ره  هک  ییاه  لیلد  أ . تسا : میسقت  لباق  هتـسد  ود  هب  ینید  تسایـس  یفن  رب  اهنآ  هلدا ي  ( 15 : ) یلامجا باوج 
يارب یناریا  صاخ ، روط  هب  و  ناملسم ، ياهرالوکس  هک  يا  هلدا  ب . دحلم . هچ  یحیسم و  هچ  درامش ، ناملسم  ار  دوخ  هچ  دنک ، کسمت 

يایاضق ینید ، ياه  هرازگ  . 2 نید . تسایـس و  تاذ  توافت  . 1 دراد : دوجو  مهم  لیلد  دـنچ  لوا  هورگ  رد  دـنا . هدرک  نایب  مسیرـالوکس 
باوـج یهقف . تیریدـم  ییآراـک  مدـع  درک : هراـشا  ناوـت  یم  لـیلد  کـی  هب  زین  مود  هورگرد  ّریغتم . ياـیند  تباـث و  نـید  . 3 ییاضتقا .
ياعدا يارب  رالوکـس  نادنمـشیدنا  یلو  درک ، اّیهم  ار  مسیرالوکـس  رتسب  یخیرات  یگنهرف ـ  صاـخ  ياـه  هنیمز  دـنچ  ره  ( 15 : ) یلیصفت

ره هک  ییاه  لیلد  أ . تسا : میسقت  لباق  هتسد  ود  هب  ینید  تسایـس  یفن  رب  اهنآ  هلدا ي  دندرک . هماقا  زین  یمالک  یفـسلف ـ  ياه  لیلد  دوخ 
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و ناملسم ، ياهرالوکس  هک  يا  هلدا  ب . دحلم . هچ  یحیسم و  هچ  درامش ، ناملسم  ار  دوخ  هچ  دنک ، کسمت  نآ  هب  دناوت  یم  يرالوکس 
.2 نید . تسایـس و  تاذ  توافت  . 1 دراد : دوجو  مهم  لیلد  دـنچ  لوا  هورگ  رد  دـنا . هدرک  نایب  مسیرالوکـس  يارب  یناریا  صاخ ، روط  هب 

ییآراک مدـع  درک : هراشا  ناوت  یم  لـیلد  کـی  هب  زین  مود  هورگرد  رّیغتم . ياـیند  تباـث و  نید  . 3 ییاضتقا . يایاضق  ینید ، ياـه  هرازگ 
زا یهورگ  نـید  تسایــس و  تاذ  تواـفت  درک 1 . میهاوـخ  یباـیزرا  نییبـت و  ار  اـه  لـیلد  نیا  راـصتخا  هب  اـجنیا  رد  اـم  یهقف . تیریدـم 

تـسایس تاذ  اب  توافتم  نید  تاذ  دراد و  دوخ  هب  صوصخم  تیهام  تاذ و  زیچ  ره  دـنا : هتفگ  (، 1) ییارگ تاذ  رب  دیکأت  اب  اهرالوکس 
هرادا تسایـس ، تیهام  تفگ : دیاب  باوج  رد  تسا . یندشن  تفای  لاحم و  يرما  ینهآ » بوچ   » دـننام ینید » تسایـس  ، » ور نیا  زا  تسا .

تـسایس ، » فصو نیا  اب  دشاب . یم  یعقاو  تداعـس  يوس  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ناسنا  ییامنهار  نید ، تیهام  تسا و  هعماج  روما  ي 
رد یلقع  عنام  چیه  سپ  دشاب . رـشب  یعقاو  تداعـس  هدـننک ي  نیمأت  ات  ینید  ياه  شزرا  اهرایعم و  ساسا  رب  هعماج  هرادا ي  ینعی  ینید »

ییاضتقا يایاضق  لیبق  زا  ینید  ياه  هرازگ  دـنا : هتفگ  یخرب  ییاضتقا  يایاضق  ینید ، ياه  هرازگ  . 2 درادن . دوجو  ینید » تسایس   » ققحت
نینچ هب  هعماج  هرادا ي  تسایـس و  هک  یلاـح  رد  دروآ ، تسد  هب  صاـخ  هثداـح ي  ره  رد  یـصخشم  دومنهر  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا 

زا دارم  دیاب  اعدا  نیا  حیضوت  يارب  دوش . حرطم  امنهار  ای  عجرم  ناونع  هب  تسایـس  رد  دناوت  یمن  نید  سپ  دراد ، زاین  ینیعم  ياهدومنهر 
: یببس ماکحا  . 1 دنتـسه : میـسقت  لباق  هتـسد  هس  هب  نید ،  هلمج  زا  هزوح ، ره  رد  ار  ایاضق  ماکحا و  تخاس . نشور  ار  ییاـضتقا  ياـیاضق 

نیا یطیارـش  چیه  رد  هک  تسا  بجاو  لدـع  ای  تسا  مارح  ملظ  دـننام  دـنام ، یم  یقاب  لکـش  کی  هب  طیارـش  مامت  رد  هک  تسا  یماکحا 
دننام دـشاب ، یم  یـصاخ  لکـش  هب  عناـم  اـب  دروخرب  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  یماـکحا  ییاـضتقا : ماـکحا  . 2 دـنک . یمن  رییغت  ماـکحا 

.3 دوب . دهاوخن  بجاو  دشاب ، یسک  ناج  نتفر  نیب  زا  بجوم  ییوگتـسار  ًالثم  دوش و  هجاوم  یعنام  اب  رگا  هک  تسا ، بجاو  ییوگتـسار 
يرما لیلد  نودـب  یندـب  هیبنت  لاثم  ناونع  هب  دـبای ، یم  ققحت  یـصاخ  لکـش  هب  یطیارـش  ره  رد  هک  تسا  یماکحا  طیارـش : عبات  ماـکحا 

نید رد  هناگ  هس  لاکشا  نیا  همه ي  دنچ ، ره  دشاب . تسرد  يرما  دناوت  یم  یقالخا  فارحنا  زا  يریگولج  ماقم  رد  یلو  تسا ، تسردان 
لکش هب  عنام  اب  دروخرب  مدع  تروص  رد  هک  دنتسه  ییاضتقا  يایاضق  لیبق  زا  یعرش  ماکحا  رتشیب  اما  تسا ، دوجوم  هکلب  و  روصت ، لباق 

هعومجم ره  هکلب  درادن ، تسایـس  هزوح ي  رد  نید  ماکحا  ای  نید ، هب  صاصتخا  رما  نیا  هک  تسناد  هجوت  دیاب  یلو  دنـشاب . یم  یـصاخ 
نآ رد  هک  درک  عضو  ینوناـق  ناوت  یمن  یلک  روـط  هب  و  تسا . ییاـضتقا  نآ  ياـیاضق  تیرثـکا  ینعی  تسا ، تروـص  نیمه  هب  ینوناـق  ي 

تایلک نیا  دوش و  یم  عضو  یلک  تروص  هب  هراومه  نوناق  دشاب . هدش  صخشم  صاخ  تروص  هب  ییزج  هلأسم ي  ره  رد  دارفا  هفیظو ي 
تـسا يدروم  نآ  نیرت  عیاش  نیرت و  مهم  دـیاش  یلو  تسا ، عونتم  روصتم  عناوم  دوش . لیدـبت  رییغت و  یعناوم  اب  ههجاوم  رد  تسا  نکمم 
يرایعم دوش ، یم  دای  ماکحا » محازت   » هب یمالـسا  هقف  رد  نآ  زا  هک  دروم  نیارد  دوش . رگید  مکح  يارجا  زا  عنام  مکح  کـی  يارجا  هک 

ار نآ  داد و  ناـحجر  دـیاب  رت  تیمها  مک  مکح  رب  ار  رت  مهم  مکح  هک  نیا  نآ  دراد و  دوـجو  يرگید  رب  مکح  ود  زا  یکی  حـیجرت  يارب 
. تسا رت  مهم  اهنآ  لاـم  ظـفح  زا  دارفا  ناـج  ظـفح  هلمج  زا  تسا ، هدـش  ناـیب  ّتیمها  يارب  یطباوض  عرـش  رد  رگید ، يوس  زا  دـیزگرب .
رد هفیظو  ندش  نشور  يارب  هچنآ  درادن و  نید  ماکحا  هب  صاصتخا  تسا و  نیناوق  تیرثکا  یگژیو  ندوب  ییاضتقا  هک  نآ  نخس ، هاتوک 

تهج نیا  زا  سپ  تسا . هدـش  ماجنا  نید  رد  هک  تسا  يراک  فلتخم -  تـالاح  يارب  راـیعم  نییعت  ینعی  داد -  ماـجنا  ناوت  یم  دروم  ره 
نید تیعجرم  مدع  رب  اهرالوکس  لیلد  نیرتمهم  ّریغتم  يایند  تباث و  نید  . 3 درادن . دوجو  ینید  تسایس  ای  ینید  ماکحا  دوجو  رد  یعنام 

تسا و سدـقم  يرما  نید  درک : نایب  ناوت  یم  هنوگنیا  ار  اهنآ  لالدتـسا  لصاح  تسا . ایند  رییغت  نید و  تاـبث  لـضعم  یـسایس ، روما  رد 
هتـسویپ نآ  رد  دوجوم  تابـسانم  تسا و  لّوحت  رییغت و  لاـح  رد  مئاد  اـیند  هک  یلاـح  رد  دنـشاب ، یم  رییغت  نودـب  تباـث و  سدـقم  روـما 

هجوت دمآ  هتـشذگ  رد  هچنآ  هب  رگا  دشاب . هتـشاد  تیعجرم  ییآراک و  ایند  هرادا ي  رد  دناوت  یمن  نید  فصو  نیا  اب  دوش ، یم  نوگرگد 
نآ لوا  یتساک  تسا . هتشاد  شیپ  رد  ار  يا  هطلاغم  اهنآ  عومجم  هک  دراد  دوجو  ناصقن  ود  لالدتسا  نیا  رد  هک  ددرگ  یم  راکشآ  دوش ،

ار نید  رد  ّریغتم  رـصانع  شیادیپ  یگنوگچ  لبق  ياه  ثحب  رد  ام  درادـن و  دوجو  ّریغتم  رـصنع  هنوگ  چـیه  نید  رد  هدـش  روصت  هک  تسا 
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هزومآ دوجوم  نیا  رّیغتم  هرهچ ي  يارب  لومـش و  ناهج  ياهدومنهر  ناسنا  تیوه  تباث  دـُعب  يارب  نید  هک  میتفرگ  هجیتن  میدرک و  نییبت 
نآ طابترا  هوحن ي  مالسا ، رد  یتیعقوم  لومش و  ناهج  رصانع  شیادیپ  یگنوگچ  حیـضوت  نمـض  يدعب  راتـسُج  رد  دراد . یتیعقوم  ياه 
نیا رد  روبزم  لالدتـسا  مود  یتساک  درک . میهاوخ  نایب  نّودـم » هشیدـنا  هیرظن ي   » بلاق رد  ار  رـشب  تاـیح  فلتخم  ياـه  تحاـس  رد  ود 
یم ینوگرگد  شوختـسد  مایا  رذگ  رد  نآ  تیوه  مامت  درادن و  دوجو  ایند  رد  یتباث  رما  چیه  ایوگ  تسا ، رّیغتم  ایند  هدرک  اعدا  هک  تسا 

نوزفا دهد و  یم  لیکشت  ار  نآ  رد  دوجوم  طباور  رهوج  هک  تسا  یندنام  تباث و  يا  هولج  ياراد  ناسنا ، عبت  هب  ایند ، هک  یلاح  رد  دوش .
هبنج تباث و  يداعبا  ياراد  کی  ره  ایند  نید و  فصو  نیا  اب  دراد . طابترا  طباور  لکـش  هب  هک  تسا  رادروخرب  لّوحتم  يدُعب  زا  نیا ، رب 

شریذپ اب  یخرب  یهقف  تیریدم  ییآراک  مدـع  . 4 دـشاب . یم  ایند  رد  نآ  زا  رظانتم  شخب  هب  رظان  نید  زا  شخب  ره  دنتـسه و  ریغتم  ییاه 
يانبریز دنا . هدرک  مالعا  یملع  تیریدم  نامز  ار  رصاعم  راگزور  هتـسناد و  هتفای  نایاپ  يرما  ار  نآ  هتـشذگ ، رد  یهقف  تیریدم  ییآراک 
راگزور رد  هتفرگ و  لکـش  ینادان  نتم  رد  نید  ایوگ  تسا . شناد ، نید و  رگید  ریبعت  هب  ای  ملع ،  هقف و  يراـگزاسان  هب  داـقتعا  ناـیب  نیا 

لّوحت هداس و  یعماوج  صوصخم  هقف ، ینیرفآ  تغارف  ییادز و  لکشم  یـشخب و  ناماس  : » دنیوگ یم  ور ، نیا  زا  ددنب . یم  رب  تخر  ملع 
رازاب و هعماج و  تاـیح  يدـنمنوناق  ... داد یم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  ناـیمدآ  كدـنا  یتاـجاح  هداـس و  یطباور  هک  دوب  هتفاـیان  بّعـشت  و 
اج ره  تفر  یم  نامگ  اذـل  دوب و  هتـسشن  ملع  نامرف  ياج  هب  هیقف  ناطلـس و  نامرف  دوب و  هدـشن  فشک  زونه  تموکح  هفرح و  هداوناخ و 

، دنک نک  هشیر  ار  ناشراکتحا  ات  تسه  یهقف  مکح  نارکتحم  يارب  دش . دهاوخ  هدوشگ  یهقف  ماکحا  هجنپ ي  رـس  هب  دهد  خر  یلکـشم 
ّلح یملع  شور  زونه  دش . دنهاوخ  وراد  ای  ورد  یهقف  مکح  اب  مادک  ره  زین  ناراکبان  رگید  ناشورف و  نارگ  نادـسفم ، نانزهار ، نایناز ،
یم رگم  هزورما  نکل  سب . دوب و  هیقف  تیریدـم  فورعم ، فولأم و  تیریدـم  دوب . انـشآان  يا  هشیدـنا  هعماـج ، یملع  تیریدـم  لـیاسم و 
رشب تالکـشم  میظع  لوحت  دناشن و  یمن  ورف  هقف  ار  ناهج  یـسایس  هریت ي  طباور  رابغ  تراجت و  تعنـص و  ياغوغ  هک  درک  راکنا  ناوت 

زا هقف  ياه  ییاناوت  زا  تلفغ  وس ، کی  زا  تیحیـسم  اـب  مالـسا  هسیاـقم ي  هجیتن ي  دروخرب  عون  نیا  (« 1 (!؟ دـنک یمن  راهم  هقف  ار  زورما 
هب هجوت  اب  یمالسا  هقف  تسا . رگید  تهج  زا  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  مولع  زا  يریگ  هرهب  رد  مالـسا  دیکأت  هب  یهجوت  یب  رگید و  يوس 

شور دوجو  دـشاب . عجرم  امنهار و  دـناوت  یم  هعماج  درف و  تایح  ریغتم  تباث و  دـُعب  رد  نآ  رد  یتیعقوم  لومـش و  ناـهج  رـصانع  دوجو 
شسرپ هب  خساپ  ناکما  مه  دنک و  یم  نیمأت  ار  ینید  ياه  تشادرب  ناقتا  تحـص و  مه  تسا ، نید  مهف  يارب  رایعم  يا  هویـش  هک  داهتجا 

ره بسانت  هب  هکلب  تسین ، اه  شناد  مولع و  درط  يانعم  هب  نآ  هب  هعجارم  هقف و  دربراک  رگید ، فرط  زا  دروآ . یم  مهارف  ار  دـیدج  ياـه 
رد ار  یلـصا  شقن  هک  تسا  ملع  نیا  نید ، رّیغتم  ياه  هزومآ  هزوح ي  رد  درک و  هعجارم  هنیمز  نآ  رد  مزال  ياـه  شناد  هب  دـیاب  يدروم 
یم مولع  زا  يریگ  هرهب  عنام  هقف  هب  عوجر  هن  هتـشذگ و  هقف  هب  هعجارم  نامز  هن  سپ  دـنک . یم  افیا  لومـش  ناهج  رـصانع  قّقحت  هوحن ي 

. تسا ینید  ياه  نامرآ  فادها و  هب  ندیسر  رد  يرشب  شناد  ياه  ییاناوت  يریگراک  هب  یهقف  تیریدم  عقاو  رد  هکلب  دشاب ،

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  ایآ 

خساپ

تـیکلا و مـ ـد :  یو يدــیحوت مـی گـ شنیب  اـما  دــنک ,  یم  راذــگاو  ادــخ  ریغ  هـب  ار  تیمکاـح  يراذ و  ـگـ نو ـ نا حـق قـ مز ,  ـ یرـالو سـکـ
ینتبم مزیرالوکس  ـشـه  ید ـ نا دنارب .  مکح  يرگید  رب  درادن  قح  یناسنا  چیه  وا  نذا  نودب  تسادخ ; و  نآ  زا  یلـصا  یقیقح و  تیمکاح 
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يارب یعامتجا  نیناوق  رب  لمتـشم  يا  هعومجم  ناون  ـن بـه عـ ید ترورـض  یتقو  یلو  تسادـخ  اب  ناسنا  يدرف  هطبار  هب  نید  صاـصتخا  رب 
یم مالسا  هاگدید  زا  هلاسم  نیا  یسررب  هب  اجنیا ,  رد  ددرگ .  یم  لطاب  مزیرالوکـس  شیارگ  دوش ,  تابثا  ناسنا  يونعم  يدام و  تداعس 
ادخ يوس  زا  يا  هنوگ  هب  دـیاب   , نوناق نایرجم  ییاضق و  نیلوئـسم  ناراذـگنوناق و  یمالـسا ,  يدـیحو و  سا بـیـنـش تـ ـ ـسا بـر  میزادرپ . 

 , یعامتجا هچ  يدرف و  هچ  یناسنا ,  نووش  همه  يار  مال بـ ـ ـسا درادن .  ارروکذم  تاماقم  يدصت  قح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ,  نوذام 
زا يا  هدیزگ  هک  دراد ,  تلالد  بلطم  نیا  رب  یناوارف  تا  ـ یاور تا و  ـ یآ تسه .  زین  یقوقح  ماکحا  هدنرادرب  ردو  دراد  یتاررقم  نیناوق و 
هب عوجر  اب  دیاب  مدرم  تافالتخا  دـیوگ :  یم  تایآ  زا  یخرب  ادخ 1 -  یعیرـشت  تیبوبر  رب  لاد  تایآ  زا  یخرب   : مینک یم  رکذ  ار  تایآ 

نیب مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هّللا  ثعبف  هدـحاو  هما  سانلا  ناک  دوش [:  لح  یهلا  ماـک  ـ حا باـتک و 
عضو یهلا  نذا  نودب  دوخ و  شیپ  زا  یعامتجا  هچ  يدرف و  هچ  یماکحا ,  هک  ار  یناسک  ـد  نواد خـ  - 2 ( 1-1  [ . ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا 

امارح و هنم  متلعجف  قزر  نم  مکل  هّللا  لزنا  ام  متیارا  لق  دـیامرف [:  یم  ناکرـشم  هب  باطخ  يا  هیآ  رد  الثم  دـنک ;  یم  تمذـم  دـندرک , 
یلو تسا ,  اهندیـشون )  اـهیندروخ و  يدرف (  ماـکحا  هراـبرد  هیآ  ـن  یا ـر چـه  گا (2-1  [ . ) نورتـفت هّللا  یلع  ما  مکل  نذا  هّللا  لـق  ـالالح 

زا يا  هرا  پـ رد   - 3 دنتـسه .  تمذـمدروم  دـننک ,  رداص  یمکح  دوخ  يوس  زا  اـهناسنا  هک  دروم  ره  رد  ینعی  تسا ,  ماـع  روکذـمرایعم 
ادیدش نارگید  يارآ  يوریپ  زا  دـنک و  يور  یهلا پـیـ یحو  زا  هدـش  هداد  روتـسد  ادـکوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تا ,  ـ یآ

لزان دـنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  هک  یناسک  زین  یتاـیآ  رد   - 4 ( 3  [ . ) مهءاوها عـبتت  ـال  هّللا و  لزنا  اـمب  مهنیب  مکحا  نا  و  دـیامن [ :  زیهرپ 
 () نوملاظلا نورفاکلا (  مه  کئلواف  هّللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  دـنا [:  هدـش  بوسحم  رفاـک  ملاـظو و  قساـف  دـننک ,  مکح  تسا  هدرک 
 [ . هّلل ـالا  مکحلا  نا  تـسا [ .  هدـش  هتـسناد  دـنوادخ  نآ  زا  طـقف  ناـمرف )  نوناـق و  مـکح (  رگید ,  تاـیآ  رد   - 5 ( 4  ( [ . ) نوقـسافلا

 - 6 دشاب .  ادـخ  نذا  اب  هک  دـبای  یم  لاقتنا  نارگید  هب  نداد )  نامرف  نوناق و  قح  قح (  نیا  یتروص  رد  طقف  دـش ,  هتفگ  نا کـه  (5)چـنـ
بر تسا .  ندوب  رایتخا  بحاص  يانعم  هب  تیبوبراریز  دـنک ;  یم  تیافک  ام  دوصقم  يارب  دـنک ,  یم  یفرعم  بر  ار  دـنوادخ  هک  یتایآ 

هتخاسار بوبرم  دهاوخ  یم  هک  روط  بر هـر  ها  گـ دنک .  یم  فرـصت  بوبرم  رد  دهاوخب  هک  هنوگره  لماک ,  رایتخا  اب  هک  تسا  یـسک 
یعیرشت فرـصت  نیا  و  دراد ,  یم  ررقم  یهن  ای  رماو  هدرک  عضو  نوناق  وا  يارب  هاگ  تسا و  ینیوکت  فرـصت  نیا  و  دنک ,  یم  هتخادرپ  و 

يارب هک  دـیحوت  باـصن  اریز  تسادـقاف ,  ار  مالـسا  هبترم  نیتسخن  دـشابن ,  لـئاق  یعیرـشت  تیبوبر  دـنواد  يار خـ ـی بـ ـس ـر کـ گا تسا . 
قلاخ و ار  دـنوادخ  هک  نیا  اب  سیل  ـ با تسا .  یعیرـشت  ینیوکت و  تیبوبر  تیقلاخرد و  دـیحوت  هب  داقتعا  دراد ,  ترورـض  ندوب  ناملـسم 
زا یچیپرـس  یهلا و  یعیرـشت  تیبوبر  راکنا  لیلد  هب  تسا  رفاک  نآرق  هاگدـید  زا  تشاد ,  طابترا  مه  داعم  هب  تسناد و  یم  ینیوکت  بر 

ـا مـن با ـ برا مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  دـیوگ [ :  یم  نایحیـسم  نایدوهی و  تمالم  ماقم  رد  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  یلاـعت .  قح  ناـمرف 
هنو دوهی  هن  هک  تس  شـکـی نـیـ دندوب .  هتفرگ  بابرا  ار  شیوخ  نابهار  و  نادنمـشناد )  رابحا ( ادخ  ربارب  رد  نانآ  ینع  یـ ( 1-2  ) هّللا نود 

عیرـشت و رد  راـیتخا  بحاـص  طـقف  ار  ناـنآ  هـکلب  دنتـسناد  یمن  شخب  یتـسه  هدـننیرفآ و  ادـخ و  ار  اـسیلک  هـسینک و  ناـگرزب  يراـصن 
اراهراک لالح  مارح و  رما  رایتخا  ینعی  دندرک  یم  دادملق  یعیرـشت  بر  ار  ناب  ـ هار را و  ـبـ حا نا  ـنـ یا ـع  قاو رد  دنتـسناد .  یم  يراذگنوناق 

دیوگ یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  يادخ  رگید ,  ياج  رد  دنتسناد .  یم  اسیلک  هسینک و  ناگرزب  تسدب 
نیملسم و ام (  زا  یـضعب  ینعی  ( 2-2  ) هّللا نود  نم  ابابرا  اضعبانـضعب  ذـختی  ال  هکنیا [ :  هل  زا جـمـ ناوخب .  ارف  يروما  هب  ار  باتک  لـها  : 

داقتعا باتک )  لها  نانآ (  هک  تسا  هدش  ریـسفت  نینچ  هیآ  نیا  ـی  تا ـ یاور رد  دنریگن .  ادخ  ربارب  رد  بابرا  ار  رگید  یـضعب  باتک )  لها 
بـر دننادب .  دوخ  نید  غلبم  ار  نانآ  هکنیا  هن  دندرمش  یم  نید  رما  رد  رایتخا  بحاص  ار  ناشناگرز  ـتـنـد و بـ ـشاد ناشناگرزب  زا  تعاطا  هب 
هب بستنم  مه  يراذگنوناق  عیرـشت و  تسادخ  هب  بوسنم  نیوکت  تقلخ و  هک  هنوگنامه  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  هش ,  ـ ید ـ نا ـن  یا فال  خـ
مه ینیوکت و  تیبوبر  مه  ناناملسم  رظن  رد  نیاربانب  دنرامـش .  یمن  يراذگنوناق  قح  بحاص  ادخ  رانک  رد  ار  رگید  سک  چیه  تسوا و 

 . دـبای باستنا  ادـخ  هب  دـیاب  هعماـج  هراداو  ریبدـت  نووش  همه  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  رباـنب  تسادـخ .  نآ  زا  ارـصحنم  یعیرـشت  تیبوبر 
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 - یعامتجا لئاسم  هنیمز  رد  مالسا  ددرگ :  یم  نشور  دش ,  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  هشیدنا  اب  مزیرالوک  ـ ـس ـی  فا تـنـ
رب ینتبم  هک  مزیرالوکـس  اـب  دـناوت  یم  هنوـگ  ـن چـ یار ـ با بـنـ دراد .  نوناـق  یللملا -  نیب  یعاـمتجا  لـئاسم  اـت  هـتفرگ  اـهنآ  نیرتـکچوکزا 

لیالد زا  یکی  دشاب ؟  راگزاس  تسا  یگداوناخ -  یعامت و  ـ جا ـی ,  قو ـی و چـه حـقـ سا هچ سـیـ یگدنز -  يدج  لئاسم  زا  نید  کیکفت 
ور ـن  یا زا  دیاین .  دیدپ  مدرم  ياه  هتساوخ  ادخ و  ياه  هتساوخ  نیب  یضراعت  دنتساوخ  یم  اهنآ  هک  دوب  نیا  برغ  رد  مزیرالوکس  جیورت 

نیرتالاب یمالـسا ,  رد بـیـنـش  ـا  ما درادـن .  ار  یقوقح  یعامتجا و  لئاسم  رد  تلاـخد  قح  نید  و  تساـسیلکطقف ,  نید  ياـج  دنتـشادنپ 
شنیب نیا  ساـسا  رب  سپ  دـهد .  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  زیچ  همهو  دـشاب  وا  صلاـخ  هدـنب  ادـخ و  هدارا  عباـت  ناـسنا ,  هک  تسا  نـیا  شزرا 

هرقب یقت 1-1 -  دمحم  يدزی -  حابصم  باتک : تاحیضوت  دشاب .  شا  یگدنز  مهم  لئاسم  رد  قلطم  يدازآ  هبدقتعم  دناوت  یمن  ناملسم 
تایآ 40 و فسوی ,  هیآ 57 ;  ماعنا ,   - 5 تایآ 44,45,47 .  هدئام ,   - 4 هیآ 49 .  هدئام ,   - 3 هیآ 59 .  سنوی ,   - 2-1 هیآ 213 .  , 

 . هیآ 64 نارمع ,  لآ   - 2-2 هیآ 31 .  هبوت ,   - 1-2  . 67

؟  تسین ادج  تسایس  زا  نید  مالسا ,  هاگدید  زا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین ادج  تسایس  زا  نید  مالسا ,  هاگدید  زا  ایآ 

خساپ

هژاو يارب  اجن  ـ یا رد  ددرگ .  راکشآ  تسایس  اب  نید  هطبار  نآ ,  وترپ  رد  ات  دوش  نشور  تسایس  يانعم  تسا ,  راوازـس  زیچ ,  ره  زا  بـیـش 
هب ندیسر  تهجرد  نکمم  هلیسو  عون  ره  نتفرگ  راک  هب  گنرین و  ریوزت و  يانعم  هب  ار  تسایـس   - 1 تسا :  حرطم  لامتحا  ود  تسایس , 

یعقاو يانعم  هب  تسایـس  هک  نیا  زا  هتـشذگ  انعم ,  نیدب  تسایـس  تسا  یه  ـ ید بـ دنک . )  یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده ,  مینادـب ( .  فدـه 
یگدنز روما  ریبدـت  يانعم  هب  ار  تسای  ـ ـس نآ کـه   - 2 دـشاب .  یمن  راـگزاس  نید  اـب  تسین و  يزیچ  بلقت  هلیح و  زج  هکلب  هدوـبن  هملک 

روما هرادا  نامه  هک  انعم  ـن  یا ـت بـه  ـسا ـیـ ـس مییامن .  ریـسفت  نوگاـنوگ ,  ياـه  هنیمز  رد  یمالـسا  حیحـص  لوصا  قیرط  زا  هعماـج  کـی 
اب نید  یگ  ـنـ ها ـل هـمـ یالد زا  ـی  خر ـنـک بـ یا دـشاب .  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  هدوب و  نیدءزج  تسا ,  تنـس  نآرق و  وترپ  رد  ناناملـسم 

بیـشن زارف و  رپ  نارود  رد  یمارگ  ربمایپ  شور  راـتفگ ,  نیا  هاوگ  نیرت  نشور   : میوش یم  روآداـی  ار  تموکح  لیکـشت  موزل  تساـیس و 
 , ـش یو توعد خـ زاغآ  زا  ترـضح ,  نآ  هک  ددرگ  یم  نشور  باتفآ ,  ناـسب  ادـخ ,  لوسر  رادرک  راـتفگ و  هعلاـطم  اـب  تسا .  تلاـسر 

هتـشاد ار  مالـسا  ياه  همانرب  اه و  حرط  يزیر  یپ  ییاناوت  هک  دوب  ادـخ  هب  نامیا  هیاپ  رب  دـنمورین ,  تموکح  کی  ندروآ  دـیدپ  ددـصرد 
تموکح راذـگ  هیاپ  ربمای ,  پـ مینک .  هراشا   , تسا ربمایپ  دـنلب  تمه  نیا  رگنایب  هک  يدـهاوش  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  دـشاب . 

هتـسه لیکـشت  هب  نوگانوگ ,  ياه  شور  اب  دزاس ,  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ات  تفای  تیرومام  ادـخ  لوسر  هک  هاگنآ   - 1  : تسا یمالسا 
هبعک ترایز  هب  کیدزن  رود و  زا  هک  ییاه  هورگ  اب  اتـسار ,  نیا  ردو  تخادر  نا پـ ـلـمـ ـس ياهورین مـ يروآدرگ  تیاده و  هزرابم و  ياه 

هب هبقع  لحم  رد  هنیدـم  مدرم  زا  هورگ  ود  اب  نایم ,  نیا  رد  دومن و  یم  توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  نانآ  درک و  یم  تاـقال  مـ دـندمآ ,  یم 
نیتسخن ناس ,  نیدب  و  ( 1  ) دن ـ یا ـت نـمـ یا وا حـمـ زا  دننک و  توعد  دوخرهش  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  دنتـسب  نامیپ  نانآ  تسـشن و  وگتفگ 

هنیدم رهش  هب  ترجه  زا  سپ  ادخ ,  لو  ـ ـسر  - 2 دش .  هتشادرب  یمالسا ,  تلود  سیسات  تهج  رد  ترضح ,  نآ  يراذگتـسایس  ياهماگ 
ود داتـشه و  رد  يو ,  تلاـسر  نارود  رد  هـک  یـشترا  تـخادرپ ,  تبالـص  اـب  دـنمورین و  هاپـس  کـی  لیکـشت  يراذـگ و  هیاـپ  هـب  مادـقا 

پـس  - 3 تشادرب .  مالسا  هار  رس  زاار  یمالسا  تموکح  لیکشت  عناوم  دوخ ,  ناشخرد  ياه  يزوریپ  اب  دومن و  تکرـش  نوگانوگدربن , 
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دنمورین ياهبطق  اب  یخیرات ,  ياه  همان  لاسرا  ناریفـس و  مازعا  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هنیدـم ,  رد  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  زا 
خیرات تسب .  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ,  نامیپ  اه ,  هورگ  نارـس  زا  يرایـسب  اب  درک و  رارقرب  طابترا   , دوخ رـصع  یعاـمتجا  یـسایس و 

سقو مـقـ مور ,  ها  ـ شدا قـیـصـر پـ نار ,  ـ یا روطارپما  يرسک  هب :  ترضح  نآ  ياه  همان  ياه  یگژیو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یناگدنز 
ار هدش  دای  ياه  همان  رثکا  ناققحمزا ,  یخرب  تسا .  هدومن  طبض  ار  نامز  نآ  نارادمامز  رگید  هشبح و  ياورنامرف  یشاجن  رصم ,  ناطلس 

تموکح ياه  هیاپ  رتشیب  هچ  ره  ماجسنا  مالـسا و  فادها  دربشیپ  روظنم  هب  ادخ  لوسر   - 4 ( 2  . ) دنا هدروآ  درگ  هناگادج  يا  هلاسر  رد 
یم ار  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  نآ  مادـقا  زا  يا  هنومن  لاثم  ناو  بـه عـنـ درک .  نییعت  اورناـمرف  اهرهـش  لـیابق و  زا  يرایـسب  يارب  یمالـسا , 

 : تشاـگن نینچ  يا  هماـن  یط  دومن و  مازعا   , شیوخ هلیبـق  يوس  هب  دوخ ,  هدـنیامن  ناون  ار بـه عـ ـد  یز نب  هعاـفر  یمارگ ,  ربماـیپ   : میروآ
لخد نم  هماع و  هموق  یلا  هتثعب  ینا  دیز  نب  هعافرل  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـمحم  نم  باتک )  اذـه  میحرلا ( ,  نمحرلا  هّللا  مسب 

دنوادخ مان  هب  (- 3  . ) نیرهـش ناـما  هلف  ربدا  نم  هلوـسر و  بزح  هّللا و  بزح  یفف  مهنم  لـبقا  نمف  هلوـسر  یلاو  هّللا  یلا  مهوعدـی  مـهیف 
نانآ ات  متشاد  لیسگ  عباوت  دوخ و  موق  بناج  هب  ار  وا  نم  دیز .  نب  هعافر  يارب  ادخ  ربمایپ  دمحم  زا  تسا  يا  همان  نیا  نابرهم ,  هدنـشخب 

 , دنادرگب يور  وا  زا  سکره  دوب و  دهاوخ  ربمایپ  ادخ و  بزح  زا  دریذپب ,  ار  يو  توعد  سک  پـس هـر  دـنک .  توعدادـخ  يوس  هب  ار 
زاغآ زا  يو  هک  تسین  یکـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  اه  مادقا  اهراتفر و  هنوگنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دراد .  ناما  تصرف  هام  ود  اهنت 
عماوج یناگدنز  يایاوز  مامت  رد  مالـسا ,  لومـش  ناهج  ماکحا   , نآ وترپ  رد  ات  هدوب  دنمورین  تموکح  کی  لیکـشت  ددـصرد  بـعـثـت , 

هب ـفـیـر  ـس مازعا  دـنمورین ,  یـشترا  يراذـگ  ناینب  ذـفنتم ,  لیابق  اه و  هورگ  اب  نتـسب  نامیپ  لیبق  زا  ییاهراک  ـا  یآ دـبای .  ققحت  يرـشب , 
اهرهـش و هب  نارادنامرف  نارادناتـسا و  نتـشاد  لیـسگ  و  نانآ ,  اب  هبتاکم  نایاورنامرف و  ناهاشداپ و  هب  نداد  رادشه  فلتخم ,  ياهروشک 

هریس زا  هتـشذگ  ؟  دراد يرگید  مان  هعماج -  نووش  هرادا  ریبدت و  يانعم  بـه  تسایـس -  زج  اهراک ,  نیا  لاثما  کیدزن و  رود و  ياهـشخب 
هور شـیـعـه ود گـ ره  يارب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمومریما  شور  صوصخب  ناناملسم و  يارب  ـن  ید ـ ـشار يافلخ  راتفر  ربمایپ , 
 , یمالسا هورگ  ود  ره  نادنمش  ـ ناد دهد .  یم  یهاوگ  تسایس  اب  نید  یگنهامه  رب  رین ,  شیوخ  تموکح  تفالخ و  نامز  رد  ـنـی ,  ـس و 
ار اهنآ  زا  یخرب  هنومن ,  ناونع  هب  هک  دـنا  هدرک  هماـقا  هعماـج ,  روما  تیریدـمو  تموکح  موزل  رب  تنـس  باـتک و  زا  يا  هدرتسگ  لـیالد 
نیدـلا و هسارح  یف  هوبنلا  هفالخل  هعوضوم  همامالا  دـیوگ :  یم  هیناطلـسلا  ماکحا  دوخ  بات  رد کـ يدرواـم  نسحلاوبا   : میوش یمروآداـی 
 , توبن يریگیپ  ینیـشناج و  روظنم  بـه  ـت ,  مو ـت و حـکـ ما ـ ما (- 4  . ) عامجالاب بجاو  همالا  یف  اهب  موقی  نمل  اهدـقع  و  ایندـلا ,  هسایس 
اپ رب  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تموکح  يرارقرب  و  ددرگ ,  ایند  روما  ریبدت  تسایـس و  نید و  زا  يراد  ـ ـسا بجومات پـ تسا ,  هدش  هداد  رارق 

ماقم رد  تسا ,  تنـس  لها  روهـشم  ياملع  زا  یکی  هک  یمالـسا ,  دنمـشناد  نیا  تسا .  بجاو  ناناملـسم ,  عامجا  قاـفتا و  هب  دراد ,  یم 
یف امل  دراگن :  یم  نینچ  یلقع ,  لیلد  دروم  رد  یعرـش  لـیلد   - 2 یلقع لیلد   - 1  : دـیامن یم  هراشا  لیلد ,  عون  ود  هب  انعم ,  نیا  تاـبثا 

نیلمهم و یـضوف  اوناکل  هالولا  الول  و  مصاـختلا ,  عزاـنتلا و  یف  مهنیب  لـصفی  و  ملاـظتلا ,  نم  مهعنمی  میعزل  میلـستلا  نم  ءـالقعلا ,  عاـبط 
زاب رگیدـکی  رب  ندرک  متـس  زا  ار  نانآ  ات  دـنیامن ,  يوریپ  يربهر  زا  هک  تسا  نادـنمدرخ  تشر  ـ ـس رد  ـن  یا ار  ـ یز (- 5  . ) نیعاضم اجمه 

زا ار  دوخ  يدمآراک  دندرگ و  یم  هتفـشآ  هدنکارپ و  مدرم  دنـشابن ,  نایاورنامرفرگا  دزاس و  ادـج  مه  زا  ار  نانآ  عازن ,  ماگنه  هب  دراد و 
 : ـل جوز هّللا عـ لاق  نیدلا ,  یف  هیلو  یلا  رومالا  ضیوفتب  عرشلا  ءاج  نکل  و  دیوگ :  یم  نینچ  یعرـش  لیلد  دروم  رد  و  دنهد .  یم  تسد 

نورماـتملا همئـالا  مه  اـنیف و  رمـالا  یلوا  هعاـطانیلع  ضرفف  مکنم *)  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطاو  هّللا  اوعیطا  او  ـنـ مآ ـن  یذ ـ لا ـهـا  یاا یـ *) 
نامیا يا  دیامرف :  گرزب مـی  دـنوادخ   , هدـش دراو  نید ,  رد  ياورنامرف  یلو و  هب  اهراک  يراذـگاو  رب  یعرـش  لیلد  یلو ,  (- 6  . ) انیلع

نایاوشیپ و نانآ  هدومرف و  بجاو  ام  رب  ار  رما  نابحاص  زا  يوریپ  ادـخ  سپ  دـینک )  يوریپرما  ناـبحاص  ربماـیپ و  ادـخ و  زا  ناگدـنروآ , 
بوسنم مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هب  هک  دنک  یم  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  لقن  هب  قودص  شـیـخ  دنتسه .  ام  رب  نایاورنامرف 

زا یخرب  هک  دراد  دوجو  تمو ,  لیکـشت حـکـ ترورـض  نوماریپ  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ییاهزارف  دـنلب ,  تیاور  نیا  نمـض  رد  تسا , 
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ایندلا نیدلا و  رما  هنم  مهل  دبالامل  سیئر  میقب و  الا  اوشاع  اوقب و  للم  ـ لا نم  هلم  قرفلا و ال  نم  هقرف  دجن  انا ال  میوش :  یم  روآدای  ار  اهنآ 
مهئیف هب  نومـسقی  مهودـع و  هب  نولتاقیف  هب  الا  مهل  ماوقـال  هنم و  مهل  دـبال  هنا  ملعی  اـمل  ـخـلـق  لا كر  نا یـتـ میکحلا  همکح  یف  زجی  ملف 

 , سیئر اورنامرف و  نودب  هک  میبای  یمن  ار  یتما  هورگ و  چـیه  مـا  (- 7  . ) مهمولظم نم  مهملاظ  عنمی  مهتعاـمج و  مهتعمج و  هب  نومیقیو 
رود هب  میکح  دنوادخ  تمکح  زا   , سپ تسا .  زاین  وا  هب  ایند  نید و  نووش  رد  هک  ییاورنامرف  دهد ;  همادا  دوخ  ياقبو  یگدنز  هب  دناوتب 

اب هارمه  مدرم ,  سپ  دـیامن .  راذـگ  ورف  دنتـسیاب ,  دوخ  ياـپ  يور  دـنناوت  یمن  نآ  نودـب  دـنراد و  زاـین  ودـب  هچنآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا 
 , وا ناـمرف  هب  دـننک و  یم  میـسق  ار تـ رد جـنـگ  ياـهدروآ  تسد  اـه و  تمینغ  وا ,  مـکح  هـب  دـنگنج و  یم  دوـخ  نانمـشد  اـباورنامرف 

تایاور همه  حیرشت  هتبلا ,  دراد .  یم  زاب  ناگدیدمتس ,  زا  ار  نارگمتـس  هک  تسا  مکاح  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  تعامج  هعمج و  ياهزامن 
ددرگ نایب  یلقتسم  باتک  رد  دیاب  دجنگ و  یمن  هاتوک ,  راتشون  نیا  رد  تهاقف ,  هاگدید  زا  یمالسا ,  ياهقف  نوگانوگ  نانخس  لیلحت  و 

 , دـنمورین تموکح  کی  ندرک  اپ  رب  نودـب  یعرـش ,  نیناوق  زا  یگرزب  شخب  هک  ددرگ  یم  نشور  زین  یمالـسا  هقف  ریگارف  یـسررب  اـب  . 
ـی و عر تاریزعت شـ دودح و  يارجا  هدیدمتس و  زا  تیامح  رگمتس و  زا  یهاوخ  داد  عافد و  داهج و  هب  ار  ام  مالـسا ,  دریذپ .  یمن  ققحت 
 , ـی مال ـ ـسا ـعـه  ما تد جـ ـ حو زا  يراد  ـ ـسا نودـم و پـ یلام  ماظن  کی  يرارقربو  هدرتسگ  یبوچراـهچ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

لمع هعماج  دناوت  یمن   , مجـسنم تموکح  اناوت و  ماظن  کی  زا  يرادروخرب  نودب  هدـش  دای  فادـها  هک  تسا  نشور  دـنک و  یم  توعد 
 , دنمورین هاپـس  نینچ  کی  لیکـشت  دراد و  زاین  هتفای  نامزاس  یـشترا  هب  مالـسا ,  میرح  زا  عافد  سدقم و  عرـش  زا  تیامح  اریز  دـشوپب ; 

ضیارف و نتشاد  اپرب  روظنم  هب  تاریزعت  دودح و  يار  ـ جا هـمـچـنـیـن ,  تسا .  یمالسا  ياهـشزرا  هیاپ  رب  يوق  یتموکح  ییاپرب  مزلتـسم 
گنهامه و تالیکشت  ماظن و  کی  نودب  هدش ,  دای  دراوم  ریاس  ناراکمتسزا و  ناگدید  ـتـن حـق سـتـمـ فر زین گـ ناهانگ و  زا  يریگشیپ 

هچنآ هب  مالـسا ,  رد  تموکح  ییاپرب  موزل  لیالد  هچرگ  ددرگ .  یم  جرم  جره و  بوشآ و  بجوم  ای  دـشاب و  یمن  ریذـپ  ناـکما  اـناوت , 
هک تسین ,  ادـج  تسایـس  زا  نید  اـهنت  هن  هک  ددرگ  یم  نشور  ـی  بو هد بـه خـ ـ ـش دا  لـیالد یـ زا  یلو  دوـش  یمن  دودـحم  دـیدرگ ,  ناـیب 
یم ناهج  رسارس  رد  یمالسا  عماوج  هفیظوو  بانتجا  لباق  ریغ  ترورض  کی  رونا ,  عرش  یشزرا  ماظن  هیاپ  رب  ـی  مال ـ سا تموکح  لیکشت 

دننام  - 2 رصم .  ط 2 ,  یلوا ,  هبقع  ثحبم  ص 431 ,  ج 1 ,  ماشه ,  نبا  هریس  اضر 1 -  دیس  بصن -  ینیسح  باتک : تاحیضوت  دشاب . 
ماکحالا ص 4144 -  ج 1 ,  لوـسرلا ,  بیتاـکم   - 3 يدـمحا . )  یلع  لوسرلا (  بیتاـکم  و  هّللا )  دـیمح  دـمحم  هیـسایسلا (  قاـثولا  : 

ط 1 ص 5 ,  لوا ,  باب  يدروام , )  هیناطلسلا ( 

دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياه  هزیگنا  و  تایصوصخ ,  هنیشیپ , 

شسرپ

دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياه  هزیگنا  و  تایصوصخ ,  هنیشیپ , 

خساپ

 , مسیلانویسان ساسا  رب  تلود  يریگ  لکش  تلود ,  زا  نید  ییادج  هلمج  زا  ییاه  هص  ياراد مـشـخـ ـت کـه  سا ـی  ما نـظـ مز ,  ـ یرالو سـکـ
 . تسا یهلا  موـلع  ياـج  هب  یبرجت  موـلع  تیمکاـح  ییارگ و  ینهذ  ياـج  هب  ییارگ  ینیع  رب  دـیکات  رـشب ,  تساوـخ  قـبط  يراذـگنوناق 

داجیا اهنت  نآ  تلاسر  هدش و  دادملق  يدرف  يرما  نید   , ماظن نیا  رد  دراد .  دیکات  تسایس  زا  نید  ورملق  ییادج  رب  مزیرالوکس  نیاربانب , 
یم تسا و  نیمز  برغم  رکف  نیا  هاگداز  مزیرالوکـس  هنیـشیپ  درادن .  یتلاخد  چیه  تسایـس  نآ  رد  هک   , تسا دنوادخ  درف و  نایم  هطبار 

هب ـالمع  کـیلوتاک  ياـسیلک  یط ,  ـ ـسو نور  نارود قـ رد  تسا .  سناـسنر )  زا ( شیپ  ثداوح  یعیبـط  باـتزاب  مزیرالوکـس  تفگ  ناوت 
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صقاون ور  نیا  زا  دوب ;  لماک  نید  کی  رایع  مامت  هنومن  کیلوتاک  بهذـم  ییاـپورا ,  هعماـج  رد  هدـمآرد و  يروتارپما  تردـق  تروص 
لیجنا میلاعت  اه و  هیـضرف  دیوم  هک  دنتفای  رـشن  هزاجا  یلئاسم  اهنت  اسیلک ,  تیمکاح  ببـس  هب  دنتـشاذگ .  یم  نید  باسح  هب  ار  بهذـم 

 . دوب رارقرب  ضراعت  نید  ملع و  نایم  هدش و  یقلت  هعونمم  هرجـش  ملع  اریز ,  دش ,  یم  هلباقم  يروآون  هنوگره  اب  رـص  ـن عـ یا رد  دندوب . 
هدـش فیرحت  نتم  قبط  رب  رگید ,  يوس  زا  دـش .  یحیـسم  عماوج  طاطحنا  ثعاب  هدـش ,  فیرحت  لیجنا  يانبم  رب  یملع  تایرظن  یبایزرا 

هب تسیاب  یم  تسا ,  رـصیق  هب  قلعتم  هک  هچنآ  لیجنا ,  هتفگ  ساسا  رب  ار  ـ یز دش ,  هتفریذپرـصیق  اسیلک و  نایم  راک  میـسقت  یعون  لیجنا , 
هنیمز تیحیـسم ,  رد  دـنا  هتفگ  ناگدنـسیون  یخربور  نیا  زا  دوش .  راذـگاو  اـسیلک  هب  تسیاـب  یم  تسادـخ ,  هب  قـلعتم  هچنآ  و  رـصیق , 

دوب تیحیسم  لیجنا و  میلاعت  ییاسران  مزیرالوکس ,  يریگ  لکش  رد  رثوم  لماوع  زا  یکی  ینعی   , دوش یم  تفای  مزیرالوکس  دشر  دعاسم 
نآ یط  هک  یناـیرج  ینعی  تسا ;  برغ  رد  مزیرالوکـس  يریگ  لکـش  رد  رثوـم  لـماوع  رگید  زا  مسیمروـفر )  ینید (  حالـصا  تضه  نـ . 

فدـه يو بـا  دوب .  تکرح  نیا  ناماگـشیپ  زا  1483-1546 م )  رتول (  نیترام  دش .  هتـساک  یگدنز  نووش  رد  بهذـم  ذوفن  زا  جـیردتب 
لوصا هلمج  زا  تسایس ,  زا  نید  ییادج  درک .  هئارا  تیحیسم  هرابرد  يدیدج  ياههاگدید  اسیلک ,  رد  طابـضنا  يرارقربو  نید  حالـصا 

روما هب  نتخادرپ  طقف  اسیلک  هفیظو  دنریگ و  یم  ادخ  زا  امیقتـسم  ار  دوخ  تردـق  ناهاشداپ  تشاد  را  ـهـ ظا ـر )  تو لـ دوب ( .  يو  رظن  دروم 
زا تشگ .  يدـیدج  یـسایس  هفـسلف  روـهظ  اـسیلک و  تیمکاـح  نتـسکش  مهرد  ثعاـب  ینید ,  حالـصا  تضهن  تـسا .  یحورو  يوـنعم 
رو بـه طـ دش .  مزیرالوکس  زاس  هنیمز  نید و  تسادق  لاوز  یتسس و  بجوم  هک  دوب  یبهذم  ياه  هقرف  يریگرد  تکرح ,  نیا  ياهدمای  پـ

جیورت هناــهاوخری  يا خـ هز هـ ـگـیـ نا  - 1  : درک میـسقت  هتــسد  ود  هـب  برغ  رد  ار  مزیرالوکــس  جـیورت  ياـه  هزیگ  ـ نا ناو  مـی تـ کـلـی , 
دننک و ظفح  ار  نید  تسادقد  ـتـنـ ـساو ـهـا مـی خـ نآ دش .  یم  لابند  نارادنید  یخرب  يوس  زا  هک  هناهاوخریخ ,  ياه  هزیگنا  مزیرالوکس 

اـساسا دنتفگ :  لکـشم  لح  يارب  نیاربانب ,  دندید .  یم  یبرغ  هعماج  رد  هدش  هتفریذـپ  ياهـشزرا  یـضعب  اب  ضراعت  رد  ار  نید  یفرط  زا 
طخ ود  رگا  اما  دـننک ,  یقالت  هطقن  کی  رد  زیچ  ود  هک  دوش  یم  ضرف  ییاج  رد  ضراعت  تسادـج .  هفـسلف  مولع و  هزوحزا  نید  هزوح 

فرط کی  زا  نید  نداد  یت  ـ شآ يار  بـ ـن جـهـت ,  یا زا  دیآ .  یمن  شیپ  یضراعت  دننکن ,  یقالت  مه  اب  يا  هطقن  چیه  رد  دنشاب و  يزاوم 
اب ناسنا  طابترارد  هک  تسا  یـصخش  لئاسم  زا  يا  هلـسلس  اهنت  نید  هزو  نینچ گـفـتـنـد کـه حـ رگید ,  فرط  زا  لـقع  هفـسلف و  ملع و  و 
یم حر  اد مـطـ ناسنا بـا خـ طابترا  هدودحم  رد  هک  يدیابن  دیاب و  ره   : دـنتفگ اهدـیابن  دـیاب و  اهـشزرا و  هرابرد  اهنآ  نینچمه  تسا  ادـخ 

دیابن نید  دشاب ,  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  هب  طوبرم  اهدیابن  اهدیاب و  رگا  اما  درادـن ,  یـضراعت  نآ  اب  ملع  تسا و  نید  هب  طوبرم  دوش , 
اب تازاجم  نوچ  تسین ;  لوبق  لباق  تسا ,  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـمرجم  يارب  نیدرد  هک  ییاـهتازاجم  لاـثم ,  ناونع  هب  دـنک .  تلاـخد 

جیورت هناضرغ  يا مـ هز هـ ـگـیـ نا  - 2 تازاجم .  هن  درک ,  اوادـم  دـیاب  ار  رامیب  تسا و  رامیب  یمرجم  ره  تسین .  راگزاس  یناـسنا  تمارک 
یم دوخ  عفانم  عماطم و  هب  ندیـسر  هار  دس  ار  نید  هک  دـش  یم  حرطم  یناسک  يوس  زا  هک  دوب  يا  هناضرغم  ياه  هزیگنا  هاگ  مزیرالوکس 

تسایس زا  نید  ییادج  همغن  دوخ ,  یصخش  عفانم  هب  رتشیب  هچ  ره  یبایتسد  يارب  هک  دندوب  اهتموکح  ناگدننادرگ  اهنآ  هلمج  زا  دندید . 
دندش و اونمه  اهنآ  اب  دنتشادنپ ,  یم  دوخ  یملع  ياه  هتفای  اب  ضراعت  رد  ار  نید  هک  ینادنمشناد  زین ,  رگ  ـ ید يو  زا سـ دنداد .  یمرـس  ار 
هب برغ ,  ياـیند  رد  دوخ  یخیراـت  ریـس  رد  مزیرالوکـس  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  دـش .  تیوـقت  مزیرالوکـس  هشیدـنا  هجیتـن ,  رد 

لکش هب  فیعض  لکـش  زا  نآ  رد  هک   , هدرک یط  ار  یخیرات  هلحرم  ود  رگید  ترابع  هب  تسا .  هتـشگ  میـسقت  دیدش  فیعـض و  هجردود 
نیا رد  تسا .  ینید  حالـصا  تضهن  و  مسیمروـفر )  نارود (  هب  طوـبرم  مزیرالوکـس  لوا  هلحرم   : تسا هد  ـ ـش ـل  ید یطارفا تـبـ دـیدش و 

ار نید  هکلب  تسین ,  نید  یفان  ـکـل ,  ـش ـن  یارد مز  ـ یرالو ـکـ ـس دمآ .  دوجو  هب  نید  حالـصا  هزیگنا  هب  مسیناتـستورپ )  نایرج (  نارود , 
هرود هک  سناسنر )  هب (  نایرج  نیا  دـع ,  ـلـه بـ حر رد مـ ـا  ما دزاـس .  یم  رود  یعاـمتجا  لـئاسمزا  ار  نآ  هدومن ,  يدرف  روما  رد  رـصحنم 

هک تفای  جاور  داقتعا  ـن  یا ـلـه ,  حر ـن مـ یا رد  تشگ .  حرطم  نآ  یطارفا  لکش  هب  مزیرالوکـس  هشیدنا  ودش  رجنم  تسا ,  نید  زا  يرود 
 ) رب سناسنر  ساسا  دومن .  حرطم  ار  ناسنا  ادخ ,  ياج  هب  دـش و  زکرمتم  ینیمز  یگدـنز  رد  درک و  رظن  فرـص  تعیبط  ياروام  زا  دـیاب 
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 , تسایـس قالخا ,   , اهـشزرا ات  هتفرگ  تخانـش  تفرعم و  زا  تسا ,  ناسنا  زیچ  رو هـمـه  مـحـ تسا .  زکرمتم   ( يرادم ناسنا  مسیناموا ( ) 
 . تموکح قوقح و 

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا قفاوم  تسایس )  زا  نید  یئادج  مزیرالوکس (  اب  مالسا  ایآ 

خساپ

تـیکلا و مـ ـد :  یو يدــیحوت مـی گـ شنیب  اـما  دــنک ,  یم  راذــگاو  ادــخ  ریغ  هـب  ار  تیمکاـح  يراذ و  ـگـ نو ـ نا حـق قـ مز ,  ـ یرـالو سـکـ
ینتبم مزیرالوکس  ـشـه  ید ـ نا دنارب .  مکح  يرگید  رب  درادن  قح  یناسنا  چیه  وا  نذا  نودب  تسادخ ; و  نآ  زا  یلـصا  یقیقح و  تیمکاح 
يارب یعامتجا  نیناوق  رب  لمتـشم  يا  هعومجم  ناون  ـن بـه عـ ید ترورـض  یتقو  یلو  تسادـخ  اب  ناسنا  يدرف  هطبار  هب  نید  صاـصتخا  رب 

یم مالسا  هاگدید  زا  هلاسم  نیا  یسررب  هب  اجنیا ,  رد  ددرگ .  یم  لطاب  مزیرالوکـس  شیارگ  دوش ,  تابثا  ناسنا  يونعم  يدام و  تداعس 
ادخ يوس  زا  يا  هنوگ  هب  دـیاب   , نوناق نایرجم  ییاضق و  نیلوئـسم  ناراذـگنوناق و  یمالـسا ,  يدـیحو و  سا بـیـنـش تـ ـ ـسا بـر  میزادرپ . 

 , یعامتجا هچ  يدرف و  هچ  یناسنا ,  نووش  همه  يار  مال بـ ـ ـسا درادن .  ارروکذم  تاماقم  يدصت  قح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ,  نوذام 
زا يا  هدیزگ  هک  دراد ,  تلالد  بلطم  نیا  رب  یناوارف  تا  ـ یاور تا و  ـ یآ تسه .  زین  یقوقح  ماکحا  هدنرادرب  ردو  دراد  یتاررقم  نیناوق و 
هب عوجر  اب  دـیاب  مدرم  تافالتخا  دـیوگ :  یم  تایآ  زا  یخرب   - 1 ادـخ یعیرـشت  تیبوبر  رب  لاد  تایآ  زا  یخرب   : مینک یم  رکذ  ار  تایآ 

نیب مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هّللا  ثعبف  هدـحاو  هما  سانلا  ناک  دوش [:  لح  یهلا  ماـک  ـ حا باـتک و 
عضو یهلا  نذا  نودب  دوخ و  شیپ  زا  یعامتجا  هچ  يدرف و  هچ  یماکحا ,  هک  ار  یناسک  ـد  نواد خـ  - 2 ( 1-1  [ . ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا 

امارح و هنم  متلعجف  قزر  نم  مکل  هّللا  لزنا  ام  متیارا  لق  دـیامرف [:  یم  ناکرـشم  هب  باطخ  يا  هیآ  رد  الثم  دـنک ;  یم  تمذـم  دـندرک , 
یلو تسا ,  اهندیـشون )  اـهیندروخ و  يدرف (  ماـکحا  هراـبرد  هیآ  ـن  یا ـر چـه  گا (2-1  [ . ) نورتـفت هّللا  یلع  ما  مکل  نذا  هّللا  لـق  ـالالح 

زا يا  هرا  پـ رد   - 3 دنتـسه .  تمذـمدروم  دـننک ,  رداص  یمکح  دوخ  يوس  زا  اـهناسنا  هک  دروم  ره  رد  ینعی  تسا ,  ماـع  روکذـمرایعم 
ادیدش نارگید  يارآ  يوریپ  زا  دـنک و  يور  یهلا پـیـ یحو  زا  هدـش  هداد  روتـسد  ادـکوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تا ,  ـ یآ

لزان دـنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  هک  یناسک  زین  یتاـیآ  رد   - 4 ( 3  [ . ) مهءاوها عـبتت  ـال  هّللا و  لزنا  اـمب  مهنیب  مکحا  نا  و  دـیامن [ :  زیهرپ 
 () نوملاظلا نورفاکلا (  مه  کئلواف  هّللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  دـنا [:  هدـش  بوسحم  رفاـک  ملاـظو و  قساـف  دـننک ,  مکح  تسا  هدرک 
 [ . هّلل ـالا  مکحلا  نا  تـسا [ .  هدـش  هتـسناد  دـنوادخ  نآ  زا  طـقف  ناـمرف )  نوناـق و  مـکح (  رگید ,  تاـیآ  رد   - 5 ( 4  ( [ . ) نوقـسافلا

 - 6 دشاب .  ادـخ  نذا  اب  هک  دـبای  یم  لاقتنا  نارگید  هب  نداد )  نامرف  نوناق و  قح  قح (  نیا  یتروص  رد  طقف  دـش ,  هتفگ  نا کـه  (5)چـنـ
بر تسا .  ندوب  رایتخا  بحاص  يانعم  هب  تیبوبراریز  دـنک ;  یم  تیافک  ام  دوصقم  يارب  دـنک ,  یم  یفرعم  بر  ار  دـنوادخ  هک  یتایآ 

هتخاسار بوبرم  دهاوخ  یم  هک  روط  بر هـر  ها  گـ دنک .  یم  فرـصت  بوبرم  رد  دهاوخب  هک  هنوگره  لماک ,  رایتخا  اب  هک  تسا  یـسک 
یعیرشت فرـصت  نیا  و  دراد ,  یم  ررقم  یهن  ای  رماو  هدرک  عضو  نوناق  وا  يارب  هاگ  تسا و  ینیوکت  فرـصت  نیا  و  دنک ,  یم  هتخادرپ  و 

يارب هک  دـیحوت  باـصن  اریز  تسادـقاف ,  ار  مالـسا  هبترم  نیتسخن  دـشابن ,  لـئاق  یعیرـشت  تیبوبر  دـنواد  يار خـ ـی بـ ـس ـر کـ گا تسا . 
قلاخ و ار  دـنوادخ  هک  نیا  اب  سیل  ـ با تسا .  یعیرـشت  ینیوکت و  تیبوبر  تیقلاخرد و  دـیحوت  هب  داقتعا  دراد ,  ترورـض  ندوب  ناملـسم 
زا یچیپرـس  یهلا و  یعیرـشت  تیبوبر  راکنا  لیلد  هب  تسا  رفاک  نآرق  هاگدـید  زا  تشاد ,  طابترا  مه  داعم  هب  تسناد و  یم  ینیوکت  بر 
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ـا مـن با ـ برا مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  دـیوگ [ :  یم  نایحیـسم  نایدوهی و  تمالم  ماقم  رد  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  یلاـعت .  قح  ناـمرف 
هنو دوهی  هن  هک  تس  شـکـی نـیـ دندوب .  هتفرگ  بابرا  ار  شیوخ  نابهار  و  نادنمـشناد )  رابحا ( ادخ  ربارب  رد  نانآ  ینع  یـ ( 1-2  ) هّللا نود 

عیرـشت و رد  راـیتخا  بحاـص  طـقف  ار  ناـنآ  هـکلب  دنتـسناد  یمن  شخب  یتـسه  هدـننیرفآ و  ادـخ و  ار  اـسیلک  هـسینک و  ناـگرزب  يراـصن 
اراهراک لالح  مارح و  رما  رایتخا  ینعی  دندرک  یم  دادملق  یعیرـشت  بر  ار  ناب  ـ هار را و  ـبـ حا نا  ـنـ یا ـع  قاو رد  دنتـسناد .  یم  يراذگنوناق 

دیوگ یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  يادخ  رگید ,  ياج  رد  دنتسناد .  یم  اسیلک  هسینک و  ناگرزب  تسدب 
نیملسم و ام (  زا  یـضعب  ینعی  ( 2-2  ) هّللا نود  نم  ابابرا  اضعبانـضعب  ذـختی  ال  هکنیا [ :  هل  زا جـمـ ناوخب .  ارف  يروما  هب  ار  باتک  لـها  : 

داقتعا باتک )  لها  نانآ (  هک  تسا  هدش  ریـسفت  نینچ  هیآ  نیا  ـی  تا ـ یاور رد  دنریگن .  ادخ  ربارب  رد  بابرا  ار  رگید  یـضعب  باتک )  لها 
بـر دننادب .  دوخ  نید  غلبم  ار  نانآ  هکنیا  هن  دندرمش  یم  نید  رما  رد  رایتخا  بحاص  ار  ناشناگرز  ـتـنـد و بـ ـشاد ناشناگرزب  زا  تعاطا  هب 
هب بستنم  مه  يراذگنوناق  عیرـشت و  تسادخ  هب  بوسنم  نیوکت  تقلخ و  هک  هنوگنامه  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  هش ,  ـ ید ـ نا ـن  یا فال  خـ
مه ینیوکت و  تیبوبر  مه  ناناملسم  رظن  رد  نیاربانب  دنرامـش .  یمن  يراذگنوناق  قح  بحاص  ادخ  رانک  رد  ار  رگید  سک  چیه  تسوا و 

 . دـبای باستنا  ادـخ  هب  دـیاب  هعماـج  هراداو  ریبدـت  نووش  همه  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  رباـنب  تسادـخ .  نآ  زا  ارـصحنم  یعیرـشت  تیبوبر 
 - یعامتجا لئاسم  هنیمز  رد  مالسا  ددرگ :  یم  نشور  دش ,  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  هشیدنا  اب  مزیرالوک  ـ ـس ـی  فا تـنـ
رب ینتبم  هک  مزیرالوکـس  اـب  دـناوت  یم  هنوـگ  ـن چـ یار ـ با بـنـ دراد .  نوناـق  یللملا -  نیب  یعاـمتجا  لـئاسم  اـت  هـتفرگ  اـهنآ  نیرتـکچوکزا 

لیالد زا  یکی  دشاب ؟  راگزاس  تسا  یگداوناخ -  یعامت و  ـ جا ـی ,  قو ـی و چـه حـقـ سا هچ سـیـ یگدنز -  يدج  لئاسم  زا  نید  کیکفت 
ور ـن  یا زا  دیاین .  دیدپ  مدرم  ياه  هتساوخ  ادخ و  ياه  هتساوخ  نیب  یضراعت  دنتساوخ  یم  اهنآ  هک  دوب  نیا  برغ  رد  مزیرالوکس  جیورت 

نیرتالاب یمالـسا ,  رد بـیـنـش  ـا  ما درادـن .  ار  یقوقح  یعامتجا و  لئاسم  رد  تلاخد  قح  نید  و  تساسیلک ,  طـقف  نید  ياـج  دنتـشادنپ 
شنیب نیا  ساـسا  رب  سپ  دـهد .  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  زیچ  همهو  دـشاب  وا  صلاـخ  هدـنب  ادـخ و  هدارا  عباـت  ناـسنا ,  هک  تسا  نـیا  شزرا 

هرقب یقت 1-1 -  دمحم  يدزی -  حابصم  باتک : تاحیضوت  دشاب .  شا  یگدنز  مهم  لئاسم  رد  قلطم  يدازآ  هبدقتعم  دناوت  یمن  ناملسم 
تایآ 40 و فسوی ,  هیآ 57 ;  ماعنا ,   - 5 تایآ 44,45,47 .  هدئام ,   - 4 هیآ 49 .  هدئام ,   - 3 هیآ 59 .  سنوی ,   - 2-1 هیآ 213 .  , 

 . هیآ 64 نارمع ,  لآ   - 2-2 هیآ 31 .  هبوت ,   - 1-2  . 67

؟ تسا راگزاس  تسایس  اب  نید  ایآ 

شسرپ

؟ تسا راگزاس  تسایس  اب  نید  ایآ 

خساپ

هب عماوج  همه ي  هک  يرما  هب  تبـسن  دناوت  یمن  دنک ، نایب  خیرات  ياهتنا  ات  رـشب  يارب  ار  تداعـس  هار  ات  هدـمآ  هک  ینید  یلامجا : باوج 
دوجو هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ماکحا  تفاب  تخاس و  رگید ، يوس  زا  دـشاب . توافت  یب  تکاس و  تموکح ، ینعی  دـنراد ، زاین  نآ 

هب نید ، زا  حیحـص  ریوصت  یلیـصفت : باوج  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دناوت  یمن  تموکح  نودـب  مالـسا  دـنک و  یم  اضتقا  ار  تموکح 
ات رـشب  يارب  ار  تداعـس  هار  ات  هدمآ  هک  ینید  دزاس . یم  ینالقع  تسایـس ، يارب  یعبنم  ناونع  هب  ار  نید  هب  هعجارم  هلأسم ي  یعیبط  روط 
زا دشاب . توافت  یب  تکاس و  تموکح ، ینعی  دنراد ، زاین  نآ  هب  عماوج  همه ي  هک  يرما  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  دـنک ، نایب  خـیرات  ياهتنا 

ار یتّلمای  هورگ  چـیه  ام  :» دـیامرف یم  یمالـسا  تموکح  دوجو  تلع  نوماریپ  دوخ  تانایب  زا  يزارف  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  ور ، نیا 
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يرادمامز هب  نانآ  يویند  ینید و  روما  هرادا ي  اریز  دشاب ، هداد  تایح  همادا ي  هدرک ، یگدنز  تسرپرس  رادمامز و  نودب  هک  میبای  یمن 
یبوخ هب  هک  نآ  لاح  دنک ، اهر  رادمامز  ربهر و  نودب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  هک  تسا  رود  هب  یلاعت  يراب  تمکح  زا  تسا . دـنمزاین  ّربدـم 

دنک و يربهر  ناشنانمشد  اب  دربن  رد  ار  مدرم  دشخب و  يرادیاپ  ماوق و  ار  هعماج  هک  دنشاب  هتـشاد  یمکاح  دیاب  راچان  هب  نامدرم  دناد  یم 
يریگولج نامولظم  هب  تبـسن  نارگمتـس  متـس  زا  دراد و  اپ  رب  ار  نانآ  تاـعامج  هعمج و  زاـمن  دـنک و  میـسقت  ناـشنایم  ار  یمومع  لاوما 

تموکح نودب  مالـسا  دنک و  یم  اضتقا  ار  تموکح  دوجو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ماکحا  تفاب  تخاس و  رگید ، يوس  زا  دـنک ».
دنک یم  هراشا  تاعامج  هعمج و  زامن  هماقا ي  هب  روبزم  زارف  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ور ، نیا  زا  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دناوت  یمن 
نید نییآ و  نیقی  هب  داد ، یمن  رارق  نانیمطا  دروم  و  ظیفح ، نیما ، يراد  مامز  مدرم  يارب  دنوادخ  هچنانچ  :» دـیامرف یم  رگید  يزارف  رد  و 

تـسد یهلا  بهذم  رد  نانید  یب  تفای ، یم  شیازفا  نید  رد  اه  تعدب  درک ، یم  رییغت  يدـنوادخ  ننـس  ماکحا و  تفر ، یم  نیب  زا  یهلا 
و ناناملسم ، نیب  رد  لیلد ، نیمه  هب  دنداد ». یم  جاور  ناناملسم  نایم  رد  مالـسا  نوماریپ  یتاهبـش  دندرک و  یم  یتساک  راچد  ار  نآ  هدرب 

یقادصم هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يوبن تموکح  تسا و  تموکح  رد  صاخ  یماظن  ياراد  مالسا  هک  رما  نیا  ناناملـسم ، ریغ  هکلب 
روشک رد  يرمق  يرجه  لاس 1343  رد  قازرلادبع » یلع   » یتقو هک  يا  هنوگ  هب  تسین . هدوبن و  دیدرت  ياج  چـیه  دـشاب ، یم  ماظن  نیا  زا 

ادخ ربمایپ  اهنت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح هک  دومن  اعدا  درک و  راکنا  ار  يوبن  تموکح  (« 3) مکحلا لوصا  مالسالا و   » باتک اب  رصم 
ار باتک  نیا  يراگزور  رد  وا  دش . ریفکت  نّنست  ناهج  ياملع  يوس  زا  ( 1 ،) تسا هدرکن  یتلود  ای  تکلمم  لیکشت  هب  مادقا  زگره  هدوب و 

کلم تفالخ ، نارادـفرط  رـصم  رد  داهن و  ناینب  ار  شیوخ  کیئال  ماظن  ینامثع ، تفالخ  راکنا  اب  هیکرت  رد  كروتاتآ  لاـمک  هک  تشون 
رالوکـس ياه  هشیدنا  ریثأت  تحت  زین  وا  هک  دهد  یم  ناشن  ینامزمه  نیا  دـندناشن . تردـق  دنـسم ) (  رب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  داؤف 

قازرلادبع یلع  نخـس  عقاو ، رد  تسا . هتـشاگن  ار  بلاطم  نیا  کیئال  نارادم  تسایـس  نافوسلیف و  بلاطم  زا  ماهلا  اب  هتـشاد و  رارق  برغ 
، داد خر  هنیدـم  رد  هچنآ  ب . دوبن . تموکح  درک ، داـجیا  هنیدـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هچنآ  أ . دوب : اـعدا  ود  رب  لمتـشم 
زا کیچیه  درک ، داجیا  هنیدم  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح هچنآ  هک  تشاد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دوخ  لوا  ياعدا  يارب  وا  دوبن . ینید 

توبن نأش  هک  دـیزرو  یم  رارـصا  رما  نیا  رب  وا  مود ، ياعدـم  يارب  تشادـن . نآ ، هدـش ي  هتخانـش  يانعم  هب  ار ، تموکح  ياـه  یگژیو 
ار تموکح  زا  یصاخ  لکش  ام  رگا  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  وا  تسخن  ياعدا  هب  خساپ  رد  درادن . تسایس  تموکح و  اب  یطابترا 

عماج یفیرعت  دـیاب  نیاربانب ، تسا . هتـشادن  ققحت  ماوقا  مامت  نیب  رد  اه و  نامز  مامت  رد  لکـش  نیا  کش  نودـب  مینادـب ، نآ  ققحت  رایعم 
یفیرعت نینچ  دوش . قیبطت  نوگانوگ  ياه  تموکح  رب  ات  دشاب ، فلتخم  لاکـشا  رد  ققحت  تیلباق  ياراد  هک  درک ، هضرع  تموکح  يارب 

نیا رد  دراد . هدـهع  رب  ار  هعماج  روما  هرادا ي  هک  تسا  يا  هتفای  ناماس  تردـق  هعومجم ي  تموکح  درک : هضرع  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار 
یم ییارجا  ییاضق و  يراذـگ ، نوناق  ياه  شخب  لماش  هک  تسا  تیمکاح  رد  دوجوم  راتخاس  هعومجم ي  رب  لمتـشم  تموکح  فیرعت 
نآ ( 5) راتخاس هب  هتفای » ناماس   » ترابع تموکح و  ( 4) رادتقا و  ( 3) تیمکاح هب  تردـق »  » ریبعت فیرعت  نیا  رد  رگید ، يوس  زا  ( 2 .) دوش
زا يرایـسب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ماکحا  أ . دوش : یم  راکـشآ  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اب  يوبن  تموکح  ندوب  ینید  اما  دراد . هراـشا 

لوسر هچنآ  فیرعت  نیا  ساسا  رب  مالـسا . یلاـم  اـی  ییاـضق ، اـی  ییازج ، ماـکحا  دـننام  تسین ، ارجا  لـباق  تموکح  لیکـشت  نودـب  اـهنآ 
هرادا ي هک  داد  یم  ناماس  ار  یتردـق  اریز  دوب ، هملک  لماک  يانعم  هب  تموکح  کـی  هدرک  داـجیا  هنیدـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
ب. تسا ! هدش  هتشون  لاح  ات  هتـشذگ  زا  یلّـصفم  ياه  باتک  يوبن  تموکح  يرادا  راتخاس  هنیمز ي  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  هعماج  روما 
توبن و یتسار  هب  رگا  ج . دـنک . یم  یفرعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نآ  زا  ار  هعماج  يراد  مامز  تیالو و  هک  دراد  دوجو  يا  هلدا 

نیا رد  يژرنا  تقو و  فرص  تموکح و  لیکشت  هب  مادقا  ارچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح دشاب ، هناگیب  تسایـس  تموکح و  اب  تلاسر 
ماجنا نید و  غیلبت  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح دوش : هتفگ  رگا  تسا . هدشن  هفیظو  ماجنا  زا  تلفغ  تروص  نیا  رد  ایآ  درک ؟ باب 

لاؤس نیا  رگید ، يوس  زا  دهد و  یم  ناشن  ار  تسایس  تناید و  قیثو  عیسو و  طبارت  وس  کی  زا  باوج  نیا  دز . تسد  راک  نیا  هب  تلاسر 
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دوخ نئمطم  نارای  زا  یکی  هب  ار  نآ  دش و  تموکح  يدـصتم  ًاصخـش  دوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح ارچ  هک  دـهد  یمن  باوج  ار 
رد زورما  هک  نایرج  نیا  درک و  حرطم  نیا  زا  شیپ  لاس  داتفه  قازرلادبع  یلع  هچنآ  لاح  ره  هب  درکن . راذگاو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـننام 

، نآ یلـصا  نطوم  رد  ار  نآ  ياه  هشیر  ام  هک  دوب  دهاوخ  دقن  مهف و  لباق  یماگنه  دراد ، روهظ  زورب و  فلتخم  لاکـشا  هب  مالـسا  ناهج 
هک یحیسم  رکفت  خیرات  رب  ارذگ ، ولو  یهاگن ، دیاب  برغ ، رـصاعم  هفـسلف ي  گنهرف و  تخانـش و  يارب  مینک و  یـسانشزاب  برغ ، ینعی 

. میشاب هتشاد  دهد ، یم  لیکشت  ار  برغ  یگنهرف  رتسب 

؟ تسیچ برغ  رد  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش  ندش  جیار  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ برغ  رد  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش  ندش  جیار  تلع 

خساپ

نیمه هب  تسا و  هدش  اهنآ  تاملـسم  ءزج  ینعم  کی  هب  دیاش  تسا و  جـیار  رایـسب  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  راعـش  یبرغ  ياهروشک  رد 
ود هب  نیا  و  دنربیم ! جنر  دننکیم و  تشحو  دزیمآیم  مه  اب  عطاق  روط  هب  ار  تسایـس »  » و نید »  » هک یمالـسا  تموکح  لیکـشت  زا  لیلد 
اب هک  يداـیز  تاـفیرحت  رثا  رب  نییآ  نیا  مینادیم  تسا و  ینونک  تیحیـسم  نییآ  دراد  دوـجو  یبرغ  عـماوج  رد  هک  ینییآ  تسا 1 ـ لیلد 
هک قلاخ  قلخ و  هطبار  هب  رـصحنم  يدرف و  یـصوصخ و  ًالماک  ۀـلأسم  کی  تروص  هب  ار  نید  تسا  هدـمآ  دـیدپ  نآ  رد  ناـمز  تشذـگ 

لئاسم ًاصوصخم  یعامتجا و  لـئاسم  هب  يراـک  و  تسا ، هدروآ  رد  دوشیم ، یقـالخا  ياههیـصوت  هلـسلس  کـی  هب  رـصحنم  نآ  تاـمیلعت 
تسا و دنبیاپ  یقالخا  لئاسم  هلسلس  کی  هب  رادنید  درف  هک  تسا  نآ  عماوج  نیا  رد  رادنید  ریغ  رادنید و  کی  نایم  قرف  درادن . یسایس 

یقالخا لئاسم  هب  تبـسن  یّـصاخ  دّـهعت  نیدیب  دارفا  یلو  دزادرپیم ، تاجانم  شیاین و  هب  یتعاس  دوریم و  اسیلک  هب  زور  کـی  ياهتفه 
رایسب ةرطاخ  2 ـ دـنوریمن . اـسیلک  هب  زگره  و  دـنلئاق ) مارتـحا  نآ  يارب  ینید ، هن  یناـسنا  ياهـشزرا  ناونع  هب  یهاـگ  دـنچ ، ره   ) دـنرادن
هشیمه يارب  هک  هدش  ببـس  دنراد  دیاقع ) شیتفت  « ) نویـسیزیگنا » نارود یطـسو و  نورق  رد  اسیلک  بابرا  تموکح  زا  اهنآ  هک  یکاندرد 

دندش و طّلسم  اپورا  مدرم  یعامتجا  یسایس و  نوئش  مامت  رب  یطسو  نورق  رد  اسیلک  بابرا  هکنیا  حیـضوت  دننک . ادج  تسایـس  زا  ار  نید 
هک اجنآ  ات  دش ، دـیدش  یگماکدوخ  دادبتـسا و  هب  یهتنم  هک  یتموکح  دـندرکیم ، تموکح  هراق  نآ  ياهروشک  رب  مامت  تردـق  اب  اهپاپ 

ًادعب هک  ییاههمکحم  دندیبوک ، مه  رد  بهذم  اب  ّتیدض  ناونع  هب  ار  یملع  تفرشیپ  ون و  رکف  ره  دنتساخاپب و  یملع  ياهتضهن  ربارب  رد 
رـس ار  یـضعب  دـندرک ، موکحم  دـندناشک و  اههمکحم  نیا  هب  ار  يرامـش  یب  ياههورگ  دـندرک و  اپرب  دـش  هدـیمان  نویـسیزیگنا »  » مان هب 

مولع فورعم  نادنمـشناد  زا  یعمج  اهنآ  نایم  رد  هک  دندومن  نادنز  هب  موکحم  ای  دـندنازوس  شتآ  رد  هدـنز  هدـنز  ار  یـضعب  دـندیرب و 
دـنتخودنا و يراشرـس  ياهتورث  نیا  رب  هفاضا  دوب ! عاطم  اهنآ  يارب  ناشمکح  دـندربیم و  باسح  اهنآ  زا  ناهاشداپ  مامت  دـندوب ، یعیبط 

یعیبط مولع  ياملع  ًاصوصخم  دیناروش و  اهنآ  ّدض  رب  ار  مدرم  روما ، نیا  ۀـعومجم  دـنتخاس . مهارف  دوخ  يارب  یبیجع  یتاّلمجت  یگدـنز 
هداد رـس  اج  همه  رگید  يوس  زا  نید  ملع و  ّداضت  وس و  کی  زا  تسایـس  زا  نید  ییادج  راعـش  دنتفرگ و  عضوم  یتخـس  هب  اهنآ  ربارب  رد 

نآ زا  هک  يروشک  اـهنت  دـندش و  هدـنار  بقع  تموـکح  عاـمتجا و  ۀنحـص  زا  شناـمکاح  اـسیلک و  حاـنج ، نیا  يزوریپ  اـب  سپـس  دـش ،
ّعبرم رتـمولیک  کـی  زا  رتـمک  هک  تسا  ناـکیتاو  کـچوک  رایـسب  روشک  ناـمه  هدـنام ، یقاـب  اـسیلک  باـبرا  تسد  رد  میظع  يروطارپـما 

. دـمآ دوجو  هب  ّصاخ  طیارـش  نآ  رد  اپورا و  رد  هک  دوب  یتالّوحت  همه  اـهنیا  کـچوک . رایـسب  ياتـسور  کـی  ةزادـنا  هب  ینعی  دـشابیم !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؟ تسیچ تسا ، هتخیمآ  تموکح  اب  خیرات  عورف و  لوصا و  رظن  زا  مالسا  دنیوگیم  هک  یناسک  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ تسا ، هتخیمآ  تموکح  اب  خیرات  عورف و  لوصا و  رظن  زا  مالسا  دنیوگیم  هک  یناسک  لیلد 

خساپ

تموکح لیکشت  داد  ماجنا  هنیدم  هب  ترجه  زا  دعب  مالسا  ربمایپ  هک  يراک  نیتسخن  تسا ، مالسا  خیرات  زیچ  ره  زا  لبق  نخـس  نیا  دهاش 
، ناسنا یلاعت  تداعـس و  لدـع و  طسق و  ۀـماقا  تیبرت و  میلعت و  ینعی  ءایبنا ؛ تثعب  تّوبن و  فادـها  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  دوب ، یمالـسا 

یشترا داهن . انب  ار  تموکح  ياههیاپ  دنوادخ  نامرف  هب  نکمم  تصرف  نیتسخن  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین ، نکمم  تموکح  لیکـشت  نودب 
نارامیب ناکدوک و  نانز و  زجب  طیارش (  ره  رد  لاس و  ّنس و  ره  رد  سک  ره  دنتشاد و  تکرش  نآ  رد  راصناو  نارجاهم  هک  داد  لیکـشت 

مدرم دوخ  ةدهع  رب  یتمسق  هداس ، کچوک و  شترا  نیا  ۀقوذآ  بکرم و  حالـس و  هّیهت  دوب ، نآ  رد  تکرـش  هب  مزلم  ناگهداتفاراکز ) او 
شترا تالیکـشت  دشیم ، رتهدرتسگ  تخـسرس  نانمـشد  اب  راکیپ  تاوزغ و  ۀنماد  ردـق  ره  یمالـسا و  تموکح  ةدـهع  رب  یتمـسق  دوب و 

نیمأت داهج و  ياههنیزه  نیمأت  يارب  یمالـسا  لاملا  تیب  راب  نیتسخن  ياربو  دش  لزان  تاکز  مکح  تشگیم . رت  مّظنم  رتعیـسو و  مالـسا 
یمالـسا تموکح  دـش و  لزان  يرگید  زا  سپ  یکی  تافّلخت ، مئارج و  ياهتازاجم  یئاضق و  ماکحا  دـیدرگ . لیکـشت  نامورحم  ياهزاین 

هچ نافلّختم  تازاجم  یئاضق و  هاگتسد  لاملا و  تیب  شترا و  لیکشت  درادن ، هتشادن و  یتموکح  مالـسا  رگا  تشگ . ياهزات  لحارم  دراو 
سابع ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  نامز  رد  یّتح  نیتسخن و  يافلخ  نارود  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  دعب  عضو  نیا  دشاب . هتشاد  دناوتیم  ینعم 

بوچراچ زا  جراخ  هناملاظ و  ًابلاغ  اهنآ  تموکح  دنچ  ره  دندرک ، تموکح  مدرم  رب  هللا  لوسر  ۀـفیلخ  مان  هب  اهنآو  تفای ، همادا  نانچمه 
رب هک  ییاهراشف  تسا . مالسا  يداینب  ییادتبا و  لئاسم  زا  یکی  تموکح  لیکـشت  هک  دادیم  ناشن  دوب ، هچ  ره  یلو  دوب ، یمالـسا  نیناوق 

یسوم ماما  ندش  ینادنز  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  يدهعتیال  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  دشیم ، دراو  مالـسلا ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  هّمئا 
، تموکح ّدـض  رب  مایق  سرت  زا  نانآ  نتفرگ  رارق  رظن  تحت  ارماس و  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  و  ع )  ) يداـه ماـما  دـیعبت  (ع ،) رفعج نب 

يارب یتصرف  ره  زا  دندرمشیم و  دوخ  یمتح  فیاظو  زا  ار  یهلا  لدع  تموکح  لیکـشت  نیتسار  ناماما  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  همه 
هلـسلس کی  هب  دودحم  ینونک  ّتیحیـسم  دننام  مالـسا  رگا  دندوب . فقاو  رما  نیا  رب  یبوخ  هب  زین  اهنآ  نانمـشد  دندرکیم و  هدافتـسا  نآ 

ییاوشیپ ریگهشوگ و  دهاز  ای  قالخا  ةداس  مّلعم  کی  اب  سکچیه  تشادن ، یموهفم  مالـسا  خـیرات  رد  اههدـیدپ  نیا  دوب ، یقالخا  ماکحا 
. درادن ياهضراعم  دنکیم  تعانق  تعامج  زامن  ۀماقا  هب  اهنت  هک 

؟ دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياهزیگناو  تایصوصخ , هنیشیپ ,

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  مزیرالوکس  هشیدنا  جیورت  ياهزیگناو  تایصوصخ , هنیشیپ ,

خساپ

, مسیلانویـسان ساـسا  رب  تـلود  يریگ  لکـش  تـلود , زا  نـید  ییادـج  هـلمج  زا  ییاـه  هصخـشم  يراد  هـک  تـسا  یماـظن  مزیرـالوکس ,

یهوژپ زا 961نید  هحفص 596 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


, نیاربانب تسا . یهلا  مولع  ياج  هب  یبرجت  مولع  تیمکاحو  ییارگ  نهذ  ياج  هب  ییارگ  نیَع  رب  دـیکأت  رـشب , تساوخ  قبط  يراذـگنوناق 
نایم هطبار  داجیا  اهنت  نآ  تلاسرو  هدش  دادملق  يدرف  يرما  نید  ماظن , نیا  رد  دراد . دیکأت  تسایس  زا  نید  ورملق  ییادج  رب  مزیرالوکس 

باتزاب مزیرالوکـس  تفگ  ناوتیمو  تسا  نیمز  برغم  رکف  نیا  هاـگداز  درادـن . یتلاـخد  چـیه  تسایـس  نآ  رد  هک  تسا , دـنوادخو  درف 
برغ رد  مزیرالوکـس  يریگ  لکـش  رد  رثوم  لماوع  رگید  زا  ( مسیمروفر  ) ینید حالـصا  تضهن  تسا . ( سناسنر ) زا شیپ  ثداوح  یعیبط 

ياههاگدید اسیلک , رد  طابضنا  يرارقربو  نید  حالـصا  فده  اب  يو  دوب . تکرح  نیا  ناماگـشیپ  زا  1546م) (1483 ـ  رتول نیترام  تسا .
ظفح ار  نید  تسادق  دنتساوخیم  اهنآ  دوب . يو  رظن  دروم  لوصا  هلمج  زا  تسایـس , زا  نید  ییادج  درک . هئارا  تّیحیـسم  هرابرد  يدیدج 

ًاساسا دنتفگ : لکشم  ّلح  يارب  نیاربانب , دندیدیم . یبرغ  هعماج  رد  هدش  هتفریذپ  ياهشزرا  یـضعب  اب  ضراعت  رد  ار  نید  یفرط  زاو  دننک 
ناگدـننادرگ اهنآ  هلمج  زا  دـندیدیم . دوخ  عفانمو  عماطم  هب  ندیـسر  هار  ّدـس  ار  نید  ناـنآ  تسادـج . هفـسلفو  مولع  هزوح  زا  نید  هزوح 

. دننادیمرس ار  تسایس  زا  نید  ییادج  همغن  دوخ , یصخش  عفانم  هب  رتشیب  هچ  ره  یبایتسد  يارب  هک  دندوب  اهتموکح 

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  تسایس  نید و  نیب 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  تسایس  نید و  نیب 

خساپ

درک و ادیپ  يدایز  نارادفرط  برغ  ناهج  رد  اپورا  یملع  شزیخ  زا  سپ  درک  يور  نیا  تسین ،  يدیدج  راعـش  تسایـس  زا  نید  ییادـج 
و درب ، یم  لاوس  ریز  ار  اهنآ  تقاثو  ًادـیدش  هک  دوب  تیحیـسم  ینید  نوتمرد  هدـمآ  دـیدپ  تافیرحت  صیاقن و  وسکی  زا  نآ  یلـصا  لماع 

هاگتـسد هب  يزادـنا  گنچ  اب  هتـسناد و  موصعم  ار  پاپو  هدـناوخ  ادـخ  ناگدـنیامن  ار  دوخ  هک  دوب  اـسیلک  باـبرا  درکلمع  رگید  يوسزا 
هریت يامیـس  نینچ   . دنتخادرپ یم  یـضارا  رـصح  دح و  یب  کلمت  هرداصم و  یهاوخ و  نوزفا  رثاکت ، يزابنا ،  تورث  هب  ًادیدش  تسایس ، 

زا نید  ندنار  نوریب  هشیدنا  هب  ار  نارکفنـشور  تخاس و  دراو  يرواب  نید  نید و  رکیپ  رب  یگرزب  ياه  هبرـض  نید  مان  هب  تموکح  زا  يا 
یگنهرف یقالخا و  میلاعت  زا  یخرب  هک  یبلط  ایند  نازرو  عمط  زین  یفرط  زا  . دش نومنهر  یگنهرف  لیاسم  یتح  عامتجا و  تسایس ،  هنحص 

نیرتهب دوخ  يراد  هیامرـس  هطلـس  شرتسگ  ياربو  هتفرگ  یهام  دولآ  لگ  بآ  نیا  زا  دـنتفای ، یم  شیوخ  یناـسفن  ياـهاوه  عناـم  ار  نید 
هک دـتفیب  اج  برغ  ناهجرد  رکفت  نیا  هک  دـش  ثعاـب  لـماوع  نیا  عومجم   . دـنتفای تیدرف  نادـنز  رد  نید  نتخاـس  روصحم  رد  ار  هراـچ 

هعونمم هقطنم   ، نآ يارب  تسایـس  عامتجا و  ورملق  تسادـخ و  اب  درف  هطبار  هدـننک  میظنتاهنت  تسین و  شیب  يدرف  هلاسم  کی  نید  اساسا 
يوسکی رد  هک  ار  یخیرات  گرزب  هابتـشا  کی  هک  تسا  نیا  زین  ام  هعماج  نارکفنـشور  حالطـصا  هب  زا  يرایـسب  گرزب  هابتـشا   . دشاب یم 

ات نم  هام  نایم  هک ( (  یلاح  رد  دننک ، یم  هسیاقماسیلک  بابرا  تیحیـسم و  اب  زین  ار  تیناحور  مالـسا و  دنهد و  یم  میمعت  هداد  خر  ملاع 
 ، مالسا ینارون  ماکحازا  يرایسب  هک  تفایرد  ناوت  یم  ینید  نوتم  رد  یلمات  كدنا  اب  تسا . ) )  نامـسآات  نیمز  زا  توافت  نودرگ ،  هام 

تموکح لدم  نیرت  یلاع  ع )  نینموملاریما (  و  ص )  ربمایپ (  نوچمه  زین  ام  ینید  نایاوشیپ  ناربهر و  تسا و  یعامتجا  یسایس و  ماکحا 
دیکات تسایـس  نید و  يریذپان  کیکفت  رب  تیعطاقو ،  تیدج  اب  زین  تما  ماما   . دـنا هدرک  هدایپ  هدومن و  هضرع  يرـشب  خـیرات  لوطرد  ار 

يزابلغد ًاموزل  تسایـس  هن  هک  دوب  هجوتم  دیاب  اجنیا  رد  نکیل   . دوب رکفت  زرط  نیمه  زا  يوترپ  زین  ناشیا  یبالقنا  تکرح  دـندیزرو و  یم 
شرگن اب  ینید  هاگن  رد  یـسایس  شنم  تسایـس و  فیرعت  ًاـساسا  هکلب  دراد ، یناوخمه  شور  نیا  اـب  ینید  تسایـس  هن  تسا و  گـنرین  و 

هن تفرگ  ار  نید  زا  هدافتسا  وس  يولج  دیاب  نید ،  زا  اه  هیاریپ  تاهبش و  ندودز  يارب  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا .  توافتم  ًالماک  رالوکس 
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.; دز رانک  ار  نآ  یسایس  یعامتجا و  شخبتداعس  میلاعت  هک  نیا 

؟  تسا ریذپ  ناکما  ینید  تموکح  ایآ 

شسرپ

؟  تسا ریذپ  ناکما  ینید  تموکح  ایآ 

خساپ

تموکح سپ  تسا ) )  هقف  مامت  یلمع  هفـسلف  تموکح  دندوب ( (  ینید  ناسانـشراک  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  هر ) ) لحار ماما  هدومرف  ربانب 
همه ای  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یفلاـخم  چـیه  تموکح  نآ  رد  هک  تسین  نیا  ینید  تموکح  ياـنعم  یلو  تسا  یلمع  نکمم و  يرما  ینید 

هب قفوم  (ع ) ریما ترضح  هک  دشاب ، ینید  نآ  نیناوق  روشک و  هرادا  تموکح و  بوچراچ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دنـشاب  راد  نید  ًارابجا 
ساسا رب  ناهج  هرادا  تسه  هچنآ  هکلب  دنوش  یمن  نموم  ناملـسم و  مدرم  همهزین  جع ) ) يدهم ترـضح  نامز  رد  یتح  دندش ، نآ  ماجنا 

. ; تسا نید  نیناوق  ماکحا و 

نیا رب  یلیلد  دناوت  یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالـسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالـسا  هک  نیا 
؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب 

شسرپ

یلیلد دناوت  یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالـسا  هک  نیا 
؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب  نیا  رب 

خساپ

مه ربمایپ  نامز  رد  دوب ، نینچ  رگا  هک  تسین  ندـش  هدایپ  لباق  مالـسا  هک  تسین  نیا  لیلد  هدـش  یلمع  ربمایپ  ناـمز  رد  اـهنت  مالـسا  هکنیا 
متـس رثا  رد  ای  دـندادن  ناشن  دوخ  زا  مالـسا  ندرک  هداـیپ  يارب  یفاـک  يراکادـف  شـالت و  ناناملـسم  رگا  دـشاب . ندـش  هداـیپ  لـباق  دـیابن 

هک ناهج  دنوادخ  هک  تسا  ینییآ  مالسا  تسناد . مالـسا  صقن  زا  یـشان  ناوت  یمن  ار  نیا  دشن ، هدایپ  مالـسا  تامیلعت  یتوغاط  ياهتردق 
ار ینییآ  تسا ، دودحمریغ  هدرتسگ و  یملع  ياراد  هک  دـنوادخ  تسا . هدومرف  ررقم  اهناسنا  یگدـنز  هرادا  يارب  تسا ، ناسنا  راگدـیرفآ 

. دشاب ارجا  لباق  تهج  ره  زا  هک  دیامرف  یم  ررقم 

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  رگا 
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خساپ

لمع نآ  تاروتـسد  هب  دـندنب و  راک  هب  ار  نآ  میلاعت  اهناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  تسارجا ، لباق  ناهج  مامت  رد  مالـسا  میلاعت  هکنیا  ياـنعم 
یمامت هرادا ي  يارب  نید  تامیلعت  رد  دـمآ . دـهاوخ  دوجو  هلـضاف  هنیدـم ي  زاس  یگدـنز  شخب و  تاـیح  نیناوق  نیا  يارجا  اـب  دـننک ،

هاگآدوخان روط  هب  مالـسا  دشابن ، شریذپ  مدرم  رد  رگا  هک  تسینانعم  نیا  هب  نخـس  نیا  درادن . دوجو  یـصقن  هنوگ  چیه  یگدنز  نوؤش 
شیوخ يدازآ  راـیتخا و  ساـسارب  اـت  هدرک ، قلخ  دازآ  ار  ناـسنا  دـنوادخ  دـنک . یم  زاـب  ناـنآ  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  ار  شیوـخ  ياـج 

رد هچ  يدرف و  ياه  هبنج  رد  هچ  هتـشاد -  زاین  نادـب  لماکت  رد  ناـسنا  هک  هچنآ  یماـمت  رگید  يوس  زا  و  دـنک . نییعت  ار  دوخ  تشونرس 
تموکح میلست  دننزب و  اپ  تشپ  ینید  تاروتسد  نید و  هب  مدرم  رگا  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدومن  عیرشت  يو  يارب  یعامتجا -  ياه  هنیمز 

هب ار  نانآ  دومن و  دهاوخن  ذـیفنت  نانآ  رب  ار  شیوخ  ماکحا  روز  رهق و  هب  دـنوادخ  دـنهدن ، ماجنا  یـشالت  نآ  ققحت  يارب  دـنوشن و  یهلا 
ریـسم رد  اهناسنا  رگا  هک  دش  نشور  حیـضوت  نیا  اب  دراذگ . یم  او  دـنا ، هدروآ  شیپ  دوخ  يارب  شیوخ  رایتخا  ءوس  رثا  رد  هک  دوخ  لاح 

فالخرب رگا  اـما  تسا ; يرطف  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  هار  نیرتهب  مالـسا  دـنیامن ، يوریپ  يرطف  نیناوق  زا  دـننک و  تکرح  ترطف 
. دنادرگ دهاوخن  زاب  يرطف  ریسم  هب  ار  نانآ  رابجا  هب  مالسا  دنرادرب ، ماگ  شیوخ  ترطف  ریسم 

، هدیـسرام تسد  هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دننک و  هدایپ  دنتـسناوتن  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما ربمایپ و  هک  ار  یبهذم 
؟ مییامن هدایپ  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

تـسد هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دـننک و  هدایپ  دنتـسناوتن  مالـسلا )) مهیلع  )) ناـماما ربماـیپ و  هک  ار  یبهذـم 
؟ مییامن هدایپ  میناوت  یم  هنوگچ  هدیسرام ،

خساپ

نتـشادن رثا  رد  تسین ، ندش  هدایپ  لباق  مالـسا  بهذم  هک  روصت  نیا  هکنیا ، تسخن  میوش . روآدای  دیاب  ار  هتکن  دنچ  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
هدیسر تقیقح  نیا  هب  دشاب و  هتخومآ  ناهرب  لالدتسا و  هیاپ  رب  ار  مالسا  يداقتعا  لوصا  هک  یسک  تسا . مالسا  بتکم  زا  حیحـص  شنیب 

یم رد  تسا ، هدرک  لزان  نوؤش  یمامت  رد  ناسنا  ياهزاین  یمامت  زا  یهاگآ  اب  دودحمان و  ملع  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  مالسا  هک  دشاب 
هرادا نوؤش  یمامت  رد  ار  تیناسنا  دوش و  مکاح  یناسنا  عماوج  رب  دـناوت  یم  هک  تسا  یتاروتـسد  نیرتلماـک  ياراد  مالـسا  نید  هک  دـبای 

نییآ نیا  هکنیا  اب  دوش ، هدایپ  هعماج  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یلماک  عماج و  نییآ  اهنت  مالسا  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هکنیا ، رگید  هتکن  دنک .
رد تسا  نکمم  هک  دبلط  یم  ار  یطیارش  نید  تیمکاح  اریز  درادن ; تافانم  دشاب  هدرکن  ادیپ  تیمکاح  هعماج  رد  خیرات  عطاقم  رتشیب  رد 

مالسا تیمکاح  طیارش  زا  یکی  دبتسم  رئاج و  ياهتموکح  اب  هلباقم  يارب  حلاص  دارفا  ورین و  دوجو  الثم  دشاب ; هتـشادن  دوجو  اهنامز  مامت 
هّدـع دوجو  اب  هک  دـنا  هدوب  رومام  یهلا  ناربهر  تسا و  هتـشادن  دوجو  (( مالـسلا مهیلع  )) ناماما نامزرد  مالـسا  تیمکاـح  تیارـش  تسا .

رئاج ياهتموکح  اب  هلباقم  تیفیک  یمالـسا  میلاعت  رد  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هکنیا ، موس  دننک . داجیا  ار  مالـسا  تیمکاح  هّدـعو 
لمع اهنآ  ساسارب  هتشاد و  رئاج  نارادمامز  اب  هلباقم  يارب  ار  اه  هویـش  نیرتلماک  نیرتهب و  (( مالـسلا مهیلع  )) ناماما ناربمایپ و  تسا . مهم 

 . دنشاب هتفرگن  تسد  هب  ار  تموکح  هچرگ  دنا ، هدوب  قفوم  نانمؤم  نید و  ظفح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک . یم 

؟ درک ادج  نید  زا  ار  تسایس  ای  تسایس و  زا  ار  نید  ناوتیم  ایآ 
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شسرپ

؟ درک ادج  نید  زا  ار  تسایس  ای  تسایس و  زا  ار  نید  ناوتیم  ایآ 

خساپ

ياههیور تسایس  زا  نید  ییادج  ۀیرظن  تسا  مسیرالوکـس  تسردان  رکفت  زا  هتـساخرب  هک  دودرم  تسا  یمّهوت  تسایـس  زا  نید  ییادج 
طیارـش هرابرد  زین  نآ و  یگنوگچ  عون و  ای  تموکح  تسایـس و  دروم  رد  نید  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  ینوگاـنوگ 

ماـظن هک  تسین  مزـال  هدوبن و  نید  هب  طورـشم  دـیقم و  دوخ ، تاذ  رد  تسایـس  درادـن ;2 . يرظن  چـیه  شنیزگ و ... تیفیک  ناـمکاح و 
رد هچ  ناـمکاح  روـما  تموـکح و  تسایـس و  رد  دـیابن  نید  ناـملاع  دـشاب ;3 . ینید  ياهشزرا  نید و  عباـت  هعماـج  رب  مکاـح  یـسایس 
 ( مق باتک  ناتـسوب  ییالکباراد ص 36 ، لیعامـسا  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  رب  یـشرگن  ر.ك  .) دننک تلاخد  لمع  رد  هچ  يزادرپهیرظن و 

صخـش ینید  يربـهر  زا  تعاـطا  دـنوادخ و  هـقلطم  تموـکح  زا  تعاـطا  هـنیمز  رد  هـک  یتاـیآ  تسایـس  نـید و  ةراـبرد  مالــسا  هـیرظن 
هک تسا  تسایـس  زا  نید  ندوبن  ادـج  ینید و  تموکح  رب  لیلد  دـننکیم ، تلالد  نایتوغاط  توغاط و  درط  یهلا و  ياـیلوا  ومرکاربماـیپ 

" 40 و 62 تایآ نینچمه   .. "; تسا  ادـخ  نآ  زا  اهنت  نامرف  مکح و  ماعنا 57 ) ... ;) ِهَِّلل آلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  . "1 زا : دنترابع  تایآ  نیا  زا  یخرب 
تعاطا ادـخ و  تعاطا  وگب : نارمع 32 ) لآ  ;) َنیِِرف َـ َْکلا ُّبُِحی  َـال  َهَّللا  َّنِإَـف  اْوَّلََوت  نِإَـف  َلوُسَّرلاَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ْلـُق  . "2 ماـعنا .   62 فسوی / 
َلوُسَّرلا اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اَّوـُنَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ َی . "3" درادیمن . تسود  ار  نارفاک  دنوادخ ، دـننک ، یچیپرـس  رگا  دـینک و  وا [  [ هداتـسرف

ار و ادخ  دینک  تعاطا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 59، أسن ... ;) ِلوُسَّرلاَِوهَّللا َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍْءیَـش  ِیف  ُْمتْعَز  َـ َنَت نِإَف  ْمُکنِم  ِْرم   ?َ ْالا ِیلوُأَو 
132 " تایآ نینچمه  ... " دیهد . عاجرا  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  عازن  يزیچ  رد  هاگ  ره  ار و  رما  نابحاص  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا 

داؤف دـمحم  میرکلا  نآرقلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  ر.ك  ... " رون و (. 54 و 56  هط /   90 لافنا /  1 و 20 و 46  هدئام /   92 نارمعلآ / 
یگنهرف هسسؤم  يرهش  ير  يدمحم  مالسا  رد  يربهر  رتشیب ر.ك  یهاگآ  تهج  نایلیعامـسا /  تاراشتنا  یقابلادبع ص 213 و 430 ،
یگنهرف یملع و  هسـسؤم  یماـهلا  دواد  یـسراف  شراـگن  هـمجرت و  یناحبـس /  رفعج  هللا  تـیآ  یمالـسا  تموـکح  یناـبم  ثیدـحلاراد / 

ناـبحم تاراـشتنا  اـسراپ ، قداـص  دـمحم  ۀـمجرت  یـسردم  یقت  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  یمالـسا  ندـمت  ياـههیاپ  لوـصا و  أدهـشلادیس / 
ُساَّنلا َموـُقَِیل  َناَزیِْملا  َو  َب  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْـنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلاـِب َنّ اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ونیـسحلا ) . ...

نازیم باتک و  نانآ  هارمه  میداتـسرف و  مدرم  يوس  هب  نشور  لئالد  اب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  ( 25 دیدح ، ... ;  ) ِهِیف َدـیِدَْحلا  اَْنلَزنَأ  َو  ِطْسِْقلِاب 
روظنم هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هب  دراد  هراشا  هفیرـش  هیآ  نیا  ، ... دـنراد " اپ  هب  هعماـج  رد  ار  طـسق  لدـع و  مدرم  هکنیا  اـت  میدرک  لزاـن 
دنناوتب أیبنا : ات  تسا  هدرک  نایب  ینامسآ  بتک  لکش  رد  أیبنا  ۀلیسو  هب  ار  اهنآ  هدومرف و  عضو  ینیناوق  یناسنا  ۀعماج  رد  تلادع  يرارقرب 

دناهتـشاد رظن  همانرب و  زین  یتموکح  لئاسم  رد  هشیمه  نایدا  سپ  دـننک ، امرفمکح  هعماج  رد  ار  تلادـع  هدرک و  طسق  هب  مایق  هعماـج  رد 
نید رگید  فرط  زا  دـشابیم ، مدرم  یتموکح و  لـئاسم  رد  أـیبنا ،: تلاـخد  هب  رظاـن  زین  هدئام 42 " ; 58و65و105  أسن ،  " تاـیآ نینچمه 

صاخشا تسا  هداد  رارق  تماما  رب  ینتبم  ار  دوخ  یسایس  ماظن  تسا  هدرک  نایب  ار  اهزاین  همه  تسا و  نایدا  متاخ  هک  تهج  نآ  زا  مالـسا 
ناـکم و ناـمز و  ياهتیـصوصخ  رب  عـالطا  یهلا و  یلک  نیناوـق  هب  یهاـگآ  رب  هوـالع  اـهنآ  تسا و  هدـیزگرب  ماـقم  نیا  هـب  ار  ياهژیو 

طقف نید  دـنیوگیم : هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تسایـس  زا  نید  ییادـج  رکف  دنتـسه . زین  لماع  دـقتعم و  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهلوحت 
هرئاد زا  یتموکح  یقوقح  یـسایس  لئاسم  اما  تسا  رگیدـکی  اب  دارفا  یعامتجا  طباور  تادابع و  ینعی  قلخ  قح و  يدرف  ۀـطبار  رادهدـهع 

صتخم هماع  توبن  هک  دوشیم  تباث  یلقع  ناهرب  اب  هکیلاح  رد  تسا  اهنآ  یلقع  میمصت  دارفا و  صیخشت  هب  طونم  هدوب و  جراخ  نید 
یحور ياراد  ناسنا  هک  ارچ  دریگیم ; ارف  زین  ار  موصعم  یلو  هب  یـسرتسد  مدـع  نامز  نآ  ۀـنماد  هکلب  تسین  صاخ  ینامز  اـی  نیمز و  هب 
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یعامتجا يدرف و  راتفر  دیاب  اذل  دـهدیم ، ماجنا  تعیبط  رد  هک  تسا  یلامعا  زا  رثأتم  یمدآ  حور  تسا و  يدـبا  یقاب و  یتقیقح  درجم و 
ینوناق نینچ  تفایرد  دیامن ، نیمأت  زین  ار  شنادواج  يدبا و  ماظن  وا  یعامتجا  یعیبط و  ماظن  نیمأت  رب  هوالع  هک  دـشاب  ینوناق  ساسارب  وا 

هماقا هار  نداد  ناشن  يارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هکنآ  هصالخ  دیامن . يربهار  ار  رشب  زین  تبیغ  رصع  رد  تسا و  تمصع  ۀکلم  هب  طونم  زین 
ربمایپ تسا و  هدرک  لزان  دشابیم  یـسایس  یعامتجا و  يدرف و  نیناوق  لماش  هک  ار  ینامـسآ  نیناوق  نانآ  هارمه  هداتـسرف و  لدـع  طسق و 

ام داقتعا  هب  دیزگرب و  تیالو  هب  ار  شنادـنزرف  یلع و  ترـضح  صخـش  هعماج  هرادا  يارب  دوخ  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  زین  مالـسا 
تـسا نید  لامک  طرـش  تیالو  تموکح و  . دـشاب هدرک  نشور  مدرم  يارب  ار  هار  يراتفر  ياههنیمز  یمامت  رد  هک  تسا  ینید  لماک  نید 

یلمآ ص يداوج  هللا  ۀیآ  تفرعم  هنیآ  رد  تعیرش  ر.ك   ) تسا صقان  تسایس  نودب  نید  تسا و  تسایـس  نودب  نید  تیالو  نودب  نید 
يربهر یمالسا /  تاغیلبت  نامزاس  رشن  يدزی ص 23 ، حابصم  یقت  دمحم  هللا  ۀیآ  هیقف  تیالو  یمالسا و  تموکح  أجر /  رشن  113ـ211 ،

 ( ثیدحلا راد  رشن  يرهش ص 136 ، ير  يدمحم  مالسا  رد 

دیاب هچ  لاح  هدشن  هراشا  اهنآ  هب  نید  رد  میدنمزاین و  مولع  هب  دوخ , يویندروما  ریبدـت  يارب  ام  هکنآ  لاح  تسا  ناسنا  ترخآ  نیمات  نید  فدـه 
؟  درک

شسرپ

لاح هدشن  هراشا  اهنآ  هب  نید  رد  میدنمزاین و  مولع  هب  دوخ , يویندروما  ریبدـت  يارب  ام  هکنآ  لاح  تسا  ناسنا  ترخآ  نیمات  نید  فدـه 
؟  درک دیاب  هچ 

خساپ

میسقت لصفنم  تمـسق  ود  هب  رـشب  تایح  هکنیا  ( 1 : ) تسا لاطبا  لباق  تسرداـن و  اـعون  هک  دراد  دوجو  ییاـهضرف  شیپ  لاءوس  نیا  رد 
يرگید هدنورپ  ترخآ  ياربو  یباسح  دیاب  ایند  يارب  نیاربانبدـنرادن  رگیدـکی  اب  یقیثو  نادـنچ  طابترا  یـصاخ  دراوم  رد  زج  هک  هتـشگ 

ناهج اب  زین  یتشیعم  راتفر  هب  طوبرم  ياهراجنه  یتح  روما  همه  مالسا  رد  هکلب  . درادن يراگزاس  ینید  ياههزومآ  اب  یـضرف  نینچ  دوشگ 
هب تبـسن  هدمآ و  ترخآ  حالـصا  يارب  اهنتو  اهنت  نید  هک  تسا  نآ  رگید  ضرف  شیپ  ( 2 . ) تساراذـگ ریثأت  نآ  رد  گنهامه و  ترخآ 

دوجو درادن . یمالـسا  میلاعت  اب  یمئالت  چیه  زین  یـضرف  نینچ  تسا . هدنام  توافتیب  رـشب  ییایند  يزورهبو  یتخبـشوخ  ییایند و  لئاسم 
ماظن و يراذـگ  هیاپ  ددـص  رد  سدـقم  عراـش  هک  تسا  نآ  رگناـشن  مالـسا  نیبم  نید  رد  ییاـضق و ...  یـسایس  يداـصتقا  ماـکحا  همهنیا 

یعیـسوو هدرتسگ  ياهيراذگراجنه  یـسدقم  نامرآ  نینچ  ققحت  ياربو  تسا  لدـع  طسق و  دـیحوت  ساسا  رب  ياهژیو  یناسنا  تابـسانم 
ار مزال  ياهیهاگآ  اهتخانـش و  مامت  دیاب  دشاب  مدرم  يایند  هب  رظان  دـهاوخب  نید  رگا  هک  تسا  نآ  رگید  ضرف  شیپ  ( 3 . ) تسا هدرک 

ياههدروآرفو مولع  زا  کی  چـیه  هب  زاین  ياج  رگید  دـنک و  هضرع  اج  کـی  نودـم و  روط  هب  ناـسنا  زاـین  دروم  لـئاسم  داـعبا و  ماـمترد 
هـضرع ار  یمزال  ياهشورو  اهراجنه  دـناوتیم  نید  اریز  تسا . یتسردان  ضرف  زین  نیا  هک  یلاحرد  دراذـگنورف  رـشب  ینالقع  یبرجت و 

یملع دض  تکرح  زا  یـشان  قوف  رکفتدسریم  رظن  هب  دراذگزاب . رـصع  ياهشناد  هب  هعجارم  يارب  ار  هار  اههصرع  زا  يرایـسب  ردو  دنک 
نینچ ساسا  زا  مالسا  رد  هک  یلاحرد  ددرگ . ادج  وزیامتم  رگیدکی  زا  ملع  نید و  هار  دش  بجوم  اتیاهن  هک  تسا  یطـسو  نورق  ییاسیلک 

دیکأت هیصوت و  نآ  دنمـشزرا  ياههدروآرف  زا  يریگهرهب  یملع و  ياهشواک  تاقیقحت و  هب  ادیدش  مالـسا  هکلب  هتـشادن . دوجو  يرکفت 
هلأـسم نیمه  تسا و  یـسررب  لـباق  تهج  ود  زا  داـصتقا  هکنیا  لـثم  دـنراد . تیثـیح  ود  هبنج و  ود  روـما  زا  یخرب  هوـالع  هب  تسا . هدرک 
طباور رد  تارثأـت  ریثأـت و  هوحن  فشک  هب  یعیبـط  مولع  رگید  دـننام  هک  یفیـصوت  داـصتقا  فلا ) هدـیدرگ : داـصتقا  ملع  هنوگود  بجوم 
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تلادـع لـثم  اهشزرادـض  اـهشزرا و  زا  ینخــس  اـج  نـیا  رد  تیبوـلطم و ... ییاـهن  اـضاقت  هـضرع و  نوناقدـننام  دزادرپیم . يداـصتقا 
هک تساـج  نـیمهرد  دــهدیم و  لیکــشت  ار  يداـصتقا  بـتکم  دــماسب  نـیا  راذــگراجنه  یــسایس  ياهماـنرب  داــصتقا  ب ) تـسین . ... و

بتکم ) ياهمانرب داـصتقا  اـما  تشادـن  نید  زا  يدـج  راـظتنا  ناوتیم  یفیـصوت  داـصتقا  ياـهشواکرد  دوشیم . ادـیپ  تلادـعهغدغد و ...
J .} تسین ریذپییادج  نید  زا  دهدیم و  لیکشت  ار  مالسا  ردق  نارگ  بتکم  زا  یمیظع  شخب  يداصتقا )

؟ دینک نایب  تسایس  زا  نید  ییادج  مدع  يارب  نآرق  زا  لیلد  دنچ 

شسرپ

؟ دینک نایب  تسایس  زا  نید  ییادج  مدع  يارب  نآرق  زا  لیلد  دنچ 

خساپ

یگدـنزداعبا ماـمت  هک  رگنوس  همه  عماـج و  تسا  ینید  مالـسا  هک  ددرگیم  نشور  نآرق  تاـیآ  یمالـسا و  نیناوق  رب  هاـتوک  يرورم  اـب 
توعد یتسرپاـتکی  تداـبع و  هب  ار  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يوـنعم ) يداـم و  يورخا  يوـیند  یعاـمتجا  يدرف   ) ناـسنا

يداـصتقا یـسایس  یتموکحلئاـسم  دروـم  رد  یتاروتـسد  ماـکحا و  دراد  ار  يدرف  يزاـسدوخ  هـب  طوـبرم  یقـالخا و  تاروتـسد  هدوـمن و 
یعامتجا طباور  یقوقح  ییاضق  تاررقمو  تساراد  یقوقح و ...  یللملا  نیب  طباور  هعماـج  حیحـص  هرادا  هب  طوبرم  ییاـضق و  یعاـمتجا 

ریذـپ ناکما  ییارجا  تردـق  نودـب  یتاروتـسد  ماکحانینچ و  ندرک  هداـیپ  ارجا و  هک  تسا  یهیدـب  دراد و  یتیبرت و ...  يداـصتقا  لـئاسم 
دشر ياههنیمز  دنک و  هرادا  یهلا  نیناوق  ساسا  رب  ار  هعماج  هک  تسا  یتموکحنآ  حیحص  يانعم  هب  یسارکوئن )  ) ینید تموکح  تسین و 

یقالخا ياهداسف  اب  دنک و  هدامآ  مدرم  يارب  ار  هتـسیاش  حلاص و  نیرب  ياهعماج  داجیا  لامکهب و  اهناسنا  ندیـسر  ناکما  اهدادعتـسا و  و 
اوتاو هالـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذـلاو   : » هدومرف یهلا  نادرم  فصو  رد  میرک  نآرق  هچ  نانچو  دـنک  هزرابم  یعاـمتجا و ... 
زانید هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ص )  ) مرکا لوسر  شور  هریـس و  جـح 43 ) «) رومالا هبقاعهللا  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاباورماو و  هاکزلا 

زین ع )  ) یلع نینموملاریما  . تشاد هدـهع  رب  ار  نآ  ییاـضق  ییارجا و  تیلووسم  تموکح  لیکـشت  نمـض  نآ  دوخو  تسین  ادـج  تساـیس 
رد یناوارف  تایآ  تسا و  مالسا  نید  تایرورضزا  تموکح  لیکشت  سپ  داهن و ...  انب  یهلا  تاروتسد  يارجا  لدع و  ساسا  رب  یتموکح 

یلوا زا  تعاطا  - 2 هبوت 71 ) نارمع 104 110 ؛  لآ   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایآ  - 1 هلمج : زا  دراد ؛ دوجو  هنیمز  نیا 
هدئام 51 اسن 6 141 144 ؛  نارمع 28 118 ؛  لآ   ) ناملاظ نارفاک و  ناگناگیب  یتسرپرـس  تیالو و  نتفریذپن  - 3 اسن 59 65 10 )  ) رمالا
؛  نارمع 115 151 لآ   ) نینموم اـب  تروـشم  - 5 هبوـت 71 )  بازحا 6 ؛   ) رگیدـکی رب  نینموم  تیالو  ربماـیپ و  تیـالو  - 4 ( 113 دوه  57

ییاپرب اـیبنا  تثعب  نید و  زا  فدـه  - 7 عافد . داـهج و  هب  طوبرم  تاـیآ  همه  و  اسن 75 )  ) نافعـضتسم نیمولظم و  تاجن  - 6 يروش 38 )
هدئام 44  ) یهلا تاروتسد  ریغ  هب  مکح  زا  یهن  - 8 ( 90 لحن هدئام 8 ؛  دیدح 29 ؛  اسن 58 135 ؛   ) تسا یهلا  نیناوق  یعامتجا و  تلادع 

لافنا  ) یمالـسا تموکح  يارب  تازیهجت  ورین و  دوجو  موزل  - 10 حتف 29 ) فارعا 157 ؛   ) یمالسا هعماج  تایـصوصخ  - 9 ( 50 47 45
همه رب  ادخ  نید  ماجنارس  - 12 سنوی 35 )  ) دشاب حلـصا  همه  زا  دیاب  دـننکیم  يوریپ  تعاطا و  وا  زا  مدرم  هک  یـسک  ربهر و  - 11 ( 60
ایبنا تموکح  هنومن  - 13 هبوت 33 ) حتف 28 ؛  ؛  صـصق 5  ) دریگیم رارق  ناحلاص  تسد  رد  تموکح  ددرگیم و  زوریپ  بتاکم  ناـیدا و 

رد قودـص  هک  تسا  یتـیاور  هلمجزا  تسا  داـیز  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور  و  لـمن ص 26 ) ( ) ع  ) نامیلـس دواد و  تموکح  دـننام  نآرق  رد 
؟ دینک تعاطا  رمالا  ولوا  زا  هک  داد  روتسد  دنوادخارچ  دیسرپ : (ع ) اضر ماما  زا  ناذاش  نب  لضف  هک  تسا  هدرک  لقن  عیارشلا » للع   » باتک

دوریم نیب  زا  نید  دهدن  رارق  مدرم  يارب  دشاب  یهلا  تاروتسدظفاح  نیما و  هک  یماما  دنوادخ  رگا  دندومرف : باوج  نمض  رد  ترـضح 
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اهنیا همه  رتشا و ...  کلام  هب  نینموملاریما  همان  و  ثیدح 9 ) باب 182  عیارشلاللع ج 1   ) ددرگیم نوگرگد  یهلا  تاروتسد  اهتنس و  و 
J .} دنراد نید  نیازا  تسایس  کیکفت  مدع  رب  تلالد 

؟  تسیچ رد  مه  اب  مسیرالوکس  مسیئال و  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ رد  مه  اب  مسیرالوکس  مسیئال و  قرف 

خساپ

هب دیاب  یـشزومآو -  ییاضق  فیاظو  هژیوب  یندم -  فیاظو  یعامتجا و  ياهداهن  نآ ، بجوم  هب  هک  تسا  ینییآ  ( Laicism  ) مزیسیئال
ادج بهذم و  هب  ییانتعایب  يانعم  هب  تسا و  ینامیا  ینید و  فصو  لباقم  رد  کیئال ، فصو  ًالوصا  دوش . لّوحم  یناحور  ریغ  صاخشا 

رالوکس تموکح  دنتسه ــ . کیئال  قارع و ...  هیکرت ، ، هسنارف دننام : ییاهتموکح  تسا . ینید  ياههزومآ  اههراگنا و  زا  تسایس  يزاس 
دنکن و رکذ  یمـسر  بهذم  ناونع  هب  ار  دوجوم  بهاذم  زا  کی  چیه  دوخ ، یـساسا  نوناق  رد  هک  تسا  یتموکح  ( Seculor state)

تخاس ریز  مسیرالوکـس  دـهدن . صاصتخا  یناحور  ینید و  ياهفدـه  هب  زین  ار  يراک  چـیه  دـشاب و  طابترایب  یبهذـم  ياهشبنج  اـب 
. تسا یبرغ  ياهتموکح  رثکا  يرظن 

؟  تسا نید  یساسا  فادها  زا  يویند  روما  ایند و  هب  نداد  ناماس  ایآ 

شسرپ

؟  تسا نید  یساسا  فادها  زا  يویند  روما  ایند و  هب  نداد  ناماس  ایآ 

خساپ

هب یـشخب  ناماس  ینعی ، دنریذپان ؛ کیکفت  رگیدـکی  زا  ترخآو  ایند  هاگدـید  نیا  زا  تفگ : دـیاب  تسا ، مالـسا  نید ، زا  ناتدوصقم  رگا 
دیاب رگید  ترابع  هب  درک . حالصا  ار  ترخآ  روما  ایند ، حالـصا  نودب  ناوتیمن  دراد و  يورخا  دمآیپ  هک  تسا  یلامعا  زا  زین  ایند  روما 

حالصا يارب  ندرکن  یعس  نآ و  تالکـشم  ایند و  هب  طوبرم  روما  زا  غراف  فلا ) دنک : تسیز  هنوگود  دناوتیم  ایند  نیا  رد  یمدآ  تفگ :
رکذ ندرک ، يریگهشوگ  تسا . رتناـسآ  رایـسب  فلا »  » تروص املـسم  روما و . ... حالـصا  رد  یعـس  اـیند و  روما  هب  نتخادرپ  ب )  روـما .

رایـسب ياهفیظو  ب »  » تروص یلو  ندیـشیدنا و ... ترخآ  هب  اهنت  ندرب ، ینافرع  ياهتذـل  ، ندـش لوغـشم  یـصخش  تاجاهتبا  هب  نتفگ ،
دید دـیاب  لاح  تسا . هناهاگآ  هنامیکح و  سب  يراک  ندـید ، رگیدـکی  لوط  رد  ار  اهنآ  ایند و  روما  هب  نتخادرپ  . تسا نیگنـس  هدـیچیپ و 

و فورعملاب ... نورمأت  سانلل  تجرخاۀـما  ریخ  متنک  ای  اهوعدـتبا و  ۀـینابهر  ایآ و  تسا : هدرک  بلط  ام  زا  ار  اـهنیا  زا  کـی  مادـک  مالـسا 
و (ص ) ربمایپ هریـس  زین  نآرق و  تایآ  هب  هاتوک  یـشرگن  اب  طسقلاب و ؟... سانلا  موقیل  تانّیبلاب ... انلـسر  انلـسرا  دـقل  طسقلاب و  نزولاومیقا 

نید نیا  نامرآ  یهلا ، ياهشزرا  يانبم  رب  ياهعماج  نتخاس  تسین و  ادج  نآ  ترخآ  زا  مالـسا  يایند  هک  میباییمرد  (ع ) نیموصعم همئا 
تـسا یهاگرذـگ  ترخآ و  يارب  تسا  ياهعرزم  ایند  هکلب  دراد ؛ تلاصا  اـیند  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  هک  تشادـنپ  دـیابن  یلو  تسا ؛

لوصا و يانبم  رب  اـیند  روما  یهد  ناـماس  سپ  هیآ 7 ) فهک ،  ، ) ًالمع نسحا  مهیا  مهولبنل  اهل  ۀـنیز  ضرالایلع  ام  انلعج  اـنا  لـمع .» يارب 
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، روما رگید  زا  يرایـسب  ای  داصتقا و  يارب  مالـسا ، هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هتبلا  تسا . مالـسا  راکنا  لباقریغ  فادهازا  اهشزرا ،
زا يرایسب  رد  ار و ؟... هتسب  داضتقا  ای  دریذپیم  ار  زاب  داصتقا  مالسا ، ایآ  هک  نیا  ًالثم  تسا ؛ هدرکن  داهنـشیپار  یـصاخ  يدربراک  متـسیس 

هدرک و نایب  ار  نآ  مالسا  هک  هچنآ  دننک . یحارط  ار  اهمتسیس  دیاب  هک  دنتسه  نادنمـشیدنا  القع و  نیا  ییارجا ، تامیمـصتو  یعرف  روما 
میلـستدیاب یهقف -  باوبا  دـننام  تسا -  هدومن  نایب  زین  ار  یعرف  لئاسم  دوخ  هک  اـج  نآ  اـت  تساـهشزرا و  لوصا و  دراد ، دـیکأت  نآرب 

J .} درب شیپ  هب  هدومن و  یحارط  ار  بسانم  متسیس  اهشزرا  ساسارب  دیاب  دراوم ، نآ  ریغ  رد  یلو  دوب ؛

؟ درپس ناسنا  تسد  هب  امامت  ار  ادخ  اب  هطبار  میظنت  یگنوگچ  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درپس ناسنا  تسد  هب  امامت  ار  ادخ  اب  هطبار  میظنت  یگنوگچ  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

روآدای ار  دـنچ  یتاکن  راصتخا  هب  لاح  نیع  رد  تسا . همان  کی  هلـصوح  زا  جراـخ  دـیاهدرک  حرط  هک  یلئاـسم  یلوصا  فرژ و  یـسررب 
ياهراجنه تیاعر  ساسا  نیا  رب  درپس و  رـشب  تسد  هب  امامت  ناوتیم  ار  ادـخ  اـب  هطبار  میظنت  یگنوگچ  هک  نیا  ؤراـبرد  فلا ) میوشیم :

نکمم یگداس  هب  ياهشمق  یهلا  رتکد  یتعیرش و  رتکد  هب  هاگدید  نیا  نداد  تبسن  - 1 تسا : هجوت  نایاش  هتکن  دنچ  تسین  مزال  تعیرش 
روط هب  تسین  مولعم  لاـح  نیع  رد  دروآ . تسد  هب  ار  شرگننیا  ناوتیم  يرتشیب  تلوهـس  اـب  شورـس  رتـکد  ياههاگدـید  زا  نکیل  تسین ؛
نخس بلطم  لصا  دشاب  تسرد  اهنآ  زا  یخرب  ای  ناگدربمان  بلاطم  زا  یطابنتـسا  نینچ  اضرف  - 2 دریگ . رارق  زین  ناشیا  دییأت  دروم  قلطم 

Secular مـــسیرالوکس یــــسانشتفرعم  و  (( Humanism مــــسیناموا رب  ینتبم  هاگدــــید  نـــیا  ًـــالوا  اریز : تـــسین . یتـــسرد 
زا ار  نید  اـهنت  هن  هک  تـسا  (( Radical Secularism یطارفا مسیرالوکـس  عوـن  نیا  رگید  تراـبع  هب  تسا . (( epistemology

دزیریم و رود  هب  مه  ار  ادخ  هدنب و  تابسانم  میظنت  رد  نید  ادخ و  تلاخد  یتح  هکلب  دناریم ؛ نوریب  عامتجا  گنهرف و  تسایس  هصرع 
یــسانشناسنا رد  هـک  تـسا  نـیا  شیارگ  نـیا  یلــصا  ضرفشیپ  دــنادیم . أــشیام » لاــعف   » هدنــسب و دوـخ  هـصرع  نـیا  رد  ار  ناــسنا 

Emotion یناورو یفطاـع  شــشک  کـی  زا  شیب  يزیچ  ادــخ  يوـس  هـب  شیارگ  تداـبع و  (( SecularHumanology رالوکس
تاداـبع نیرفآتداعـس  شخبلاـمک و  تقیقح  یتاذ و  تحلـصم  رگید  دـش  نینچ  یتـقو  تسین . ( attraction) Phsycological

هک نآ  نودب  دنیزگیمرب  ار  دوخ  هاوخلد  گنر  لکـش و  دم و  سکره  هک  سابل  دـننام  دوشیم  مه  تدابع  دوشیم . یفن  یلک  هب  هصاخ 
هاگدید نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  دشاب . هتشاد  یعقاو  يزایتما  توافت و  تسا  هدیزگرب  ب »  » صخش هچنآ  اب  فلا »  » صخـش بولطم 
يرمالا سفن  دسافم  حلاصم و  اب  قبطنم  همه  یهلا  ماکحا  یمالـسا  شرگن  رد  درادن . يراگزاس  هنوگچیه  یمالـسا  فراعم  ینیبناهج  اب 

لمع نآ  رد  هک  تسا  یعقاو  حلاصم  رطاخ  هب  همه  تسا  هدـش  هداد  یـصاخ  طیارـش  تایئزج و  اب  زامن  هب  روتـسد  ًالثم  رگا  ینعی  دنتـسه ؛
اب هطبار  تدابع و  ایناث  دوب . دهاوخ  راکنایز  نآ  نودـب  تسا و  دـنمزاین  نادـب  تخـس  نادواج  تداعـس  لامک و  ریـسم  رد  ناسنا  هتفهن و 

يزیچ نیرتیساسا  نینچمه  . رگشیاین رگشتسرپ و  ناسنا  - 2 تسا . شیاین  شیاتـس و  دروم  دوبعم و  هک  دنوادخ  - 1 دراد : فرط  ود  ادخ 
وا زا  تسرد  اتبسن  یتفرعم  دیاب  ادتبا  ینعی  یسانشدوبعم ؛ - 1 تسا : زیچ  ود  دراد  زاین  ادخ  يوس  هب  یبایهار  تدابع و  ریـسم  رد  ناسنا  هک 

نیرتهب دنک و  رارقرب  هطبار  وا  اب  دناوتیم  هنوگچ  هک  دـنادب  ینعی  یـسانشهار ؛ دوشیم 2 - ورهبور  یـسک  هچ  اب  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد 
دوخ تسا  قلطم  ملع  هک  دنوادخ  ایآ  هک  دیآیم  دـیدپ  لاءوس  نیا  نونکا  تسیچ ؟ وا  يوس  هب  هار  نیرتملاس  نیرتهتفریذـپ و  نیرتکیدزن 
رتـهب وا  رگا  سپ  تسا ؟ هتخانـشن  یتـسرد  هب  ار  دوخ  زوـنه  یتـح  هک  یناـسنا  ایدسانـشیم  رتـهب  ار  دوـخ  يوـس  هب  رـشب  هار  نیرتوـکین  و 
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دریذپیم راوتسا  میلس و  قطنم  نیمادک  تسا  هدومرف  رما  ار  نآ  ندومیپ  هداد و  رارق  رشب  يور  ارف  ار  هار  نیرتهب  نآ  ساسارب  دسانـشیم و 
نـشور نییبت و  اقیقد  دیاب  دنیزگرب  ار  ادخ  يوس  هب  دوخ  هار  دـناوتب  هنادازآ  دـیاب  ناسنا  هک  نیا  اثلاث  میورب ! رگید  هار  هب  هدز و  را  نآ  هک 
تـسا ترابع  دراد  طاـبترا  ثحب  نیا  اـب  هک  يدازآ  ماـسقا  نیرتهدـمع  تسیچ ؟ نآ  دودـح  هریاد و  تسا و  يدازآ  عون  هچ  نیا  هک  دوش 

تسا (( Free-will ینیوکت رایتخا  نامه  يدازآ  نیا  یفسلف ؛ يدازآ  یلمع .  رابجا  لباقم  رد  يدازآ  یعیرشت  يدازآ  یفـسلف  يدازآ  : زا
ناگمه يارب  ادخ  يوس  هب  هار  باختنا  رد  يدازآ  زا  عون  نیا  املـسم  دهنب . ورف  ای  دنیزگرب  ار  یـشنک  دراد  تردـق  نآ  ساسارب  ناسنا  هک 

درک ياهیصوت  نآ  دوبن  دوب و  هب  تبسن  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ًالصا  دراد و  دوجو 

. دیهد حیضوت  مسیرالوکس  هرابرد  ار  مالسا  هاگدید  هچ ؟  ینعی  مسیرالوکس 

شسرپ

. دیهد حیضوت  مسیرالوکس  هرابرد  ار  مالسا  هاگدید  هچ ؟  ینعی  مسیرالوکس 

خساپ

تاّیعرش اب  تفلاخم  : » لیبق زا  نآ  يارب  يدّدعتم  یناعم  اهلداعم و  یـسراف  نابز  رد  « Secularism  » مسیرالوکس هژاو  موهفم  نییبت  رد 
نآ یــسراف  لداـعم  نیرتجـیار  اـما  تـسا . هدـش  ناـیب  نآ  ریغ  یفرع و  يوـیند و  لوـصا  زا  يرادـفرط  يراداـیند ، حور  ینید ، بلاـطم  و 

يدنمهقالع یبهذـم  يونعم و  روما  هب  هک  دوشیم  هتفگ  يدرف  هب  زین  « Secular  » رالوکس هکنانچ  تسا . ایند » نید ، يراگنا  ادج  » نامه
ص رـصاعم ، یـسراف  ـ  یـسیلگنا گنهرف  ینطاب ، اضردـمحم  ، ) دـناهدرک همجرت  زین  یبهذـم  ریغ  يدام و  روما  هب  ار  نآ  دـهدیمن ، ناـشن 
هب ار  ایند » نید و  يراگناادـج   » میهاوخب رگا  : » دـسیونیم مسیرالوکـس  موهفم  هراـبرد  یبرغ  نادنمـشیدنا  نارگـشهوژپ و  زا  یکی  ( 610

تّیمها راـبتعاینید و  ياـهداهن  ینید و  ياـهتیلاعف  ینید ، نادـجو  نآ  یط  هک  تسا  يدـنیارف  مییوگب : میناوـتیم  مینک  فـیرعت  لاـمجا 
ياهدرکراک و  دوشیم ، هدنار  هیشاح  هب  یعامتجا  ماظن  درکلمع  رد  نید  هک  تسا   ] انعم  ] نادب نیا  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا 

ینـالقع دـنراد  تیاـنع  یعیبط  ءارواـم  رما  هب  اـصاصتخا  هک  لـماوع  تراـظن  ذوفن و  ریز  زا  ندـش  جراـخ  اـب  هعماـج  درکلمع  رد  یـساسا 
رد يراج  نرق  لوط  رد  یهجو  نیرتزراب  صوصخ  هب  هک  ار  يدـنیارف  اساسا  هک  تسا  یبرغ  یموهفم  ایند  نید و  يراگناادـج  ... ددرگیم

هدنـسیون ایند » نید و  يراگناادج  » هلاقم نامجرتم ، تأیه  همجرت  نید ، گنهرف و  هدایلااچریم ، «، ) دـنکیم فیـصوت  تسا  هداد  خر  برغ 
زا سپ  هک  دراد  رظن  یتالوحت  هب  و  دراد ، هراـشا  تسایـس  زا  نید  ورملق  ییادـج  هب  مسیرالوکـس  ص 129 و 142 .) نوـسلیو ،» نیارب ر . »

يداـم و یگدـنز  قرب  قرز و  نیـشام ، ندـمت  جاور  یتعنـص ، یملع و  سناـسنر  لـیبق : زا   ) تفرگ لکـش  نیمز  برغم  رد  ییازوـن  رـصع 
، نید ندـش  دادـملق  يدرف  یعامتجا و  هصرع  زا  نید  ینیـشنهیشاح  هبرجنم  تیاهن  رد  و  ینید و )... قیاقح  زا  ینادرگيور  ییارگيداـم ،
هک دهدیم  ناشن  مسیرالوکـس ، یخیرات  راذگ  رب  یلامجا  يرورم  دیدرگ . مسیلانویـسان  يانبم  رب  تلود  يزیرهیاپ  یبرجت و  مولع  هرطیس 

لیجنا و میهافم  ییاسران  تشذگ . برغ  ربیطـسو  نورق  رد  هک  دراد  لئاسم  اهدادـخر و  رد  هشیر  تسا و  برغ  مسیرالوکـس ، هاگتـساخ 
، نید اب  لقع  ملع و  ضراعت  تشاد ، تافانم  هدـش  فیرحت  لـیجنا  اـب  هک  لـئاسم  رـشن  زاوج  مدـع  اـسیلک و  لاـجر  تیمکاـح  تیحیـسم ،

تیاهن ردو  دـیدرگ ، هعماج  هصرع  زا  نید  ندـش  هتـشاذگ  رانک  بجوم  اسیلک  قانتخا  دادبتـسا و  تیمکاـح  یحیـسم و  هعماـج  طاـطحنا 
تیمکاـح زاـسهنیمز  تشاد ، یپ  رد  ار  مسیرالوکـس  هک  ییاـههزومآ  هئارا  اـب  درک و  لزلزتم  ار  اـسیلک  تیمکاـح  ینید ، حالـصا  تضهن 

میدش انشآ  مسیرالوکس  موهفم  اب  هک  لاح  دیدرگ . نید  لاجر  اسیلک و  ندش  يوزنم  یعامتجا و  یسایس و  روما  رب  نیطالـس  ناهاشداپ و 
رب ار  مسیرالوکس  هشیدنا  مالسا ، تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسیچ ؟ مسیرالوکـس  هرابرد  مالـسا  رظن  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا 
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شنیب رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  راذگاو  ناسنا  ینعی  ادخ  ریغ  هب  تیمکاح ، يراذگنوناق و  قح  مسیرالوکـس ، هشیدنا  رد  دباتیمن ،
رد دـنادرب . مکح  يرگید  رب  درادـن  قح  یناسنا  چـیه  وا  نذا  نودـب  تسادـخ و  نآ  زا  یلـصا  یقیقح و  تیمکاح  تیکلاـم و  يدـیحوت ،
هب نـید  ترورــض  هـک  هاـگ  نآ  یلو  دراد  طاـبترا  ادـخ  ناـسنا و  يدرف  هـطبار  هـب  هدـش و  دادـملق  يدرف  يرما  نـید  رالوکــس ، هشیدـنا 

. دوشیم درط  مسیرالوکس  شیارگ  اعبط  ددرگ ، تباث  ناسنا  يونعم  يدام و  تداعـس  يارب  یعامتجا  نیناوق  رب  لمتـشم  ياهعومجمناونع 
کیکفت ینامـسآ  نییآ  یهلا و  نید  چـیه  کش ، یب  دراد ، یتاررقم  نیناوق و  یعامتجا ، يدرف و  زا  معا  یناـسنا  نوؤش  همه  يارب  مالـسا 
فیرحت بلق و  زج  يزیچ  دننکیم  جـیورت  ارنآ  اسیلک  بابرا  هدـمآ و  نایحیـسم  یبهذـم  نوتم  رد  هچنآو  دریذـپیمن  ار  تسایـس  زا  نید 

ره نید ، یلمع  ماکحا  و  یلمع ؛ ماکحا  يرظن و  فراعم  زا  تسا  ياهعومجم  نید  ام ، رظن  زا  تسین . (ع ) حیسم ترـضح  نیتسار  تامیلعت 
قوقح و قالخا و  لماش  نیاربانب  دریگیم  رب  رد  ار  نارگید  اب  ناسنا  طابترا  و  شدوخاب ، ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناـسنا  طاـبترا  ورملق  هس 
قوقح و تسا . دوجوم  یـسایس  یقوقح و  ماـکحا  زا  يراشرـس  هعومجم  (ع ) نیموصعم تاـیاور  رد  میرک و  نآرق  رد  دوـشیم . تساـیس 
ار نید  لک  زا  ییاهیشخب  مه  تسایـس ، قوقح و  قالخا ، نخـسرگید ، هب  تسا  ینتبم  داعم  دیحوت و  هلمج  زا  ینید  يانبم  رب  زین  تسایس 

هراـشا تسا  رما  نیا  نّیبـم  هک  تاـیاور  تاـیآ و  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  دـنراد . نید  يرظن  فراـعم  نیرتیـساسا  رد  هشیر  مه  دزاـسیم و 
دننک لح  یهلا  ماکحا  باتک و  هب  عوجر  اب  ار  شیوخ  تافالتخا  دـیاب  مدرم  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تایآ ، زا  یخرب  رد  1 ـ مینکیم :

، هرقب  ، ) هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعملزنا  نیرذنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  ةدحاو  ًۀـُّما  سانلا  ناک  دـننام :
ياهیآ رد  دنکیم ، تمذم  دننکیم ، عضو  یهلا  نذا  نودب  دوخ و  دزن  زا  یعامتجا ـ  ای  يدرف  یماکحا ـ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  2 ـ (. 213

 ، نورتـفت هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللا  لـق  ًـالالح  واـمارح  هنم  متلعجف  ٍقزر  نم  مکل  هللا  لزنا  اـم  متیأرا  لـق  دـیامرفیم : ناکرـشم  هب  باـطخ 
: تسا هدش  هداد  نارگید  يارآ  زا  تیعبت  مدع  یهلا و  یحو  زا  يوریپ  روتـسد  ادـکؤم  (ص ) ربمایپ هب  تایآ  زا  یخرب  رد  3 ـ (. 59 سنوی ، )

مکح هدش  لزان  یحو  بناج  زا  هچنآ  فالخ  رب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  4 ـ ( 49، هدئام  ، ) مهئاوها عبتت  هللا و ال  لزنا  امب  مهنیب  مکحا  نا  و 
میتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  44)و ... هدئام ،  ، ) نورفاکلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  دنکیم : یفرعم  رفاک  ملاظ و  قساف ، دـنک ،

، یقوقح یـسایس ، لئاسم  زا  نید  کیکفت  رب  هک  مسیرالوکـس  اب  ورنیازا  دراد و  نوناق  یعامتجا  لئاسم  هنیمز  رد  مالـسا  هک  دش  هتـسناد 
للع شخب  ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  راـثآ ، هعومجم  1 ـ رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسین . راـگزاس  تسا ، راوتـسا  یگداوناـخ  یعاـمتجا و 

یسایس ماظن  يزورون ، داوجدمحم  ص 48 3 ـ یناجنز ، دیمع  مالسا ، رد  یـسایس  هشیدنا  ینابم  491 2 ـ ص 479 ـ  يرگیدام ، هب  شیارگ 
هچ اهرالوکـس  بطق ، دـمحم  ناوج 5 ـ هشیدـنا  نوناک  مسیرالوکـس ، ياـههناشن  اـههشیر و  یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع  ص 33 4 ـ مالـسا ،

J .} تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  مالسا ، تیحیسم و  رد  مزیرالوکس  یکلمارق ، نادردق  نسحدمحم  6 ـ دنیوگیم ؟

؟ دوشیم دیدرتو  کش  ثعاب  راعش  نیا  ارچ  تساهتلم ؟ نویفا  نید 

شسرپ

؟ دوشیم دیدرتو  کش  ثعاب  راعش  نیا  ارچ  تساهتلم ؟ نویفا  نید 

خساپ

لیصا و نید  نایم  تسا  مزال  اجنیا  رد  هن ؟ ای  دوش  تفرـشیپ  زا  عنام  دناوتیم  نید  ًالـصا  ایآ  هک  میهد  باوج  شـسرپ  نیا  هب  دیاب  تسخن 
هتخاس هک   _ تافارخ موهوم و  دیاقع  اب  تسا _ هدمآ  رـشب  یگدنز  يارب  لماک  ياهمانرب  ناونع  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک   _ صلاخ بان و 

ملع و هرابرد  اهنآ  میلاعت  دـنوادخ و  هرابرد  اسیلک  بابرا  موهوم  دـیاقع  دـننام  ، ) هدـیدرگیم یفرعم  نید  ناونع  هب  هدوب و  يرـشب  تسد 
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یگدنز فلتخم  داعبا  رد  رشب  تفرـشیپ  لماکت و  یلاعت و  دشر و  تهج  رد  هک  نید  سفن  اریز  دش ؛ لئاق  کیکفت  مدرم _) یگدنز  هوحن 
لیالد دهاوش و  دشاب و  طاطحنا  یگدنامبقع و  لماع  دناوتیمن  زگره  دراد ؛ دـیکأت  هیـصوت و  زین  شالت  راک و  شناد ، ملع ، رب  دـشاب و 
نورق یط  رد  ناناملـسم  ندمت  هنیـشیپ  . 1 زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دومن  هماـقا  عوضوم  نیا  تاـبثا  يارب  ناوتیم  ار  يرایـسب 

، دوشیمن یگدـنام  بقع  بجوم  نید  اهنت  هن  دـهدیم  ناشن  ییاپورا _ ياهروشک  هلمج  زا   _ رگید ياهروشک  هب  نآ  رودـص  يدامتم و 
یمالسا ياهروشک  ناناملـسم و  اهنت  . 2 ددرگیم . دـشر  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  تاجرد  ببـس  نآ  هب  لـمع  راـنک  رد  نید  هب  داـقتعا  هکلب 

هطلـس هلمج  زا   _ یلیـالد هب  زین  يرایـسب  رالوکـس  ینیدریغ و  یمالـسا و  ریغ  ياـهروشک  هکلب  دـنیالتبم ؛ يراـتفرگ  نـیا  هـب  هـک  دنتـسین 
ماقرا هب  یسرتسد  ناوارف و  عبانم  نتشاد  رایتخا  رد  مغر  هب  زین  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  . 3 دناهدنام . یقاب  یبسن  ای  قلطم  رقف  رد  رامعتـسا _

هدـع دـنریگیم و  هرهب  هعـسوت  دروآ  هر  زا  یـصاخ  هورگ  لومعم  روط  هب  تسا و  هتفاین  ققحت  یناگمه  هاـفر  يداـصتقا ، دـشر  زا  ییـالاب 
يدج ياهنارحب  تاطاطحنا و  وس  رگید  زا  اههنیمز ، زا  یـضعب  رد  برغ  ندمت  یقرت  دشر و  مغر  هب  . 4 دننکیم . یگدنز  رقف  رد  يدایز 

.5 تسا . هدرک  دـنلب  ار  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  داـیرف  هداد و  رارق  یکاـنرطخ  هطرو  رد  ار  تیرـشب  هک  دـمآ  دـیدپ  نآ  راـنک  رد  يرگید 
ناینب ییارگنید  هیاپ  رب  نیون  ندمت  دنچ  ره  دنشابیم ، ارگنید  زین  برغ  دیدج  ندمت  ناگدنروآ  دیدپ  یبرغ و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

سکعرب تسا . يزیرگنید  لوصحم  برغ  تفرشیپ  هن  تسا و  یگدنامبقع  ببس  نید  هن  هک  دوشیم  صخـشم  سپ  تسا . هدشن  هداهن 
دشابیم برغ  ندمت  صقاون  يدج و  ياهبیـسآ  زا  یکی  دومن _ خر  برغ  نیون  ندمت  شیادیپ  ناوا  رد  هک   _ يزیرگنید زا  ییاههگر 

نکیل دـنراد ؛ هگن  هدـنز  هراومه  ار  نید  هب  شیارگ  دندیـشوک  هدـیدرگ و  ألخ  نیا  هجوتم  تعرـس  هب  یبرغ  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  هک 
هار تسین و  رادروخرب  یفاک  يریذـپدرخ  تقاثو و  تیعماج ، تلاصا ، زا  نآ ، رب  مکاـح  نید  هک  تسا  نیا  برغ  ناـهج  یـساسا  لکـشم 
ارچ سپ  تسین  اه  هدوت  نویفا  نید  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اما  تسا . هدروآ  دیدپ  ار  يرایسب  تالکشم  نآ ، رد  فیرحت  نتفای 

یفلتخم یخیرات  ياههشیر  للع و  هلأسم  نیا  تفگ : دـیاب  دـناهداتفا ؛ بقع  مالـسا ، نیبم  نید  زا  يرادروخرب  مغر  هب  یمالـسا  ياهروشک 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  راصتخا  تروص  هب  هک  تسا . هدرتسگ  فرژ و  یتاقیقحت  دنمزاین  نآ  هبناج  همه  عماج و  یسررب  دراد و 
، دـندرکیم ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تدـحو  یـسایس و  ماوق  دـنتفرگیمن و  هلـصاف  یحو  میلاعت  زا  ناناملـسم  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  . 1

تـسد دوخ ، عباـنم  فـالتا  هدوـهیب و  ياـهيریگرد  ياـج  هب  رگا  هک  ارچ  دنـشاب ؛ برغ  زا  رتوـلج  رظن  ره  زا  دنتـسناوتیم  زین  نوـنکامه 
دنشاب ناهج  حطس  رد  عیـسو  یتاناکما  اب  گرزب  یتردق  دنناوتیم  زین  کنیا  دننزب ، گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  دنهدب و  رگیدکی  هب  تدحو 

یتعنص و یگدنامبقع  بجوم  هک  هچنآ  . 2 دنزادرپب . نارگید  اب  تباقر  هب  زین  يروآنف  رظن  زا  اهدادعتسا ، زا  هدافتـسا  همانرب و  دنچ  اب  و 
اعد و ایند ، دهز ، زا  طلغ  تشادرب  تسا . هدوب  نید  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  مالسا و  زا  نانآ  نتفرگ  هلصاف  هتشگ ، ناناملـسم  یـسایس 

دیاـب یلب ، تسا . هدـش  تفرـشیپ  بجوم  برغ ، رد  یتـح  مالـسا و  ردـص  رد  میهاـفم  نیمه  هنرگو  هدـش ؛ یگدـنامبقع  بجوم  تردـق 
ندـناماج رد  يرثؤم  شقن  تسا _ طاـقتلا  لولعم  هک   _ يرکف رگید  تاـفارحنا  یخرب  هنارگیفوص و  ياههشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتعا 

رب دندییوپ و  ار  یلاعت  دشر  ریسم  ینید ، ياهتیاده  شزیگنا و  ساسا  رب  ناناملـسم  . 3 تسا . هتشاد  تفرشیپ  تعنص و  هلفاق  زا  ناناملسم 
ياهماظن دوجو  . 4 دـندییارگ . یگدـنام  بقع  طاـطحنا و  هب  یلهاـک ، یتسـس و  یتسرپاـیند ، دـسافم ، هب  یگدوـلآ  نید و  زا  فارحنا  رثا 
ياههنیزه فرص  شیوخ و  تردق  ظفح  رکف  هب  طقف  ناناملسم ، تفرشیپ  دشر و  تهج  رد  تمه  ياج  هب  هک  يدادبتسا  دساف و  یـسایس 

مالسا ردص  یسایس  تافارحنا  زا  یـشان  دوخ  دساف  نامکاح  اهماظن و  نیا  دوجو  دندوب ، ینارذگشوخ و ... تهج  رد  ناناملـسم  یمومع 
اهناسنا و شنم  تیصخش و  رد  یسایس ، ياهماظن  نیا  دوب . نآ  زا  دعب  یعامتجا  يداقتعا و  تافارحنا  نأشلامیظع و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

ياهروشک نتـشاد  هاگن  بقع  يارب  اهنآ  شالت  نارگرامعتـسا و  ناـگناگیب و  موجه  . 5 دنتـشاد . يرابنایز  راثآ  زین  عماوج  نیا  گـنهرف 
ياهگنج هقرفت و  هب  ناناملسم  ندش  مرگرـس  . 6 اهروشک . نیا  رب  برغ  هطلـس  موادت  یعیبط و  یناسنا و  عبانم  رامثتـسا  يارب  موس  ناهج 

للملا نیب  داـحتا  ییارگلوصا و  رب  هیکت  ياـج  هب  مسیبرعناـپ و  مزیلانویـسان ، نوچمه ، يرامعتـسا  ياهراعـش  نتخاـس  نیـشناج  یلخاد و 
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يرایـسب لماوع  هکلب  دناهتفاین ؛ تسد  دـشر و ... همه  نیا  هب  نید  نتـشاذگ  رانک  زا  دـعب  زگره  یبرغ  ياهروشک  تسناد ؛ دـیاب  یمالـسا .
یتسه و ناهج  رب  مکاح  نیناوق  ننس و  تخانش  تهج  رد  تیلاعف  شالت و  اهنآ  نیرتیـساسا  هک  دوش  دوکر  تفرـشیپ و  بجوم  دناوتیم 

اجنآ رد  هکلب  هدوبن ؛ يزیرگنید  زگره  برغ  تفرشیپ  تلع  تسا . هداهن  رشب  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دشابیم  تاناکما  زا  تسرد  هدافتسا 
افیا ار  یقرت  دـشر و  تهج  رد  ییادزعناـم  شقن  اـهنآ  هب  ندز  اـپ  تشپ  تشادیماو و  یگدـنامبقع  هب  ار  ناـنآ  نید  ساـبل  رد  تاـفارخ 

ارصتخم یلو  دبلطیم ؛ عیسو  یلاجم  نآ  دراوم  مامت  یسررب  هک  تسا  يرایـسب  لماوع  نوهرم  برغ  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  اذل  دومن .
ياـهترفاسم زین  یبیلـص و  ياـهگنج  لوـط  رد  یقرـش  یمالـسا و  ندـمت  اـب  اـهیبرغ  ییانــشآ  . 1 دوـشیم : هراـشا  اــهنآ  زا  یخرب  هـب 

هزرابم و  درک ) داجیا  ار  يرکف  لوحت  نیا  هک  یلماوع  هعومجم  هب  هجوت  اب   ) اپورا رد  يرکف  سناـسنر  . 2 ولوپوکرام ؛) دننام   ) نادرگناهج
ندروآ دوجو  هب  هعماـج و  روما  هرادا  زا  اـسیلک  نتـشاذگ  راـنک  . 3 دوب ؛ جـیار  راـید  نآ  مدرم  نیب  رد  هک  یموهوم  دـیاقع  تاـفارخ و  اـب 

نیقلت اب  اسیلک  بابرا  دوب . اههفارخ  لهج و  یکیرات  رد  قرغ  یطـسو ، نورق  رد  اپورا  هک  تسا  ینتفگ  نآ . هرادا  يارب  يدـیدج  ياهداهن 
ندـمت ریثأـت  تحت  ییاـپورا  نادنمـشناد  نورق  ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد  دادیمن ؛ ار  شناد  ملع و  دـشر  هزاـجا  موـهوم ، دـیاقع  زا  یـضعب 

اپورا و لوحت  ناهاوخ  و ... ناکلاب ) هریزج  هبـش  يزورما و  يایناپـسا  اـی  سلدـنآ   ) دوب هتفر  شیپ  اـپورا  بلق  اـت  هک  دنتـشاد  رارق  یمالـسا 
یقلت یهارمگ  ار  ناهج  ياههدـیدپ  هرابرد  رظن  راهظا  یتح  دـیاقع  شیتفت  اب  اـسیلک  باـبرا  دـندوب . هدـش  شناد  ملع و  هب  دـیدج  شرگن 

دوب یلاح  رد  تیعـضو  نیا  دندیدرگ . موکحم  لیلد  نیمه  هب  دنمـشناد  اهدص  دش و  همکاحم  هطبار  نیمه  رد  هلیلاگ  هکنانچ  دندرکیم ،
. دوب یحارج و )... مزاول  تعاس و  دـننام   ) قیقد ياهرازبا  تخاـس  شناد و  يریگارف  لـحم  ناـمز ، نآ  رد  مالـسا  ناـهج  یملع  زکارم  هک 

توعد شنیرفآ  رد  رّکفت  شناد و  ملع و  هب  ار  ناگمه  یمالسا  میلاعت  دندوب . لیصحت  هب  لوغشم  زکارم  نیا  رد  ییاپورا  هوژپ  شناد  اههد 
ریثأت تحت  اپورا  هک  دوب  طیارـش  نیمه  دوب . نآ  ياهدادـخر  یگنوگچ  یتسه و  قیاقح  ناـیب  رد  ماگـشیپ  دوخ  ینآرق ، تاـیآ  درکیم و 
ندمت  » ياهباتک هب  هنیمز  نیا  رد  دیناوتیم  امـش  تسین ، اعدا  میتفگ  هچنآ  دش . هداد  لکـش  ناماس  نآ  رد  یملع  یـشزیخ  تفرگ و  رارق 

تامدقم نیا  همه  زا  ضرغ  دینک . هعجارم  رگید  رثا  اههد  تنارود و  لیو  ندمت » خیرات   » يوسنارف و نوبولواتسوگ  هتشون  برغ » مالـسا و 
اهنآ میلاعت  دـنوادخ و  هرابرد  اسیلک  بابرا  موهوم  دـیاقع  تفرگ ، رارق  اپورا  رد  سناـسنر  نالوارقـشیپ  راـکنا  دروم  هچنآ  هک ، تسا  نآ 

ره رد  تسا . هتفرگ  رارق  هتخیهرف  يدنمـشناد  راـکنا  دروـم  رتـمک  ناـهج  يادـخ  لـصا  هنرگو  دوـب ؛ مدرم  یگدـنز  هوـحن  ملع و  هراـبرد 
یگنهرف و طاطحنا  راتفرگ  تدش  هب  برغ  ندمت  سکعرب  دراد ؛ ایحا  يارب  يدنمورین  هیامناج  هزورما  یمالـسا  ندمت  هشیدنا و  تروص ،
.1 تسا : يرورـض  ریز  تاکن  تیاعر  دنبایرد ، ار  دوخ  هتـسیاش  هاگیاج  دنهاوخب  ناناملـسم  رگا  تصرف  نیا  رد  تسا . هدش  يریذـپلاوز 
.3 اهيژک ، اب  هزراـبم  نید و  رد  يراوتـسا  اوقت ، ناـمیا ، حور  تیوقت  . 2 نآ ، داعبا  همه  رد  ینید  ياهشنیب  تخانـش و  حطـس  ندرب  ـالاب 
زا . 5 هبناج ، همه  هدرتسگ و  يراکمه  نواعت و  یمالـسا و  للملانیب  حطـس  رد  یلدـمه  قیثو و  طابترا  . 4 یملع ، حطـس  شناد و  ياقترا 

دامتعا . 7 یمالسا ، هلـضاف  هنیدم  میظع و  ندمت  يایحا  داجیا و  تهج  رد  یناگمه  هبناج و  همه  شالت  . 6 دساف ، ياهماظن  نتشادرب  نایم 
تافارخ و زا  دوش و  لمع  لماک  تروص  هب  نآ ، لیـصا  ياه  هزومآ  هب  هک  یتروص  رد  نید  لاـح  رهب  یگتخاـبدوخ . زا  يرود  سفن و  هب 

يورخا يویند و  یلاعت  تداعـس و  تفرـشیپ و  تهج  رد  یمهم  لماع  هکلب  تسین  اه  هدوت  نویفا  اهنت  هن  دنامب ، نوصم  طلغ  ياه  تشادرب 
نانآ رامثتـسا  رادـنید و  عماوج  ناملـسم و  ياهتلم  تیوه  نتفرگ  يارب  هک   _ يرامعتـسا راعـش  نیا  زا  ارچ  هکنیا  اـما  تسا . يرـشب  عماوج 

یگدنام بقع  یعقاو  لماوع  هب  قیمع  یکرد  شنیب و  اب  هک  تسا  مهم  هلئـسم  نیمه  زا  یـشان  دنتفا ، یم  دـیدرت  کش و  هب  دـش _ جـیورت 
هکنآ لاح  و  دنناد . یم  اهیتخبدب  نیا  لوئـسم  ار  نید  هنالعفنم  نیبرهاظ  یحطـس و  يرکف  اب  هکلب  دنرگن . یمن  نیدـتم ، عماوج  ناملـسم و 

تفرشیپ للع  ینابرق ، نیدباعلانیز  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسام  یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 
يارآ یـسایس و  ياههشیدنا  رد  نیملـسم  طاطحنا  فعـض و  للع  قثوم ، دـمحا  يدابآدـسا ، نیدـلالامج  دیـس  - 2 نیملـسم ؛ طاطحنا  و 

، یبجر - 5 اهندـمت ؛ طاطحنا  للع  يدابآزیزع ، عناق  - 4 يروصنم ؛ مساق  همجرت : طاطحنا ، زاتـشیپ  اکیرمآ  يدراـگ ، هژور  - 3 یحالصا ؛
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بیکش - 7 يراصنارقاب ؛ دمحم  همجرت : ام ، یگدـنامبقع  زمر  نالـسرا ، بیکـش  ریما  - 6 ناناملـسم ؛ یگدنامبقع  فعـض و  ياههشیر 
خیرات تنارودلیو ، - 9 مالسا ؛ نآرق و  يوس  هب  نایراصنا ، نیـسح  - 8 یناود ؛ یلع  همجرت : اپورا ، رد  یمالسا  تاحوتف  خیرات  نالـسرا ،

-11 یناـبهر ؛ یــضترم  هـمجرت : اـپورا ، رد  مالــسا  گـنهرف  هکنوـه ، دـیرگیز  - 10 ناگدنـــسیون ؛ زا  یهورگ  هــمجرت : ج 4 ، ندــمت ،
هرامش 17 و هشیدنا  نتلوب  ج 1 و 2 ، دیدج ، نونف  مولع و  رد  ماگـشیپ  یمالـسا  ندمت  - 12 برع ؛ مالسا و  ندمت  خیرات  نربولواتـسوگ ،

ندمت یفرـص ، یقتدمحم  - 14 ناهج ؛ خـیرات  هب  یهاگن  ورهن ، لـعل  رهاوج  اههاگـشناد 13 - رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن   18
؛ نیملسم طاطحنا  ناهج و  تراسخ  دودح  ینامز ، یفطـصم  - 16 مالـسا ؛ ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  - 15 ناگناگیب ؛ نابز  زا  یمالـسا 

.1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  بقاوث ، شخبناهج  مالسا ، اب  برغ  ییورایور  رب  یخیرات  یشرگن  - 17

؟ دیهد حیضوت  تسا ، نانمشد  نابز  دِرو  هزورما  هک  ار  مسیرالوکس 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  تسا ، نانمشد  نابز  درِو  هزورما  هک  ار  مسیرالوکس 

خساپ

ادج ییارگایند ، يرادمایند ، ییارگملع ، دننام : تسا ، هدش  داهنشیپ  ییاهلداعم  یـسراف ، نابز  رد  ( Secularism  ) مسیرالوکس يارب 
هب مسیرالوکـس  هشیر  نید . زا  يانغتـسا  نید ، نتـشاذگرانک  ندش ، سدقمان  ندـش ، ینیدریغ  ندـش ، یفرع  ینیدال ، ایند ، نید و  يراگنا 

، تسایـس فده  هک  دوب  دقتعم  اسیلک  عبت  هب  دنچ  ره  يو  دوشیم . عورـش  ( 1469  - 1527  ) لوایکام اب  نیمز  برغم  رد  شدـیدج  يانعم 
یـصوصخ هب  ِتسایـس  ماجنا  هک  ددرگیم  صخـشم  هنوگچ  هک  تسا  نآ  لوایکام  رادهلابند  شـسرپ  نکل  تسا ، دنوادخ  تیاضر  بلج 

ریز اهنآ  ینید  تاحالـصااب  نامز  نیا  رد  هکنآ  لاح  تسا ؟ هتـشذگ  ناشیـشک  هب  هعجارم  نامه  كالم  ایآ  دیامنیم ؟ یـضار  ار  دنوادخ 
دنوادخ دنکیم ؛ یضار  ار   [ رشب  ] ادخ هدنب  هچنآ  هکنیا  نآ  دیامنیم و  داهنشیپ  ار  يرگید  بلطم  لوایکام  ور ، نیا  زا  دندوب . هتفر  لاؤس 

هک انعم  نیدـب  تسا ؛ مسیرالوکـس  زاغآرـس  نیا ، دوشیم . هصـالخ  دـنوادخ  يدونـشخ  رد  هدـنب  يدونـشخ  اریز  دـنکیم  یـضار  مه  ار 
تلاصا  » هب نامیا  نیاربانب ، دـشابیم . لقع  تسا ، رایعم  کحم و  ناـسنا  رد  هچنآ  ددرگیم و  لیدـبت  يروحم » ناـسنا   » هب يروحمادـخ » »

تسا و اسیلک  ياهراشف  دویق و  زا  درف  ییاهر  ًالوا : هرود ، نیا  هصخشم  دریگیم . لکـش  ییاسیلک  ياهـشزرا  ياج  هب  ییارگدرف  رد  لقع »
یفن اب  دوشیم  يواسم  مسیرالوکـس  دنور ، نیا  هعـسوت  قیمعت و  اب  تسا . ( State- Nation لقتسم (  ياهروشک  نتفرگ  لکـش  ًایناث 

، نوئش نیا  هرادا  تسادج و  ناسنا  يویند  نوئش  زا  نید  دافم ، نیا  ساسا  رب  یسایس . روما  لماک  ندوب  يرـشب  هب  داقتعا  ینید و  تموکح 
تابسانم ینید ، ياههزومآ  زا  دادمتسا  نودب  شدوخ ، ملع  لقع و  هیاس  رد  دیاب  ناسنا  و  دراد ؛ قلعت  ناسنا  هب  يداصتقا  یـسایس و  زا  معا 

ار رـشب  یعامتجا  یـسایس و  ياهشزرا  تایاغ و  اهنامرآ و  مسیرالوکـس ، رگید ، يوس  زا  دـهد . ناـماس  ار  هعماـج  یـسایس  يداـصتقا و 
نید هب  کسمت  دادمتسا و  هب  يزاین  چیه  اهنآ ، هب  لوصو  هار  اهشزرا و  فادها و  نیا  تخانـش  هار  رد  ور  نیا  زا  دنیبیم و  يویند  ًالماک 

ندرک لمع  - 1 ینعی : مسیرالوکس  مییوگب : دیاب  مینک  حرطم  هصالخ  هدرشف و  روطب  ار  مسیرالوکـس  تیهام  میهاوخب  رگا  درادن . دوجو 
لالقتـسا فشک  - 3 ینیدریغ ؛ تـالوقم  میهاـفم و  بـسح  رب  ناـسنا  تاـیح و  ناـهج و  ندرک  ریــسفت  - 2 ینیدریغ ؛ ياـههزیگنا  قـفو  رب 
شیادـیپ یـشیاشخب ، دـمحا  اـگن - : باـب  نیا  رد  نید . زا  یعاـمتجا و ... ياـهداهن  موـلع ، رنه ، هفـسلف ، تسایـس ، مـلع ، نوـچ  یتـالوقم 

يدعسا یضترم  همجرت  ایند ، نید و  يراگناادج  نوسلیو ، نیارب   - 17 صص 19 -  ناتسمز 75 ،) کی  هرامش  دقن ، باتک  ، ) مسیرالوکس
 ... و ص 15  مارآ ، دـمحا  همجرت  يرگویند ، مالـسا و  ساـطعلا ، بیقن  دمحمدیـس  . - 128 صـص 142 -  نید ،) گنهرف و  باـتک  رد  )
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ناوـنع نیا  ریز  مهدزوـن  نرق  رد  هک  تسا  نید  لـباقم  رد  نـیمز  برغم  ياـهیریگعضوم  هـمه  يدـنبعمج  مسیرالوکـس  تـفگ  ناوـتیم 
هتفگان دیمان . مسیرالوکـس »  » ناوتیم نید  هب  تبـسن  ار  یبرغ  فلتخم  بتاکم  ياهيریگعضوم  دنیآرب  ینعی  تسا . هدرک  ادـیپ  صخـشت 
يرکف برـشم  بتکم و  کی  هلزنم  هب  مسیرالوکـس  تسا . توافتم  ( Desacralization  ) نویسازیرالوکس اب  مسیرالوکـس  هک  دنامن 
هیـشاح هب  نید  نآ  یط  رد  هک  تسا  ینایرج  نویـسازیرالوکس  اما  تسا . یـصاخ  يرظن  تامدـقم  اهضرف و  شیپ  هلـسلس  کـی  رب  ینتبم 
ياهیاپ مسیرالوکس  لاح  ره  هب  یلو  دباییم . شهاک  نآ  ذوفن  هرطیـس و  تردق و  هتـشگ ، لاوز  طاطحنا و  راچد  دوشیم و  لقتنم  هعماج 
مزـالم ود  ره  نیا  تسا . نویـسازیرالوکس  تیاـهن  رد  و  ( Privatization  ) نید ندـش  یـصوصخ  نـید و  ياوزنا  ناـیرج  يارب  يرظن 

تاصتخم اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  تخاس . کفنم  رگیدـکی  زا  یلک  هب  ار  ود  نیا  هک  دوش  نزهر  دـیابن  انعم  تواـفت  فرـص  دـنرگیدکی و 
ینعی  ) ینید لـمع  اریز  ددرگیم ؛ يدرف  يرما  يرادــنید  - 1 مینکیم : حرطم  هاتوک  یحرـش  اب  ار  هتـسجرب  یگژیو  هس  رالوکـس ، هعماـج 
نیمه هب  و  ددرگیمن ؛ یقلت  طوبرم  رثؤم و  نادنچ  ییایند  روما  رد  رگید  رالوکـس  هعماج  رد  دشاب ) تعیبط  ءاروام  هب  فوطعم  هک  یلمع 
تروص هب  تسین و  هعماج  ياضعا  هدـهع  رب  یفیلکت  رگید  يرادـنید  ساسا ، نیا  رب  دـهنیم . شهاک  هب  ور  نآ  هدودـحم  نازیم و  تهج ،

رد هکلب  تسین  نید  اب  حیرص  تفلاخم  ینعم  هب  مسیرالوکس  هصخشم ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدمآرد  هنابلطواد  هناهاوخلد و  ًالماک  يرما 
جراخ يدرف  یصخش و  هبنج  زا  دهاوخب  رگا  اما  تسا ؛ مرتحم  دشاب ، یصخش  داقتعا  ًافرـص  هک  ینامز  ات  ینید  تاداقتعا  رالوکـس  هعماج 

: يروحمادـخ ياج  هب  ( Humanism  ) يروحمناسنا - 2 دتـسیایم . شلباقم  رد  مسیرالوکـس  دوش ، یعامتجا  ریثأـت  ذوفن و  یعدـم  و 
دوخ لقع  هب  دـیاب  اـهنت  دزادرپب ، یعاـمتجا  لـئاسم  هب  دـهاوخیم  یتقو  ناـسنا  هعماـج  نیا  رد  دـهنیمن . یحو  رب  یعقو  رالوکـس  هعماـج 

حالطـصا رالوکـس  هعماج  رد  ور ، نیا  زا  نآ . وترپ  رد  هن  دریگیم ، رارق  یحو »  » لـباقم رد  لـقع »  » رکفت نیا  رد  عقاو  رد  دوش . کـسمتم 
لقع تیرثـکا  عباـت  نوناـق  نیا  تـسا و  حرطم  ندوـب  ینوناـقریغ  نوناـق و  اـجنآ  رد  درادـن . ییاـج  عوـنمم »  » و زاـجم » «، » لـالح «، » مارح »

« یحو  » فالخرب ولو  تسا  ینوناق  رما  نیا  درک ، ءاضما  ار  قفاوم  سنج  جاودزا  ندوب  عورشم  هعماج  ینامز  رگا  نیاربانب ، تسا . یعامتجا 
هب دـیاب  ریزگان  دـشابن ، یعامتجا  تیوه  تدـحو و  كالم  نید  ياهعماج ، رد  یتقو  نید : هن  تسا  تّیلم  هعماج ، تیوه  كالم  - 3 دشاب .

راـنک تـسا ) ینید  هدـیقع  بـسح  رب  هعماـج  صیخـشت  ینعم  هـب  هـک   ) ار تـما »  » موـهفم مسیرالوکـس  تشاذـگ ، يرگید  زیچ  نآ  ياـج 
لیبق زا  ییاهكالم  بسحرب  يرابتعا  صّخـشت  موهفم و  کی  اجنیا  رد  تلم ، دوشیم . کـسمتم  تلم »  » موهفم هب  راـچان  هب  دراذـگیم و 

تعاطا ایند  زا  يرگید  هطقن  رد  ینید  ربهر  زا  ایند  زا  ياهطقن  رد  یناملـسم  رگا  نیارباـنب ، تسا . نیمزرـس  كرتشم و  خـیرات  ناـبز ، داژن ،
یعامتجا ياهتیلاعف  رد  ار  مسیرالوکس  ریثأت  زا  ییامش  امش ، رتشیب  ییانشآ  يارب  نخس ، نایاپ  رد  دراد . لاکشا  رالوکس  رکفت  رد  دنک ،

عرش فالخ  رگید  رالوکس  هعماج  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ کیئال »  » يراذگنوناق سلجم  دیاب  - 1 رالوکس ، هعماج  رد  میزاسیم . ناشن  رطاخ 
روطب نید  میلعت  سرادم ، رد  - 2 تسا . عرش  فالخ  نیا ، دیوگب  یـسک  يراذگنوناق  سلجم  رد  هک  درادن  انعم  ور  نیا  زا  تسین . حرطم 

رد اهنت  ینید  يدازآ  نیاربانب ، یعامتجا . هن  تسا ، یـصخش  يدرف و  شزومآ  کی  تروص  هب  اهنت  دـشاب ، مه  رگا  ای  تسا و  عونمم  یلک 
شیپ زا  رتـشیب  ار  دوخ  روـما  هزور  ره  هعماـج  هک  اـجنآ  زا  هک  ارچ  دوـشیم ؛ يرـصع  نید  - 3 رتشیب . هن  تسا  زاـجم  يدرف  رما  کـی  دـح 
راتفر اهداهن و  هجیتن ، رد  و  دـنریگیم ؛ رارق  نایرج  نیا  ریثأت  تحت  زین  نید  ياهداهن  دـهدیم ، ناماس  یملع  ینف و  ياـهرایعم  اـب  قباـطم 

. دراد جاور  ینیدریغ  هعماج  رد  هک  دیآیمرد  یطباوض  اهرایعم و  اهشزرا و  ذوفن  تحت  نوزفا  زور  يوحن  هب  زین  ینید 

؟ دراد دوجو  نافرع  بتکم  رد  تسایس  نید و  نیب  يا  هطبار  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نافرع  بتکم  رد  تسایس  نید و  نیب  يا  هطبار  هچ 
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خساپ

یـسانشتفرعمو یـسانشیتسه  یخیرات  يوت  رد  وت  يایاوز  هلأسم  نیا  تسین ، رودقم  دودحم  راتـشون  کی  دح  رد  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
نادب اجنیا  رد  ناوتیمهچنآ  تشگ . دهاوخن  ادا  بلطم  قح  زاب  درک و  دـهاوخرپ  ار  ذـغاک  نم  داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  ندرک  زاب  هک  دراد 
ياراد نید  - 1 دیآ . مهارف  امش  ياربعماج  ریگارف و  یخساپ  اهنآ  هب  هجوت  تقد و  اب  میربیم  دیما  هک  تسا  یـساسا  هتکن  دنچ  درک  هراشا 
شیپ نکر  هس  نودب  ینید  چیه  . مینکیم دای  یهقف  ماظن  یقالخا و  ای  یشزرا  ماظن  يداقتعا ، ماظن  هب  اهنآ  زا  ام  هک  تسا  یساسا  نکر  هس 

رد - 2 دنـشاب . هتـشاد  يدج  ياهتوافت  رگیدکیاب  فلتخم  نایدا  رد  ناکرا  نیا  ياوتحم  تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسین ، ریذـپققحت  هتفگ 
، دریگارف ار  نآ  هدرکهجوت و  نکر  هس  نیا  زا  یکی  هب  اهنت  يدرف  رگا  تسا ، يرورـض  مزال و  قوف  نکر  هس  ره  هب  تفرعم  نید ، تخانش 

ياهتیفرظ اهدادعتـسا و  ناـیمدآ و  شرگن  مهف و  ندوب و  تواـفتم  لـیلد  هب  هنافـسأتم  - 3 دوـب . دـهاوخ  صقاـن  وا  ینید  شرگن  شناد و 
یـسانشنید درک - : یباـیهر  خـیرات  لوط  رد  ناوـتیم  ار  یـسانشنید  عوـن  هس  مک  تسد  نید ، رگیدـناکرا  هب  هجوـت  مدـع  نوگاـنوگ و 

. - دـننکیم یقلت  نآ  نوماریپ  رد  ار  نید  ناکرا  ریاـس  هتـسیرگن و  نید  هب  يداـقتعا  ماـظن  تیزکرم  اـب  یلقع و  تـالمأت  زا  هک  هناـملکتم 
دواکیم و دـید  نیا  اب  ار  رگید  نکر  ود  هتـشادنپ و  لـصا  ار  یهقف  ماـظن  يرهاـظ  ماـکحا  تعیرـش و  لخدـم  زا  هک  هناـهیقف  یـسانشنید 
هتشاگنا و نید  یلصا  نکر  ار  یقالخا  ماظن  لامعا ، نطاب  هب  شزادرپ  یقالخا و  ماکحا  هچیرد  زا  هک  یقالخا  یـسانشنید  دنکیمنییبت - .

ياهعیاض ینید  عماوج  یبایلامک  ینید و  رکف  دـشر  نید و  نایک  يارب  يرگنهیوسکی  تفآ  - 4 دیوجیم . هاگرظننیا  اب  ار  رگید  نکر  ود 
، دوشیم لیدـبت  ناجیب  رکیپ  هب  نید  ددرگ ، ضرف  نید  مامت  اب  يواـسم  هتفگشیپ  نکر  هس  زا  کـی  ره  قلطمروط  هب  رگا  تسا ، گرزب 

مالـسا يایند  رد  جیردت  هب  - 5 نید .) ناکرا  نید و  هب  تفایهر  ثحبم  یـسانشنید ،)  ) مود لصف  گنهرف ، نید و  اضردـمحم ، ، یفـشاک )
شدوخ هب  دـندرک و  ادـج  عمج  زا  ار  وا  دـندادیرترب و  عمج  رب  ار  درف  نانآ  درک . رییغت  مالـسا  یعامتجا  شرگن  هب  تبـسن  ياهدـع  روصت 

هورگ نیا  دهدیم . تسد  زا  ادخ  هرابرد  هشیدنا  زا  ار  شزکرمتنوچ  دنکن  هاگن  دوخ  فارطا  هب  هک  دندرک  هیصوت  وا  هب  دنتـشاد ؛ لوغـشم 
، رگید يوس  زا  دراد  اوقت  دـهز و  رب  فیرحت  هک  یتایآ  زا  یطارفا  ياهتشادربزین  وس و  کی  زا  ایند  تمذـم  تایآ  زا  یطارفا  تشادرب  اب 
، یعامتجا ياهتیلوؤسم  زا  زیرگ  ادخ ، قلخ  زا  ندیرب  دنتخاس . رابتعایب  تسا  مالسا  نتـسیزیعامتجا  شناد  هک  ار  هقف  زا  ياهدمع  شخب 

ياـپ نآ  رب  فـیط  نـیا  هـک  دوـب  ییاـههزومآ  نـیرتمک  فارطا  زا  تـلفغ  اـب  دوـخ  رد  نـتفر  ورف  هعماـج ، یـسایستردق  زا  نـتفرگ  هلـصاف 
باـب نیا  رد  ، ) تخاـس مهارف  دجـسم  زا  نتفرگ  هلـصاف  و  يزاـسهاقناخ »  » و فوصت »  » ندـمآ دـیدپ  يارب  ار  رتسب  ناـیرجنیا  دندرـشفیم .

تالاقم هعومجم  رد  ناناملسم ، یعامتجا  كرحت  شهاک  رد  نآ  شقن  يرجه و  مهن  ات  متفه  نرق  زا  يزاسهاقناخ  لوسر ، نایرفعج ، : اگن
هاگـشناد نیعبرا ، تاماقم  رب  حرـش  دمحم ، دیـس  يداماد ، 260 ؛  صص 272 -  ج 1 ، ، 1375 ناتـسمز لوا ، پاچ  مق ، يداهلا ، یخیراـت ،

ییوگ هک  دناهدومناو  نانچ  ار  ربمایپ  رصع  مدرم  ربمایپ و  ناگرزب ، نیا  زا  یخرب  - 6 (. 282 صص 288 -  راهب 1375 ، مود ، پاچ  نارهت ،
. تسا هدادیم  فوصت  سرد  رگید  ياـهشیورد  يارب  تسا و  هتـسشنیم  هکم  رد  یهاـقناخ  رد  هکتـسا  هدوـب  یـشیورد  صخـش  ربـمغیپ 

هیوسکی شرگن  رد  هشیر  هکلب  هدوبن  یمالسا  تامیلعت  رد  يدمع  فیرحت  دناهدرک  هضرع  ربمایپ  تیـصخش  نآرقزا و  نانیا  هک  يریوصت 
ییانتعایبو درکیم  تیوقت  ار  ندوب » دوخ  رکف  هب   » ایند و هب  قلطم  ییاـنتعایب  نید ، هب  یهاـگن  نینچ  تسا . هدوب  نآ  ياـههزومآ  ونید  هب 

قازرلادبع الم  «، تالیوأت  » ریسفت هس  هب  دینک  هاگن  باب  نیا  رد  ، ) دروآیم لابند  هب  تعیبط  هاچ  رد  هداتفا  مدرم  هب  تبـسن  ار  محرت  اب  مأوت 
يرایـسب نافراع  نافرع و  خـیرات  زا  يداـیز  شخب  - 7 یلقب .) ناهبزور  خیـش  نایبلا » سئارع   - » يدبیم نیدـلا  دیـشر  رارـسالافشک ،» - »

ود نآ  هدرک و  ادج  تسایـس  زا  ار  نید  ورنیازا  دندیدیم و  يزیرگایند  ردـص  رد  ار  رقف  زجع و  ندرک  هشیپ  تردـق و  تورث و  زا  زیهرپ 
نوتفم تورث  تردق و  ياههسوسو  ربارب  رد  دناوتب  هک  تسا  یـسک  مک  هک  دندوبدقتعم  اهنآ  دـندرکیم ، یقلت  عامتجا  لباق  ریغ  يرما  ار 
تمالس يارب  دراپـسب و  نارادایند  ناهاوخایند و  هب  ار  ایند  رگید ، ترابع  هب  ددرگن و  اهنآ  درگهک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  ورنیازا  دوشن و 
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يوقت هب  هک  نادواج  دمآ  رخف  ورنیازا  رقف  راگزیهرپ  هیام  رتهب  زجع  راوزاس  ار  یـسک  ره  تردق  تسین  دنکعادو . نآ  اب  دوخ  تداعـس  و 
صرحرپ سفن  يالب  زا  ناما  دمآ  رقف  زجع و  ار  یمدآ  دش  دوردب  اهربص  تردقز  هک  دش  دودرم  ینغ  ناز  انغ و  ناز  ناسران  تسد  دـنام 
تــصرف هـک  تـسا  هدوـب  راکددــم  یکیکفت ، نـینچ  يارب  ییاـههزیگنا  لـلع و  ناـفراع  زا  یخرب  يارب  یهاــگ  هـتبلا  يوـنثم )  ) ناــمغ و 

صص لوا 1378 ، پاچ  مق ، یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  تلودو ، نید  دمحم ، شورـس ، اگن : باب  نیا  رد  ، ) تسین نآ  یلیـصفتحرط 
هتفای هعـسوت  (ع ) یلع ماـما  ياـههزومآ  رد  هتفرگ و  هشیر  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هک  یمالـسا  ناـفرع  یتسار  هب  اـیآ  اـما  - 8 (. 120  - 146

، هغالبلاجـهن حرـش  دـیمحلادبع ، دـیدحلا ، یبانبا  ، ) دـننادیم بستنم  ترـضح  نآ  هب  ار  دوـخ  ناـفرع  ياـههخاش  رتـشیب  هـک  یتروـصهب 
كاکفنا تسایـس  نید و  نایم  ص 17 .) ج 1 ، ق ،  1387 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلاءاـیحاراد  میهاربا ، لـضفلاوبا  دـمحمقیقحت 

هک ارچ  دهدیمناشن ، ار  رما  نیا  فالخ  تسا ، تبث  طبض و  خیرات  رد  هک  نانمؤمریما  و  (ص ) دمحم ترضح  یلمع  هریـس  ریخ ، دنیبیم !؟
اب دـندیدیم و  مه  اب  ار  نید  ناکرایمامت  (ع ) یلع ترـضح  ینعی  یناث  ملعم  و  (ص ) ادـخ ربمایپ  ینعی  لوا  ملعم  نیهلأتملاردـص ] ریبعت  هب  ]
زا بانتجا  یتسیزهداس و  رد  نامیتی ، نایاونیب و  هب  یگدیـسر  رد  هک  (ع ) یلع ماما  دندیـشخبیم . ققحت  ار  اهنآ  مه  اـب  دنتـساوخیم و  مه 

تدابع و تعاجش ، تبالص ، تواخـس ، رد  راثیا ، وکین و  قالخا  رد  لاملاتیب ، تیاعر  ظفح و  تلادعیارجا و  رد  يویند ، ذئاذل  نیرتمک 
يدصتم یهاتوک  نامز  تدم  دوخ  هک  وا  تشاد ، یگشیمه  یمئاد و  يروضح  رازراک  تسایس و  هنحص  رد  دوب ، راگزوردمآرـس  تیارد 

دیـس ، نایمیهاربا اگن : ، ) تشاد تراظن  تحت  ار  نامکاح  لاـمعا  قیقد ، يرظاـن  نوچمه  دوب  راـنک  رد  هک  یناـمز  رد  تشگ ، تموکحرما 
زا دوخ  هک  ماما  ترضح  - 9 مجنپ .) موس و  لصف  ، 205 صص 411 -  زییاپ 1379 ، لوا ، پاچ  نارهت ، رهطم ، رـشن  امنقح ، هنیئآ  فسوی ،
زا ماما  اب  ار  تسایـس  نید و  يراگزاس  يروئترـصاعم  نامز  رد  دـندوب ، نافراع  دمآرـس  يولع و  يدـمحم و  گـنهرف  نیتسار  نارگاـیحا 

چیه هک  تخاـس  راکـشآ  وا  تسین ، ندوب  تلزع  لـها  ندوبفراـع  همزـال  هک  دـنداد  ناـشن  ناـشیا  دندیـشخب . تینیع  (ع ) یلع دوـخ  رورس 
هن ار  ود  نیا  ار و  تردق  تورث و  ندید  يداهن  یعامتجا  هشیدنا  مه  میشابهتشاد و  ار  ینافرع  يالاو  هشیدنا  نآ  مه  ام  هک  تسین  یتافانم 

یگدولآ و یعون  میتسناد  ام  هک  الاح  دوبن  دقتعم  هاگچیه  یلو  مینادـب . يرگید  لامعا  يارجماقیقد  ار  یکی  هکلب  مینک ، نیجع  مه  اب  اهنت 
تـسا نآ  نید  هناگهس  ناکرا  ياضتقا  هکلب  میراذگب . یقاب  ثولم  ار  نارگید  مینادـب و  نوصم  ار  نامدوخدراد  دوجو  هعماج  رد  برکیم 

ترـضح دنـشاب . مه  اـب  ماـگمه  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  یعاـمتجا و  تیلوؤسم  لـئاسم و  هارمه  ناـفرع  تسایـسرانک ، رد  نید  هک 
: »... دنزاسیمحرطم هنوگنیا  ار  دوخ  هوکش  دندوب ، نارگن  دنراد ، هیوسکی  صقان و  شرگن  نید  ناکرا  هب  هک  یناسک  زا  تدش  هب  هکماما 

ياهعماـج کـی  رد  ار  وا  دنـسانشیمنهک  تسا  نآ  بیرغ  هک  نیا  يارب  تسا . بیرغ  مه  نـالا  هدوـب و  بیرغ  لوا  زا  تسا  بیرغ  مالـسا 
، يدایز تدم  کی  دناهدرک . نآ  اب  تفلاخم  ای  دناهدرکفذح  ار  رگید  قرو  نآو  دناهتفرگ  ار  قرو  کی  هشیمه  دنـسانشیمن  اما  وا  تسه 

نآ هب  دـننادرگیمرب  ار  زیچ  همه  هک  دوب  نیا  يارب  يراتفرگ  اما  دوببوخ ، ناشتمدـخ  اهنآ  دوب ، افرع  راتفرگ  مالـسا  میدوب . ام  افرع  راتفرگ 
درم يدنمشناد ، رایـسب  درم  وا  بوخ ، قازرلادبعالم  ریـسفت  لثم  فرط . نآ  تفریم  ، دمآیم ناشتـسد  ياهیآ  ره  ناشتـسد  هچ  ره  فرط .
عمج رد  خیرات 17/4/58  رد  ینارنخـس  ...«، ) درادن راک  اهراک  نیا  اب  نآرق  ّهناک  فرط ، نآ  هدـنادرگربار  نآرق  همه  اما  تسا ، یتلیـضفاب 

(ع) یلع ترـضح  و  (ص ) لوسر ترـضح  تاملک  هریـس و  رد  هشیر  هک  یمالـسا  نافرع  هاگرظن  زا  نیاربانب  نارهت .) نویناـحور  ظاـعو و 
هب نید  ناـکرا  ءازجا  زا  یکی  دریگیم  ياـج  یهقف  ماـظن  رد  هدـمع  هک  تسایـس  دـنرادن و  كاـکفنا  رگیدـکی  زا  تسایـسو  نـید  دراد ،

زاـیخرب هچرگ  هک  دـش  نشور  نینچمه  تسین . کـفنم  نید  زا  یقـالخا  ماـظن  زا  یئزج  ناوـنع  هب  زین  ناـفرع  هک  نیا  اـمک  دوریمراـمش ،
یلو دـنداد  نیدزا  تسایـس  كاکفنا  هب  اوتف  نید ، هب  ینافرع  يدرکیور  دوخ و  يارجم  زا  نافرع  نتخاس  جراخ  لـیلد  هب  گرزب ، ناـفراع 

دنتخاس نشور  ار  تقیقح  نیا  ، دمآرس یلمع  نافرع  رد  مه  دندوب و  رظنبحاص  يرظن  نافرع  رد  مه  هک  ماما  ترـضح  رـصاعم  خیرات  رد 
. تسین راگزاسان  ندوب  فراعاب  تردق  هک  نانچ  هتشادن ، رگیدکی  اب  يداضت  چیه  تسایس  نید و  نافرع ، رظنم  زا  هک 

؟ دوشیمن نید  ندروخ  هبرض  نید و  فعض  بجوم  ددرگ  اهتردق  هیامتسد  نید  هچنانچ 
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شسرپ

؟ دوشیمن نید  ندروخ  هبرض  نید و  فعض  بجوم  ددرگ  اهتردق  هیامتسد  نید  هچنانچ 

خساپ

دیابن ار  نید  تسا و  طلغ  ًالوصا  ییارگتردـق  یـسایس و  لایما  رد  نید  زا  هدافتـسا  فلا ) تشاد : هجوت  دـیاب  تهج  دـنچ  هب  اـج  نیا  رد 
کی دناتمذم ، دروم  هک  یهورگ  راهچ  زا  ایندلل ؛  نیدـلا  ۀـلآ  ًالمعتـسم  : ... دـیامرفیم (ع ) یلع نانمؤمریما  . داد رارق  شیوخ  يایند  تلآ 
یتقو رگید  ياج  رد  {M و  دناهداد رارق  تردق و )... تورث ، زا   ) شیوخ يویند  لایما  هب  ندیسر  رازبا  ار  نید  هک  دنتسه  یناسک  زین  هتسد 
راّمع ای  هعد  دومرف : دینـش ، ار  نآ  (ع ) نانمؤمریما دوب و  هبعـش  نب  ةریغم  هب  ینخـس  باوج  ددـص  رد  رـسای  رامع  نوچیاهتخابکاپ  یباـحص 

هلیـسو نادـب  هک  دوشیم  کیدزن  نید  هب  ینازیم  هب  اهنت  وا  هک  نک  اهر  ار  هریغم  رامع ، ایندـلا ؛  نم  هبراق  ام  ّـالا  نیدـلا  نم  ذـخأی  نلهناـف 
يرازباناونع هب  نید  زا  هناقفانم  هک  ار  یـسک  (ع ) یلع ترـضح  هک  مینیبیم  سپ  راصق 413 .) هغالبلاجهن ، ، ) سب دـنک و  نیمأتار  شیایند 

هدولآ ار  ینید  تاسدقم   » دوشیم هتفگ  هک  نیا  ب )  تسا . هداد  رارق  تمذم  دروم  تدش  هب  دـنکیم  هدافتـسا  شیوخ  يویند  لایما  يارب 
فرط دنزب و  ینید  گنر  ار  دوخ  یـسایس  دصاقم  لایما و  یـسک  ره  هک  تسا  یگرزب  تفآ  نیا  تسا و  نیمه  روظنم  دینکن » تسایـس  هب 

نید رب  ار  دوـخ  یـصخش  هقیلـس  یـسک  ره  هک  نیا  تسا  روـظنم  نید  يارب  هک  يرگید  تفآ  ج )  دـنک و . ... مهتم  ینیدیب  هـب  ار  لـباقم 
لوـمرف ینید  ياـهنامرف  یمالـسا و  نوـتم  نآرق ، ریـسفت  ناـیب و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنک . اـنعم  هقیلـسیور  زا  ار  نیدو  دـنک  لـیمحت 

نید رگنایب  اههقیلـس  رگا  ًالوصا  درک و  تیاعر  ار  نآ  صاخ  طـباوض  دـیاب  نید  زا  تشادرب  ریـسفت و  رد  دراد و  اردوخ  هژیو  صخـشم و 
لاؤس (ع) یلع ترضح  زا  هعیـش  فالتخا  دراوم  هرابرد  هتابن  نب  غبـصا  یتقو  تشاد . میهاوخن  تناید  مان  هب  یتقیقح  تروصنآ  رد  دندش ،

هدیجنس دارفا  تیصخشاب  ادخ  نید  هلها ؛  فرعت  قحلا  فرعاف  قحلا  هتایآب  لب  لاجرلاب  فرعیال  هّللا  نید  نا  دهدیم : خساپ  ماما  دنکیم ،
هـسیاقمزا و   ) یـسانشب ار  قح  لها  یناوتب  ات  سانـشب  ار  قح  دوخ  سپ  درک . ییاسانـش  ار  نآ  دـیاب  قح  تایآ  اههناشن و  اب  هکلب  دوشیمن ؛

نیتسار و نامرآ  رگا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  يروآداـی  د )  ص 135 .) ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  (، ) نک ضامغا  دارفا  تیـصخش  اب  نید 
هرهب مدرم  یبهذـم  ياهشیارگ  اهرواب و  زا  نینچمه  تاساسحا و  روشزا و  دـنراد  قح  ناـیارگنامرآ  تروص  نآ  رد  دـش ، تفاـی  یقح 

زور رد  شیاهراعـش  اههبطخ و  ياج  ياج  رد  ترـضح  نآ  درک . نینچ  شکاپ ، نامرآ  اتـسار  رد  (ع ) نیـسح ماـما  هک  ناـنچمه  دـنیوج ؛
يرگنهدـنیآ اـب  هناـمیکح و  ماـظن  نارـس  تسا  راـظتنا  دـش ، ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـنراد . هیکت  یناـمحریازج  یهلا و  ناـمیپ  رب  اروشاـع 

نایاوشیپ زا  هک  ار -  گنسنارگ  تناما  نیا  دننک و  يریگولج  تفآ  نیا  يورـشیپ  زا  دوش و  یـسایسرازبا  نید  دنهدن  هزاجا  ناکمالایتح 
تردق تسایـس و  نید و  اب  هطبار  رد  هک  دوشیم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  ه )  دننک . لقتنم  هدنیآ  ياهلسن  هب   - هتـشگ لقتنم  ام  هب  مالـسا 

. تسایـس رد  ینید  ياهراجنه  هشیدنا و  تیمکاح  نید و  تمدخ  رد  تسایـس  تردـق و  نداد  رارق  - 1 دراد : دوجو  تواـفتم  درکیور  ود 
كانرطخ و هلأسم  نیا  نداد  رارق  شیوخ  تردـق  یـسایس و  فادـها  دـصاقم و  تمدـخ  رد  ار  نید  - 2 تسا . بولطم  رایـسب  هدیدپ  نیا 

. تسا بولطمان 

یعیرشت يدازآ 

هراشا

هنوگ نیا  مالـسا  رد  دـشابهدشن . عیرـشت  یمازلا  مکح  هلأسم  کی  هب  تبـسن  هک  نیا  ینعی  ینوناـق ؛ یعیرـشت و  يدازآ  یعیرـشت ؛ يدازآ  .

یهوژپ زا 961نید  هحفص 613 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


-1 زا : تسا  ترابع  هک  دراد  یلحارم  بتارم و  اههار  ادخ  اب  طابترا  هک  نآ  حیـضوت  دراد ؛ دوجو  هلمجلایف  ادخ  اب  هطبار  باب  رد  يدازآ 
اگ نیلوا  قح ؛ نید  شریذپ  لصا 

مسینردمتسپ مسینردم و 

؟ دنهاوخیم هچ  دنیوگیم و  هچ  دنتسیک و  رویدک  يروکشا و  تسیچ و  ینید  ییارگون 

شسرپ

؟ دنهاوخیم هچ  دنیوگیم و  هچ  دنتسیک و  رویدک  يروکشا و  تسیچ و  ینید  ییارگون 

خساپ

زا هک  نانآ  دـش . عورـش  اهشیـشک  اهاسیلک و  هیلع  سناسنر  رـصع  رد  لـبق  اهتدـم  زا  نید  رد  يرکفنـشور  اـی  یـشیدناون  اـی  ییارگون 
ییارگ و ملع  ناـنآ ، هزراـبم  هبرح  دـندرک . عورـش  ار  يون  نارود  اـسیلک  بهذـم و  هیلع  دـندوب ، هدـش  هتـسخ  اـسیلک  رب  مکاـح  تاـفارخ 
رکفت و هشیدنا و  زا  هشیمه  اسیلک  هیلع  ناشیاهینارنخس  تالاقم و  اههتشون و  رد  نانآ  دوب . ناسنا  هشیدنا  ناسنا و  تلاصا  ینعی  مسیناموا 

لوـبق دوـب ، يرـشب  شناد  ملع و  اـب  قباـطم  هک  ار  نید  زا  هـچ  ره  دـندادیم و  تلاـصا  وا  دـیاقع  ناـسنا و  هـب  دـنتفگیم و  نخـس  يدازآ 
ینید یب  ای  ینید  طافتلا  هب  هرخالاب  دنتفرگ ، شیپ  نارکفنـشور  هک  یهار  دـنتفریذپیمن . تشادـن ، تقباطم  نآ  اب  ار  هچ  ره  دـندرکیم و 

فراـعم اـسیلک و  هتبلا  دـندرک . راـکنا  اـی  هیجوت  دوـب ، هدـمآ  اـیبنا  طـسوت  هک  ار  یهلا  ياهروتـسد  بیغو و  یحو  هجیتـن  رد  دـش و  رجنم 
ناونع هب  هک  دوب  یتافارخ  نامه  اسیلک  نید و  زا  ناـنآ  یگدز  تلع و  تسین و  هیجوت  لـباق  هک  دوب  ياهدـمع  تالاکـشا  يارد  تیحیـسم 

نیا دیاهتفرگ و  شیپ  ار  شور  نامه  زین  ام  روشک  رد  یبهذم  نارکفنـشور  زا  یـضعب  دندادیم . مدرم  دروخ  هب  (ع ) یـسیع ترـضح  نید 
لوـق هب  ار  نید  دـنهاوخیم  نارکفنـشور  نیا  زا  رگید  یـضعب  تسا . هدـش  عورـش  اـم  روـشک  رد  هک  تسا  اـهلاس  هـکلب  درادـن ، یگزاـت 

ار یـشور  اهنآ  تسا . لمأت  لباق  هیرظن  نیا  دشاب . هتـشادن  تیرثکا  قوقح  لالقتـسا و  يدازآ و  اب  یتافانم  هک  دـننیبب  هنوگ  نآ  ناشدوخ 
هدـنیآ رـضاح و  لسن  يارب  یگرزب  رطخ  نیا  دوش و  یقالخا  داسف  يراـگنلو و  یگدز و  برغ  هب  یهتنم  تسا  نکمم  هک  دـناهتفرگ  شیپ 

هورگ هک  نانچ  دـشابیمن . ارجا  لباق  ییوگ  هک  دـنهدیم  نید  هب  نشخ  هرهچ  اریز  تسین ، هورگ  نیا  زا  رتمک  نیرجحتم  رطخ  هتبلا  تسا .
زا برغ  اکیرمآ و  نوچ  دشاب ، یمالـسا  بالقنا  هیلع  ياهئطوت  ود  ره  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنربیم . ار  اوقت  حور  زین  هدزبرغ  نارکفنـشور 

تایح هیام  هک  ار  ناـمیا  نیا  دـهاوخیم  لاـح  تسا ، هدروخ  یپ  رد  یپ  ياههبرـض  ناریا  مدرم  يراکادـف  راـثیا و  اوقت و  ناـمیا و  هیحور 
هب رگید  عون  هب  دـننکیم ، یفرعم  لمع  لباق  ریغ  ار  مالـسا  هک  مه  نیرجحتم  تایرظنرگید  يوس  زا  دـنریگب . هعماج  زا  تسه ، اـم  هعماـج 

ار نمشد  ياههبرح  دیاب  ناناوج  ًاصوصخم  مدرم  اذل  دننکیم . هدافتساءوس  تایرظن  نیا  هعومجم  زا  رابکتسا  يدایا  دننزیم و  هبرض  نید 
ناسنا يدازآ  هشیدـنا و  ملع و  باختنا و  وا و  هتـساوخ  ناسنا و  هب  ار  سّدـقت  تلاـصا و  نارکفنـشور  دـننک . هلباـقم  اـهنآ  اـب  دنـسانشب و 

دوشیم و شزرا  ياراد  مه  ادخ  تاروتسد  هب  لمع  هیاس  رد  ناسنا  دنهدیم . یهلا  روتـسد  یحو و  هب  ار  تلاصا  نویبهذم  یلو  دنهدیم ،
يدازآ رگا  دـنیوگیم  ناـیارگ  مالـسا  دوشیم . دـنمهرهب  نید  هدودـحم  رد  يدازآ  زا  مه  دوشیم و  هداد  شزرا  وا  هشیدـنا  رکف و  هب  مه 

اب قلطمروط  هب  يدازآ  عون  نیا  دـشاب ، يراگنلو  يراکهبت و  داسف و  هنوگ  ره  يانعم  هب  يدازآ  دـشاب و  سدـقم  هتـشاد و  تلاـصا  ناـسنا 
. دـنکیم مکح  يدازآ  نیمه  هب  مه  لـقع  تـسا . قم یهلا  نیناوـق  تیاـعر  ياـنبم  رب  تیرح  يدازآ و  مالـسا  رد  دراد . تاـفانم  مالـسا 

مییوگب رگا  دوشیم . یعرـش  ماکحا  فال  رب  ای  دوشیم و  نارگید  يدازآ  محازم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـشاب ، ناـسنا  هاوخلد  هک  يدازآ 
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یندیشون هنوگره  ای  دوش و  رهاظ  نابایخ  رد  دهاوخیم ، شلد  هک  يوحن  ره  هب  یمناخ  ره  دندازآ و  شـشوپ  مدع  شـشوپ و  رد  اهمناخ 
جرم جره و  ثعاب  اهيدازآ  هنوگ  نیا  دنک ، فرصمدناوتیم  تارکـسم  عاونا  بارـش و  زا  دهاوخیم  شلد  هچ  ره  سک  ره  تسادازآ و 

ای تسین  سدـقم  قلطم  روط  هب  يدازآ  سپ  دریذـپیمن . ار  اهیدازآ  هنوگ  نیا  مالـسا  تسا . هعماج  دـسفم  نارگید و  ياهيدازآ  بلـس  و 
. تسین قلطم  روط  هب  مدرم  باختنا  هتساوخ و 

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یقرف  هچ  تسا و  انعم  هچ  هب  مسینردم  تسُپ  مسینردم و 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یقرف  هچ  تسا و  انعم  هچ  هب  مسینردم  تُسپ  مسینردم و 

خساپ

نیا هاگتـساخ  نکیل  تسا ، دیدج  ون و  يانعم  هب  نردم  زا  هک  یهاوخ ، ددـجت  يانعم  هب  يوسنارف ، يا  هژاو  ( Modernism  ) مسینردم
هدنکفا و هیاس  کیتسالوکـسا  طحنم  ۀفـسلف  اه  تدم  اپورا  رد  هک :  نیا  حیـضوت  تسا . یتفرعم  ینید و  يرکف و  دّدـجت  اپورا  رد  ددـجت 

بالقنا ناـیرج  ود  زا  دـعب  هژیو  هب  سناـسنر و  زا  دـعب  دوب . هدروآ  رد  شیوخ  عاعـشلا  تحت  ار  ناـنآ  عاـمتجا  رب  بلاـغ  مکاـح و  راـکفا 
رد رظن  دیدجت  يارب  دومن و  زورب  هناهاوخ  يدازآ  تالیامت  یحیسم  نید  ياه  هزوح  رد  هسنارف  رد  ربتکا  بالقنا  ناتـسلگنا و  رد  یتعنص 

يدالیم مهدزون  نرق  زا  ًاصوصخ  هک  یملع  ياه  تفرشیپ  جیاتن  اب  نآ  ندرک  راگزاس  تهج  حیسم  نید  یتنس  یمسر و  دیاقع  زا  يرایسب 
هب ناسنا ، ياه  هقالع  دروم  ياهورملق  ۀـمه  رد  یملع  تایفـشک  وترپ  رد  تفرگ . تروص  یتامادـقا  دوب ، هدـش  لصاح  رـشب  يارب  دـعب  هب 

قفاوم سدقم  باتک  تاجردنم  اب  ار  تایفشک  نیا  هک  کیلوتاک  نایناحور  زا  يا  هدع  یـسانش  نابز  و  یـسانش ، ناتـساب  خیرات ،  رد  هژیو 
رادیاپ تباث و  قیاقح  نایب  يارب  سدـقم  باتک  تاجردـنم  زا  يرایـسب  هک  دنتـشاد  راهظا  دـندمآرب و  نآ  رد  رظن  دـیدجت  یپ  رد  دـنتفاین ،

لیلد نیمه  هب  دـنا و  هتـسیز  یم  ینّیعم  رـصع  رد  هک  تسا  یمدرم  ینید  تاساسحا  نایب  يارب  هکلب  تسین ؛ راصعا  اـه و  ناـمز  ۀـمه  يارب 
كرت اب  نابلط  دّدجت  دوش . لوحتم  دیاب  یملع  تالوحت  ياپ  هب  اپ  تسا و  یملع  یبالقنا  ياه  تفرـشیپ  لّوحت و  لومـشم  زین  ینید  قیاقح 

"  ، لدنولب سیروم   " ۀفسلف زا  کیتسالوکسا  ۀفسلف  ياج  هب  لقع و  رب  ات  دنتشاد  هیکت  ناسنا  ةدارا  لمع و  هب  رتشیب  کیتسالوکـسا  ۀفـسلف 
هن دـنناد ، یم  یهالا  تقیقح  زا  یـصخش  تفایرد  کـی  ار  ماـهلا  یحو و  اـه  تسینردـم  دـندرک . یم  يرادـفرط  زمیج " نوسگرب "و"  " 

لیبق زا  ار  نآ  تساخرب و  تفلاخم  هب  مسینردـم  تضهن  اب  کیلوتاک  ياـسیلک  مدرم . هب  نآ  ناـیب  ادـخ و  زا  ینیع  یلک  تقیقح  تفاـیرد 
: ددجت رصانع  [ 1 .] دناوخ دـیدج  مولع  تایفـشک  مهف  ءوس  ریبعت و  ءوس  لولح و  هب  داقتعا  و  يرگ ) يرداال   ) ادـخ هب  تفرعم  مدـع  راهظا 
، يربارب يدازآ ـ ، ییارگ ـ ، درف  مسیلاربیل ـ ، مسیناموا ـ ، ییارگ ـ ، لقع  دومن ـ : هصالخ  یساسا  موهفم  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  ددجت  ۀشیدنا 

يور گنر و  هک  هچ  ره  مسینردـم  رد  رـصح . دـح و  یب  تفرـشیپ  یقرت و  لصا  ناسنا و  تفرعم  ۀـیعاد  ناـسنا ـ ، یخیراـت  يرازگراـک   ـ
رظن زا  دوش . هدنکفا  رود  هب  دیاب  تسا و  شزرا  یب  دریگب ، دوخ  هب  تّنـس  ۀبنج  هک  هچره  تسا و  هدیدنـسپ  دشاب ، هتـشاد  دیدج  نردـم و 

نآ یلـصا  ۀـبنج  هک  دـش ، یتعنـص  بالقنا  زاس  هنیمز  هک  يروآ  نف  ملع و  ریثأت  شرتسگ و  1 ـ دراد : انبم  راهچ  مسینردم  یـسانش  هعماج 
نطوم زا  تردن  هب  مدرم  دوب و  اتـسیا  عماج  یتعنـص  بالقنا  زا  لبق  رتشیب ، كرحت  2 ـ یتعنـص .) دیلوت  . ) تسا دیلوت  خرچ  ندرک  ینالقع 

دنور اه و  ترفاسم  اه و  كرحت  نردم ،  هب  یتنس  زا  ییاپورا  ۀعماج  لّوحت  یتعنـص و  بالقنا  زا  سپ  یلو  دنتفریم ، رگید  ياج  هب  دوخ 
ینوگرگد ندرک  يدربـهار  يارب  ندرم  ياـه  تموکح  روهظ  کـیتارکورب ؛ ياـه  تموـکح  3 ـ تفاـی . هعـسوت  زور  هب  زور  ینیـشن  رهش 

يدازآ موهفم  طسب  ییارگ و  عمج  ياج  هب  ییارگدرف  درف ، رب  دـیکأت  4 ـ تسا . مسینردـم  ياه  هیاپ  انبم و  ۀـلمج  زا  یعامتجا  يداصتقا و 
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: لوا جوم  دراد : هرهچ  هس  ای  جوم  هس  مسینردم  دّدـجت : جاوما  [ 2 .] تسا یـسانش  هعماج  رظنم  زا  مسینردم  ياه  هیاپ  زا  رگید  یکی  يدرف 
هتفگ هیلوا  لاربیل  ۀتینردم  نیا  هب  هک  تّنـس  زا  ییاهر  مسیناموا و  رب  تسا  ینتبم  هدش ،  عورـش  مسینردم  زاغآ  زا  هک  دّدـجت  لوا ، جوم  رد 

ۀـشیدنا تاـقلعتم  تسا . یمدآ  زا  ۀـشیدنا  هلحرم  نیا  رد  نآ  ۀـغدغد  تسا . حرطم  يدازآ  روـحم  رب  هلحرم  نـیا  رد  مسینردـم  دوـش . یم 
عفانم نیرت  مهم  ناونع  هب  درف  عفانم  رب  دیکأت  مزیرالوکس ،  ییارگ ، درف  ای  درف  هب  شیارگ  یقوقح ،  یـسایس و  يربارب  زا :  دنترابع  يدازآ 

هنایارگدرف ۀـشیدنا  یـساسا  ۀـگر  هژورپ  نیا  لک  رد  هک  نیا  هصالخ  شدوخ و  حـلاصم  صوصخ  رد  يدرف  صیخـشت  رب  دـیکأت  هعماـج ،
ماـجل لـباقم  رد  یـشنکاو  ناوـنع  هب  هک  تـسا  یهدـنامزاس  یطاـبظنا و  ۀـشیدنا  رب  ینتبم  مود  جوـم  رد  ددـجت  ددـجت : مود  جوـم  تـسا .

یم قالطا  هتفای  نامزاس  دّدجت  ددجت ، مود  ةرهچ  نیا  هب  هک  دـش ، یلجتم  ددـجت  لوا  جوم  زا  یـشان  ياه  یطابـضنا  یب  ای  اه  یگتخیـسگ 
زا هک  موس  جوم  رد  مسینردم  ذددجت  موس  جوم  تسا . نیجع  یهدنامزاس  تّیلم و  زکرمت ، ییارگ ، تدحو  اب  مود  جوم  رد  ددجت  ددرگ .

ناونع موس  جوم  نیا  هب  تسا . هارمه  یتاقبط  یلم و  تیوه  مزیلانویـسان و  ییارگ ، عونت  یگدـنکارپ ، رب  دـش ، زاـغآ  متـسیب  نرق  رخآ  عبر 
مسینردم تسپ  مسینردم : تُسپ  فیرعت  [ 3 .] ددرگ یم  قالطا  ددجت  ارف  ای  مسینردـماسپ و  ای  ( post modernism  ) مسینردم تُسپ 

بّرخم ار  نردـم  ياه  شناد  يرکف و  ياه  بتکم  یمامت  " هچین ،  " ياه هشیدـنا  ریثأت  ریز  هک  تسا  ییارگ  درف  دـض  يرکف  نایرج  کی 
. تسا هدش  ناسنا  ییافوکـش  لالقتـسا و  تیلوئـسم و  عفر  بجوم  هک  دـناد  یم  نّیعم  ینیب  ناهج  عفانم و  طلـست  زا  یـشان  یناسنا و  حور 

یپ [ 4 .] درادن دوجو  ناهج  ریـسفت  يارب  يزرم  دح و  چیه  درک و  نیقی  ناوت  یمن  يا  هیرظن  چیه  هب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  مسینردـم  تسپ 
 - 3 ص 82 .  ، 18 هرامش 17 -  رظن ، دقن و  همانلصف   - 2 ص 2720 و 2721 . بحاصم ، یمالسا ، فراعملا  ةریاد  ر.ك :  - 1 اه :  تشون 

ص ییاباب ، نیورپ  رثا  یسراف ) یسیلگنا -  ، ) هفسلف تاحالطـصا  گنهرف   - 4 دعب . هب  ص 446  ش 10 و 11 ، رظن ، دقن و  همانلصف  ر.ك :
.308

تسیچ مسینردم  تسپ  هتینردم و 

شسرپ

تسیچ مسینردم  تسپ  هتینردم و 

خساپ

مسینردم تسا  هدمآ  یسراف  فراعملا  ةرئاد  رد  داتفا  قافتا  برغ  رد  هک  تسا  تفرشیپ  اب  هارمه  ییارگ  نیون  ددجت و  يانعم  هب  هتینردم 
نرق لیاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  رد  هناهاوخ  يدازآ  تالیامت  یحیـسم  نید  يهزوح  رد  اـپورا و  رد  یهاوخ  ددـجت  ( : modernism)

هک یملع  ياهتفرـشیپ  جـیاتن  اب  نآ  ندرک  راگزاس  تهج  حیـسم  نید  یتنـس  یمـسر و  دـیاقع  زا  يرایـسب  رد  رظن  دـیدجت  يارب  متـسیب 
ناسنا و يهقالع  دروم  ياهورملق  يهمه  رد  یملع  تایفـشک  وترپ  رد  تسا .  هدـش  لصاح  رـشب  يارب  دـعب  هب  مهدزون  نرق  زا  ًاـصوصخم 

قفاوم سدـقم  باتک  تاجردـنم  اب  ار  تایفـشک  نیا  هک  کیلوتاک  نایناحور  زا  ياهدـع  یـسانشنابز  یـسانشناتساب و  خـیرات  ًاصوصخم 
يهمه يارب  رادـیاپ  تباث و  قیاقح  نایب  يارب  سدـقم  باـتک  تاجردـنم  زا  رایـسب  هک  دـندرک  رظن  راـهظا  نینچ  هتخیرگ  هتـسج  دـنتفاین ،

زین ینید  قیاقح  لـیلد  نیمه  هب  دناهتـسیزیم و  ینیعم  رـصع  رد  هک  تسا  یمدرم  ینید  تاـساسحا  يارب  هکلب  تسین ؛  راـصعا  اـهنامز و 
یحو و مسینردم  ناوریپ  يهدیقع  هب  دوش . لوحتم  دـیاب  یملع  تالوحت  ياپ  هب  اپ  تسا و  یملع  یبالقنا  ياهتفرشیپ  لوحت و  لومـشم 
اب کیلوتاک  ياسیلک  مدرم .  هب  نآ  نایب  ادـخ و  زا  ینیع  یلک  تقیقح  تفایرد  هن  تسا  یهـالا  تقیقح  زا  یـصخش  تفاـیرد  کـی  ماـهلا 

ءوس ار  نحآ  تسناد و  لولح  هب  داقتعا  يرگ و  يرواال   ) ادخ تفرعم  مدع  راهظا  لیبق  زا  ار  نآ  تساخرب و  تفلاخم  هب  مسینردم  تضهن 
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يدادترا و دیاقع  يهمه  بیکرت  لصاح  ار  مسینردـم  لاس 1907  رد  مجنپ  سویپ  پاپ  دناوخ .  دـیدج  مولع  تایفـشک  مهف  ءوس  ریبعت و 
تـضهن مسینردـم  ناتـستورپ  ياهاسیلک  رد  تفر .  نایم  زا  کـیلوتاک  ياـسیلک  لـخاد  رد  مسینردـم  رکف  نآ  زا  سپ  دـناوخ و  يداـحلا 

هعماج [ 1  ] تسا فدارتم  ینید  یهاوخ  يدازآ  ای  مسیلاربیل  اب  تسا و  ینید  لئاسم  يهرابرد  دازآ  يأر  راهظا  یعون  هکلب  تسین  یلکـشتم 
ۀبنج هک  دـش ، یتعنـص  بالقنا  زاس  هنیمز  هک  يروآ  نف  ملع و  ریثأـت  شرتسگ و  1 ـ دناهدرمشرب : هصیـصخ  راهچ  مسینردم  يارب  ناسانش 

هب دوخ  نطوم  زا  تردن  هب  مدرم  دوب . داتسیا  هعماج  یتعنـص  بالقنا  زا  لبق  رتنوزفا ؛  كرحت  2 ـ تسا .  دیلوت  ندرک  ینالقع  نآ  یلـصا 
يارب نردـم  تموکح  روهظ  3 ـ درک .  ادـیپ  هعـسوت  ینیـشنرهش  دـنور  تفاـی و  يریگمشچ  دـشر  نآ  زا  سپ  یلو  دـنتفریم  رگید  ياـج 

مسینردم تسپ  [ 2  ] يدازآ موهفم  طـسب  درف و  رب  دـیکأت  4 ـ تموکح ؛  ندـش  کیتارکورب   ) یعاـمتجا يداـصتقا و  ینوگرگد  يدربهار 
تـسا ییارگدوخ  دض  يرکف  نایرج  دوشیم ، ریبعت  زین  ییارگتخاس  اسپ  ددـجت و  ارف  نردـماسپ  هب  نآ  زا  هک  ( post modernism)

ناهج نیعم و  عفانم  طلست  زا  یشان  یناسنا و  حور  برخم  ار  نردم  ياهشناد  يرکف و  ياهبتکم  یمامت  هچین  ياههشیدنا  ریثأت  ریز  هک 
ناوتیمن يايرظن  چیه  هب  هک  تسا  رواب  نیا  يارب  هدـش و  ناسنا  ییافوکـش  لالقتـسا و  تیلوؤسم و  عفر  بجوم  هک  دـنادیم  نیعم  ینیب 

تـسا هدش  ور  هب  ور  ددجت  جوم  اب  راب  دنچ  نونکات  سناسنر  زا  دعب  ياپورا  [ 3 .] درادن دوجو  ناهج  ریـسفت  يارب  يزرم  چیه  درک و  نیقی 
راثآ مک  مک  و  دـش ، زاغآ  ناتـسلگنا  رد  یتعنـص  بالقنا  تاو و  زمیج   " طسوت راخب  نیـشام  عارتخا  اب  مهدـجیه و  نرق  رد  هک  لوا  جوم 
مود جوم  تفرگ .  لکـش  تنـس  زا  ییاهر  هیلوا و  مسیلاربیل  مسیناموا  جوم  نیا  شیادیپ  اب  تشاذـگاج .  هب  دوخ  زا  یناوارف  یفنم  تبثم و 

ریـسم رد  هتینردم  دـش . یعامتجا  ياهنارحب  اهيراجنهان و  ثعاب  هتـسینردم  لوا  جوم  زا  هتـساخرب  هیلوا و  مسیلاربیل  هک  دـش  زاغآ  یتقو 
دـح و یب  ياهيدازآ  رثا  رب  دـش و  هجاوم  یعامتجا  ياهيراگزاسان  يرـس  کـی  اـب  درکیم ، تیاـمح  مسیلاربیل  زا  هراومه  هک  شتکرح 

یب مسیلاربیلراب  نیا  دنروآ . دیدپ  یلوحت  هتینردم  ددجت و  دنور  رد  زا  هک  دندش  ریزگان  ریقف ، ینغ و  بطق  ود  هب  هعماج  میـسقت  رـصح و 
تلود و تردـق  رب  دـش و  هتـساک  يدرف  يدازآ  زا  يدودـح  ات  داد و  هتفای  نامزاس  دودـحم و  مسیلاربیل  هب  ار  شیوخ  ياج  رـصح  دـح و 
درف و یجیردـت  لاعفنا  هتفای  نامزاس  یـسارکمد  هتفاـی  ناـمزاس  يرادهیامرـس  ناوتیم  هرود  نیا  ياـههصخاش  زا  دـش . هدوزفا  نآ  رادـتقا 

لمعلا سکع  دوشیم ، هدرب  مان  نردماسپ  ای  مسینردـم  تسپ  ۀـلحرم  هب  نآ  زا  هک  موس  جوم  درمـش .  رب  ار  تلود  ۀـلاعف  تردـق  هعماج و 
هدش داجیا  ياهتیدودحم  یتاقبط  یلم و  تیوه  مزیلانویـسان  ییارگتلود  ددجت ، مود  ةرود  رد  رگا  تسا .  یلبق  ددجت  ةرود  ود  یعیبط 

تیعطق ياـهزرم  دنکـشیم و  ورف  جـیردت  هب  اهتیدودـحم  هرود  نیا  رد  تشاد  دوجو  تلود  رادـتقا  هشیدـنا و  رد  تیعطق  مسیلاربـیل  رد 
رادـتقا یعامتجا  يداصتقا و  طباور  ياـههزوح  ۀـمه  رد  دوشیم . بیرخت  جـیردت  هب  ملع  تسایـس و  داـصتقا ، رـصع  رد  مود  جوم  شخب 

نیا تسا  یگدـنکارپ  یناماس و  یب  ترثک  عونت  درفت ، دوس  هب  یـساسا  شیارگ  ملع  یـسانشتفرعم و  يداـصتقا و  ياهتسایـس  تلود و 
ۀـشیدنا رد  ییالعتـسا  عضاوم  یفن  زا : تسا  ترابع  مسینردماسپ  ینیب  ناهج  رکفت و  یلـصا  عضاوم  تسا .  مسینردـم  تسپ  رکفت  رکفت ،

ییارگ لقع  اهویـش  هب  ناسنا  یتاذ  فاص  وا  یقن  ناسنا  ۀشیدنا  رد  يداینب  رهاظ  هب  ياهزیامت  یقن  یـسانشتفرعم  رد  باتزاب  ۀـیرظن  یقن 
ياهتیعطق رکنم  تیعقاو  شیامن  ناکما  رکنم  تقیقح  هنوگره  هب  یباـیتسد  ناـکما  راـکنا  یلک  روط  هب  تیعطق و  هنوگره  یقن  یتراـکد 

پاپ ياروش  وضع  رهگالاگ ، لپ  لـکیام  [ 4 .] ربتعم ياهرایعم  اب  عقاو  ناهج  زا  يریوصت  هب  یبایتسد  ناـکما  مدـع  ییارگ و  رثکت  یقـالخا 
تمرح تمظع و  هب  تبـسن  قیمع  يدامتعا  یب  تشاد 1 ـ نایب  حرـش  نیدب  ار  دـنچ  يروما  نردـماسپ  صیاصخ  هرابرد  یگنهرف  روما  رد 
ناـسنا هب  لیدـبت  زرو  هشیدـنا  ناـسنا  نآ  رد  هک  ددـجت  طرفم  ییارگ  لـقع  ياـج  هب  نیون  ینـالقع  ریغ  شیارگ  نتـسشن  ناـسنا 2 ـ سفن 

ۀنایاتـسدوخ يدازآ  اب  نآ  ندرک  نیزگیاج  یـسایس و  یعامتجا و  شنیب  رد  ددـجت  يدازآ  موهفم  ندرک  اهر  3 ـ دوشیم ؛ روحم  ساسحا 
زا هدـنکآ   ) یناهج نتـسشن  خـیرات و  ةدـنیآ  نتخاـس  هب  یماـمتها  هنوگره  نتفر  تسد  زا  هویـش ،  نیمه  هب  هتخیسگ 4 ـ طباور  زا ) یـشان  )

ددجت اسپ  بلاغ  ۀغبص  دوب ، داحلا  هناگدنچ  لاکـشا  عبنم  ددجت  رگا  هک  نیا  نآ 5 ـ ياج  هب  ياهظحل  ینآ و  تاطابترا  ناشیرپ و  ریواـصت 
وـکوف "و لـشیم   ، " هـچین  " دـننام یبرغ  ناروشیدـن  زا  یخرب  [ 5  ] ینید هبـش  ۀـبرجت  ینید و  یتواـفت  یب  زا  اـمن  ضقاـنتم  تـسا  ياهزیمآ 
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يانعم هب  مسینردـم  تسپ  تسا  هتفگ  سامرباه   " دـننامه یخرب  تسا  هتینردـم  زا  تسـسگ  يانعم  هب  مسینردـم  تسپ  دـناهتفگ : راتویل " "

رد مود  دوا و  جوم  رد   ) هتینردم هک  یتالکشم  هب  ۀجوت  اب  [ 6  ] تسا نآ  مامتان  ةژورپ  لیمکت  مسینردم و  یقطنم  ۀمادا  ای  رخأتم و  ۀتینردم 
ةزوح رد  ییارگ  رثـکت  لـیبق  زا  ییاـههصخاش  اـب  مه  نآ  دـش ؛ حرطم  نآ  زا  ییاـهر  يارب  مسینردـم  تسپ  دروآ ، دوـجو  هب  برغ  ناـهج 

لح يارب  برغ  رد  مسینردـم  تسپ  دـناهتفگ : تهج  نیمه  هب  [ 7  ] فلتخم ياهتئارق  هب  مارتحا  قـالخا و  تیونعم  هب  تشگزاـب  یتفرعم 
اـهشزرا و ندـناشک  لاؤس  ریز  لاـبند  هب  یخرب  ناریا  رد  یلو  دـش ، داـجیا  تسا  تیونعم  نارحب  لـح  نآ  ۀـلمج  زا  هک  مسینردـم  نارحب 

تـسپ ةژاو  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  [ 8 .] دـمآ دوجو  هب  دراد ، ناریا  یگنهرف  فرع  تنـس و  رد  هشیر  هک  یگنهرف  ملـسم  لوصا 
قیقد و فیرعت  تسا و  هدـش  ياهدـمع  تارییغت  شوختـسد  نامز  تشذـگ  اب  درذـگیم ، نآ  دربراک  زا  لاـس  یـس  زا  شیب  هک  مسینردـم 

ینوگرگد تاظحالم  اب  هارمه  دـیاب  يدـقن  ای  یفیرعت و  هنوگره  نیاربانب  [ 9 .] درادن دوجو  دـشاب ، نارظن  بحاص  قفاوت  دروم  هک  یعماج 
، یسراف فراعملا  هرئاد  نیـسح ، مالغ  بحاصم ، ر.ك : [ 1 . ] درک زیهرپ  یعطق  نداد  تبسن  زا  دشاب و  یطابنتـسا  ياهتشادرب  یموهفم و 

رثا یسراف ،) یسیلگنا -   ) هفـسلف تاحالطـصا  گنهرف  [ 3 . ] ص 82 ج 18 ، رظن ، دـقن و  ۀمانلـصف  ر.ك : [ 2 . ] 2720 ص 2721 -  ج 3 ،
[6 . ] ص 127 ، 18 ةرامش 17 -  نامه ، [ 5 . ] هیریشب نیسح  ۀلاقم  دعب ، هب  ص 359  ، 11 ش 10 -  رظن ، دقن و  [ 4 . ] ص 308 ییاباب ، زیورپ 
ص دنمهرف ، داهرف  ۀمجرت  مالـسا ، مسینردـم و  تسپ  دـمحا ، ص ، ربکا ، [ 9 . ] نامه [ 8 . ] نامه [ 7 . ] ص 5 ةرامـش 63 ، هاگپ ، ۀمان  هتفه 

32و 33.

؟  دوش یم  لصاح  هنوگچ  هتینردم  تازاوم  هب  يونعم  لامک 

شسرپ

؟  دوش یم  لصاح  هنوگچ  هتینردم  تازاوم  هب  يونعم  لامک 

خساپ

تسا و وا  هب  یحور  يونعم و  یکیدزن  برق و  رد  شالت  وا و  روضح  كرد  دـنوادخ و  هب  هجوت  يونعم  لامک  لیـصحت  رد  یلـصا  روحم 
ره اب  لیلد و  ره  هب  دـنوادخ  زا  تلفغ  تسا . یناسنا  ره  يرطف  هدـش و  هداد  رارق  یناسنا  ره  داـهن  رد  یهاوخ  لاـمک  لاـمک و  هب  لـیم  نیا 

دنوادخ دای  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ددرگ و  یم  ناسنا  يرطف  ياه  تساوخ  زورب  روهظ و  مدع  ندشن و  افوکـش  ثعاب  دشاب  هک  یلماع 
ياتـسار رد  يروآ  نف  تفرـشیپ و  ملع و  ياـه  هدروآرف  زا  ناـسنا  رگا  تسا . وا  تداعـس  لـماکت و  هار  رد  یعناـم  دـس و  دـنک  فرـصنم 
تفرشیپ ددرگ و  وا  لالج  لامج و  لامک و  تافص و  اب  رت  قیمع  ییانـشآ  دنوادخ و  اب  یتشآ  دوخ و  يوخ  ادخ  ترطف  اب  رتشیب  ییانـشآ 

تعنـص کینکت و  ملع و  هزات  ياه  قفا  ندـش  هدوشگ  رگا  دـشاب . وا  اب  طابترا  سنا و  دـنوادخ و  تخانـش  رد  تفرـشیپ  اب  هارمه  ملع  رد 
رد دوخ  قیفوت  دیامن و  یتسه  شنیرفآ و  هاگتـسد  رب  مکاح  یهاگآ  ملع و  هب  تبـسن  شا  یهاگآ  ملع و  ندوب  رادقم  یب  هجوتم  ار  ناسنا 

تقلخ ناـهج  رد  هتفهن  رارـسا  تقلخ و  زار  هب  رتشیب  ندرب  یپ  يارب  هک  دـنادب  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  زا  ار  يروآ  نف  ییاـناد و  ملع و 
وا يرای  هب  یبلطادخ  ییوجادخ و  سح  ترطف و  ییافوکش  هار  رد  هک  ددرگ  یم  شخب  ینشور  غارچ  یهاگآ  ملع و  نیا  هاگ  نآ  تسا ،

دنوادـخ هب  یکیدزن  برق و  نامه  هک  یهلا  یناسنا و  يالاو  دـصقم  هب  ندیـسر  لـماکت و  تداعـس و  يوس  هب  ار  وا  تکرح  دباتـش و  یم 
هدایز اوران و  ياـه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  يرازبا  سوه و  اوه و  دـشر  هنیمز  تفرـشیپ ، شناد و  ملع و  رگا  یلو  دـشخب . یم  عیرـست  تسا 

ترطف لفط  تروص  نیا  رد  دیدرگ ، وا  تالامک  لیاضف و  دشر  لماکت و  هار  رـس  رب  یعنام  دـیدرگ و  وا  باسح  دـح و  یب  ياه  یهاوخ 
لقعت و اب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  تسا . اه  تلالـض  اه و  یهابت  اه و  نایز  همه  زاغآ  نیا  دـنک و  یم  هفخ  ناسنا  محر  رد  ار  كاپ 
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بوجحم و ار  دوخ  ترطف  دـهد و  رارق  نآ  اب  گنهامه  ترطف و  دـشر  ياتـسار  رد  ار  دوخ  يروآون  شناد و  ملع و  ینادراـک ، تیارد و 
يونعم و لامک  دوجو  زا  دیاب  دشاب  هتـشاد  یتافانم  يونعم  لامک  اب  وا  ینف  یملع و  یلاعت  رـشب و  تفرـشیپ  هدوب  رارق  رگا  دزاسن . هدیـشوپ 

ییافوکـش نامز  هک  جـع ) ) دـمحم لآ  يدـهم  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دـشابن . یقاب  يرثا  سک  چـیه  رد  یحور  دـشر 
هب روهظ  نامز  زا  لبق  ات  شناد  ملع و  زا  رادقم  نآ  دسر و  یم  دوخ  جوا  هب  شناد  ملع و  تسا ، يونعم  تالامک  ندیسر  جوا  هب  ترطف و 

رـشب یهاـگآ  ملع و  ینعی  ددرگ ، یم  هدوزفا  نآ  هب  رگید  فرح  روهظ 25  زا  دعب  یلو  تسا  شناد  رارـسا و  مولع و  زا  فرح  ود  هزادـنا 
ریـسم رد  رگا  رـشب ، ياه  یهاگآ  شناد و  ملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  لـیلد  نیا  دـسر و  یم  دوخ  جوا  هب  دـنک و  یم  شهج 

زاس هنیمز  تسیاشان ، تشز و  تافـص  اه و  سوه  اهاوه و  هن  دشاب  یهلا  هشیدنا  لقع و  تیمکاح  ریبدت و  تحت  ددرگ و  تیادـه  تسرد 
. تسا یحور  يونعم و  یلاعت 

؟  هچ ینعی  مسینردم 

شسرپ

؟  هچ ینعی  مسینردم 

خساپ

« ندوب زور  هب   » موهفم هب  دوخ  ياهشیر  یلـصا و  راتخاس  رد  هژاو  نیا  تسا ، هدیدرگ  سابتقا  « modo  » نیتال هشیر  زا  نردم »  » حالطصا
اههشیدنا و دامن  ناونع  هب  « Modernism  » مسینردم حالطصا  دروفـسکآ ، ناگژاو  هتفرـشیپ  گنهرف  رد  تسا . ندوب » نایرج  رد   » ای و 
يدرف و یگدـنز  ياـههنیمز  بناوج و  همه  هدـیدرگ و  یتنـس  ياههویـش  اههشیدـنا و  نیزگیاـج  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  ینیون  ياـههویش 

نارکفتم زا  يرایـسب  مغر  هب  تسا . هتفرگرب  رد  ار  وا  ییابیز  رنه و  ینید ، تفرعم  نید ، اب  طبترم  ياههبنج  هژیو  هب  یبرغ  ناسنا  یعاـمتجا 
هطقن زین  یـضعب  دش . زاغآ  ینایم  نورق  زا  سپ  ياپورا  رد  یگنهرف  سناسنر  زا  سپ  هک  تسا  یخیرات  ینارود  مسینردم  یعامتجا ، مولع 
نردم نارود  عورش  ار  دازآ  رازاب  يرادهیامرـس و  دیلوت  ماظن  شیادیپ  رگید  یـضعب  دننادیم و  یتعنـص  بالقنا  ار  نردم  نارود  نیزاغآ 
دیدج ياهداهن  ندمآ  دیدپ  دیدج ، مولع  هعسوت  شرتسگ و  ینیشنرهش ، دشر  زا : دنترابع  نارود  نیا  هتـسجرب  ياهیگژیو  دننکیم . یقلت 
مدرم روضح  مسیرالوکس )  ) یـسایس ياهداهن  زا  بهذم  ییادج  یتنـس ، ياهماظن  یجیردت  نتفر  نایم  زا  یـشزومآ ، یـسایس ، یعامتجا ،

ياـهماظن شرتـسگ  ینوناـق و  ياـهماظن  داـجیا  ناـگمه ، يارب  ناـسکی  يدرف  قوـقح  نداـتفا  اـج  یــسایسو ؛ یعاـمتجا  ياــهتیلاعف  رد 
ص 99 یـسانشبرغ ، ییاـمنهر ، دـمحا  دیـس  ص 13  هتینردـم ، زا  راذــگ  یقیقح ، خرهاـش  رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  هنارـالاسمدرم .

سدـق ناتـسآ  تاراشتنا  و 23 ، ش 24  يرکفنـشور ، هژیو  هزوـح ، هشیدـنا  هـلجم  هعــسوت  تموـکح و  نیدـت ، یناـجیرال ، داوجدـمحم 
J .} يوضر

. تسیچ رد  نویسازینردم  مسینردم -   - هتینردم توافت 

شسرپ

. تسیچ رد  نویسازینردم  مسینردم -   - هتینردم توافت 
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( لوا تمسق  ) خساپ

تیبثت اب  دیابن  هک  تسانعم  نادب  هدمآ و  رامش  هب  ییارگ  تنـس  اب  ییورایور  درکیور ، کی  رد  ییارگددجت  . 1 مسینردم :)  ) ییارگددجت
هدـش هدیـشک  شیپ  زا  يا  هداج  ناسب  ار  هعماج  دوخ ، هتـسیز  ياه  هبرجت  یپ  رد  رـشب  يوس  زا  هدـمآ  تسد  هب  ياه  تخانـش  اـه و  هبرجت 

ییارگددجت رگید ، يدرکیور  رد  . 2 (. 82 ص 84 -  یعامتجا ، تایحو  نید  یثدحم ، نسح   ) تفرگ شیپ  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  میروآرد 
دبعم ییادج  ینعی  دوش ؛ هتخانش  زاب  رگیدکی  زا  يویند  ینید و  راتفر  ياه  هزوح  تسا  مزال  نآ  رد  هک  تسا  يرصع  ياه  یگژیو  دامن و 
دوـخ نوـچمه  تیـصخش  ياـه  نارحب  یـصوصخ ، یـساسحا و  نید  یتافیرـشت ، اـی  یگنهرف  نـید  يرازبا ، نـید  نآ . زا  نوریب  طـیحم  و 

رالوکس لابند  هب  هک  دنشاب  یم  شرگن  نیا  ياهدمایپ  هلمج  زا  یناور و ... ياه  یناماسبان  تیصخش ، یگناگود  تیوه ، نارحب  یگناگیب ،
شرگن . 3 (. 292 ص 294 -  دیدج ، مالک  رب  يدمآرد  یقداص ، يداه   ) دنا هدمآ  دـیدپ  طاقن ، ریاس  ییاکیرمآ و  ییاپورا ، عماوج  ندـش 

زا تسین  دنویپ  یب  نیـشیپ  هدش  هدرمـش  رب  دراوم  اب  هک  هدـش  حرطم  یبرغ  نادنمـشیدنا  يوس  زا  هتینردـم  هرابرد  يرگید  نوگانوگ  ياه 
ندش نوزفا  يروابدرخ ، یملع و  هشیدنا  دشر  یتنـس ، ياهرواب  رب  یناسنا  درخ  يزوریپ  ینعی  هتینردـم  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  هلمج :
هطلـس جـیردت  هب  اهالاک و  هلدابم  نیناوق  يریگ  لکـش  دـنهارمه ، تراجت  دـیلوت و  هزات  یبای  نامزاس  اب  همه  هک  هناداـقن  هفـسلف  هاگدـید 

هدـس دودـح  زا  هک ، یفـسلف  یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، یگنهرف ، تسا  يا  هعومجم  هتینردـم  رابتعا ، نیا  هب  تلود . رب  یندـم  هعماـج 
رد تسا ... هتفای  همادا  شیپ  ههد  دنچ  ای  زورما ، ات  اکیرمآ -  فشک  پاچ و  عارتخا  دیدج  موجن  شیادیپ  نامز  زا  میوگب ، رتهب  مهدزناپ و 
زا تشادرب  نیا  دوش . یم  راـکنا  هرـسکی  سپـس  راـبتعا و  یب  تسخن  یمدآ ، درخ  تحاـس  زا  نوریب  يونعم  يورین  هنوـگره  درکیور ، نیا 

هتینردم يدمحا ، کباب   ) دهد یم  رارق  وگلا  اهنت  ار  نآ  هتـشادنپ و  یکی  تسا ، زکرم  ناسنا  روحم و  ناسنا  هک  ون  ندمت  اب  ار  نآ  هتینردم 
تداع يرگناریو  نتـسکش و  زیچ ، ره  ندرک  هنادرخب  يارب  شالت  و  يرواب ، درخ  ینعی  انعم  نیا  رد  هتینردـم  ص 9 .) يداقتعا ، هشیدنا  و 
يرکف يدام و  ياه  هویـش  مالک  کی  رد  اهرواب و  اـه ، سح  اـه ، شزرا  نداـهن  رـس  تشپ  اـب  هارمه  یتنـس ، ياـهرواب  یعاـمتجا و  ياـه 
تـسپ تسا . هدش  نایب  يداقتعا ، هشیدنا  هتینردـم و  باتک  ددـعتم  ياه  لصف  رد  هک  يرگید  فیراعت  و  ص 11 .) نامه ،  ) نهک یگدـنز 

اما هدش ، راکشآ  شریگ  همه  ياه  نارحب  اب  نیسپ  هتینردم  یناوتان  نآ  رد  هک ، یتیعقوم  نایب  ینعی  نردماسپ ؛ هتینردم :) زا  سپ   ) مسینردم
مه دوخ ، رد  هک  تسا  یتیعقوم  تسا . مسینردم  هتینردم و  نارحب  رگ  نایامن  رتشیب  هرود ، نیا  تسا . هدـماین  دـیدپ  يا  هزات  تیعقوم  زونه 

. درادن نیـشناج  مه  دنامب و  یقاب  دناوت  یمن  مه  ار  تسـسگ  ترورـض  ینعی  نآ ؛ فلاخم  دروم  مه  دشک و  یم  شیپ  ار  موادت  ترورض 
، دنک یم  هزرابم  نونکا »  » اب هک  هتشذگ  نامز  اب  هن  نردم  زیچ  ره  هک  مسینردم  هرابرد  هلدوب »  » يوس زا  هدش  ناونع  هتکن  نیا  تقیقح ، رد 

موادت اب  هزرابم  اه ، تنـس  اب  يروآون  یگزورما و  یگزات ، هزرابم  هک  ارچ  دـشاب ، یم  ریذـپ  مهف  تقد ، یتسرد و  هب  نردـماسپ  نخـس  رد 
نردماسپ نردم ، زا  ندش  ادج  يارب  تسا . نردم  تکرح  کی  دوخ  نردـم ، زا  تسـسگ  سپ  تسا . زورما  رد  تنـس  یگدـنز  هب  تبـسن 

نردم تیبثت  يانعم  هب  نردم  اسپ  هاگ  ص 258 .) نامه ،  ) تسا رارکت  نیا  دض  دوخ ، ناینب  رد  هک  یلاح  رد  نردم  رارکت  زا  تسا  ریزگان 
اـسپ نوچ  مه  نردم ؛ زا  تسـسگ  زین  یهاگ  دنا و  هدش  تیبثت  هک  یبرجت  جیاتن  زا  هتـسد  نآ  ینعی  یبرجت ؛ اسپ  نوچمه  دور ؛ یم  راک  هب 

(. ص 259 نامه ،  ) نردم شریذپ  يانعم  هب  یهاگ  دراد و  هراشا  تسـسگ  یعون  هب  تحارـص  هب  هکلب  موادت ، يانعم  هب  هن  ییارگ  راتخاس 
تسپ یماکان  هرابرد  يزگوتروپ » . » میرذگ یم  نآ  زا  راصتخا  لیلد  هب  تسا و  هدش  هتفگ  زین  يرگید  نوگانوگ  ریباعت  نردم  اسپ  هرابرد 

نردماسپ ماهبا  تقیقح  رد  ص 261 .) نامه ،  ) میهاوخ یمن  ار  زیچ  هچ  میتسین و  هچ  هک  مییوگب  میناوت  یم  اهنت  ام  دـیوگ : یم  مسینردـم 
زا هتشاد ، کیتامگارپ  هیوس  مسینردماسپ  هتینردم ، يرگن  هدنیآ  نیا  لباقم  رد  دیشیدنا ، یم  ماجرف  هب  هک  هتینردم  فالخرب  هک  تسا  نآ 

ییارگدرخ و مسینردم  شرگن  فالخرب  یـسررب : ص 274 .) نامه ،  ) درادـن ییاناوت  يرکف  يدـنب  هدـعاق  رد  دـشاب و  یم  رود  هب  ماجرف 
یب ینایحو  ياه  هزومآ  زا  ار  رشب  هاگ  چیه  همه  نیا  یلو  تساج  هب  رایـسب  هکلب  هدیهوکن  يدرکیور  هن  يرـشب ، شناد  ياه  هتفای  رب  هیکت 
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نامرد و تیمها ، رپ  هدیچیپ و  هار  نیا  رد  هتـشادن و  رب  رد  ار  تداعـس  هب  وا  یبای  تسد  ياهراکهار  همه  رـشب  شناد  اریز ، دـنک  یمن  زاین 
رب رتشیب  روبزم ، یملع  ياه  هتفای  هاگ  هیکت  هک  تسور  نآ  زا  رما  نیا  دـنک . یمن  زیوجت  یحو ، يریگارف  هب  ار  مزـال  یناـمرد  هخـسن  یتح 

قطنم مادـک  اب  یهگناو  دـهد  رارق  دوخ  رتچ  ریز  ار  ناسنا  يدوجو  يایاوز  همه  دـناوت  یمن  لـیلد  نیمه  هب  هدوب و  راوتـسا  لـقع  هبرجت و 
هب نادیم  زا  رشب ، یگدنز  هشیدنا و  راتخاس  يریذپ  لوحت  هناهب  هب  ار  نآ  هدیبوک و  یتنس  ره  رـس  رب  مسینردم  هنایزات  اب  هک  تسا  راگزاس 

نیا زا  يدراوم  یعامتجا و  ياهدـنویپ  زا  یـشخب  يزاسکاپ  روظنم  هب  نانز  شـشوپ  تیاعر  مراحم ، اب  جاودزا  تنـس  اـیآ  ـالثم  مینک ؟ رد 
نیا هدرک و  راوتسا  هتشذگ  ياهراجنه  اه و  شزرا  همه  اب  هزرابم  قطنم  رب  ار  دوخ  درکیور  مسینردم  دنوش . مسینردم  ینابرق  دیاب  تسد ،

هـشیر زا  نردم ))   )) حالطـصا دش . هتفگ  نخـس  نآ ، یـسررب  رد  يدودـح  ات  زین  مسینردـم  تسپ  ییاسران  هرابرد  تسین . یلوقعم  نخس 
نایرج رد   )) اـی و  ندوب ))  زور  هب   )) موهفم هب  دوخ  يا  هشیر  یلـصا و  راـتخاس  رد  هژاو  نیا  تسا ,  هدـیدرگ  ساـبتقا  (( odom  )) نیتال

ياه هویش  اه و  هشیدنا  دامن  ناونع  هب  (( msinredoM  )) مسینردم حالطصا  دروفسکآ , ناگژاو  هتفرـشیپ  گنهرف  رد  تسا .  ندوب )) 
یعامتجا يدرف و  یگدـنز  ياه  هنیمز  بناوج و  همه  هدـیدرگ و  یتنـس  ياه  هویـش  اه و  هشیدـنا  نیزگیاـج  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  ینیون 

مولع نارکفتم  زا  يرایـسب  مغر  هب  تسا .  هتفرگرب  رد  ار  وا  ییابیز  رنه و  ینید ,  تفرعم  نید ,  اب  طبترم  ياـه  هبنج  هژیو  هب  یبرغ  ناـسنا 
هطقن زین  یـضعب  دـش . زاغآ  یناـیم  نورق  زا  سپ  ياـپورا  رد  یگنهرف  سناـسنر  زا  سپ  هک  تسا  یخیراـت  ینارود  مسینردـم  یعاـمتجا , 
نردم نارود  عورش  ار  دازآ  رازاب  يراد و  هیامرس  دیلوت  ماظن  شیادیپ  رگید  یضعب  دنناد و  یم  یتعنـص  بالقنا  ار  نردم  نارود  نیزاغآ 

ياهداهن ندمآ  دـیدپ  دـیدج , مولع  هعـسوت  شرتسگ و  ینیـشنرهش ,  دـشر  زا : دـنترابع  نارود  نیا  هتـسجرب  ياهیگژیو  دـننک . یم  یقلت 
 ( مسیرالوکـس  ) یـسایس ياهداهن  زا  بهذم  ییادج  یتنـس ,  ياه  ماظن  یجیردـت  نتفر  نایم  زا  یـشزومآ ,  یـسایس ,  یعامتجا ,  دـیدج 

شرتسگ ینوناق و  ياهماظن  داجیا  ناگمه ,  يارب  ناسکی  يدرف  قوقح  نداتفا  اـج  یـسایس ;  یعاـمتجا و  ياـه  تیلاـعف  رد  مدرم  روضح 
برغ ییامنهر ,  دمحا  دیـس  ص 13 2 - هتینردم ,  زا  راذـگ  یقیقح ,  خرهاش  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  هنارـالاس .  مدرم  ياـهماظن 

و 23, ش 24  يرکفنـشور ,  هژیو  هزوـح ,  هشیدـنا  هلجم  هعـسوت  تموـکح و  نیدـت 4 - یناجیرال ,  داوجدـمحم  ص 99 3 - یـسانش , 
دعب ام  ییارگون ,  يوسارف  ییارگونارف ,  هب  لداعم  یـسراف  تاـیبدا  رد  (( msinredoM tsoP  )) هژاو يوضر  سدق  ناتـسآ  تاراشتنا 

یسیلگنا شاقن  کی  راب , نیلوا  يارب  ارهاظ " هک  تسا  ینتفگ  نآ  یخیرات  رتسب  دروم  رد  تسا .  هدش  ریبعت  ییارگون و ... سپ  ییارگون , 
. دوب نامز  نآ  یشاقن  زا  رتزاتشیپ  رتون و  هک  دربراک  هب  یشاقن  یعون  فیـصوت  رد  ار  هژاو  نیا  مهدزون ,  نرق  رخاوا  رد  نمپاپ  ناج  مان  هب 

ياه شزرا  طوقـس  مسیلیهن و  فیـصوت  رد  و  ییاـپورا ))  گـنهرف  نارحب   )) باـتک رد  زیتوناـپ  فلودور  يوس  زا  لاـس 1917  رد  سپس 
هشیدنا ي زورب  و  مسیـسیتنامر ))   )) روهظ نیب  دیاب  هک  دنرواب  نیا  رب  مسینردم ))  تسپ   )) نادقتنم زا  یخرب  تفر .  راک  هب  اپورا  یگنهرف 

یشیارگ یشرگن و  رگزاغآ  ار , مهدجه  هدس ي  رخاوا  رد  مسیسیتنامر ))   )) تضهن نانآ  دشاب . هتشاد  دوجو  يا  هطبار  نردم ,))  تسپ  ))
 (( مسینردم تسپ   )) زورب روهظ و  هب  برغ ,  رد  يراج  يرکف  تالوحت  دادتما  رد  مین و  نرق و  ود  تشذـگ  زا  سپ  هک  دـنناد  یم  يداینب 

نایاپ زا  مک  تسد  نردم ,  تسپ  ناهج  هب  نردم  ناهج  زا  راذگ   ((( )) نردم تسپ  تیعضو   )) باتک هدنسیون   ) راتویلا داقتعا  هب  دیماجنا .
رد وا  تسین .))  هدوبن و  یکی  فلتخم  ياهروشک  رد  راذـگ  نیا  باتـش  دـنچ  ره  تسا ;  هدـش  زاـغآ  برغ  رد  متـسیب  نرق  هاـجنپ  ههد ي 

نردـم تسپ  نارود  زاغآ  نردـم و  نارود  نایاپ  رگنایب  هک  دـناد  یم  ییاه  ینوگرگد  زاغآ  ار  متـسیب  نرق  باتک ,  نامه  رد  رگید  ییاج 
شبنج کی  ناونع  هب  مسینردماسپ ,))   )) تروص ره  رد  دشاب . یم  گرزب  ياه  تیاور  نارحب  دـهاش  متـسیب  نرق  وا  نامگ  هب  اریز  تسا , 

زا تسا -  هدـیدرونرد  ار  تسایـس  یعامتجا و  هیرظن  هفـسلف ,  ات  تایبدا  يرامعم و  رنه , زا  فلتخم  ياـه  هتـشر  هک  يا -  هدرتسگ  يرکف 
ياه شبنج  اـب  هارمه  تفرگ و  لکـش  اـکیرما , اـپورا و  رد  ههد  نیا  ریخا  ياهدادـیور  ناـیرج  رد  صوصخ  هب  يدـالیم و  ي 1960  ههد 

 (( نردم تسپ   )) هژاو ي مسینردم :  تسپ  یموهفم  لیلحت  تفای .  شرتسگ  ياه 1970 و 1980 م .  ههد  رد  یسایس  یعامتجا و  يداقتنا 
رد شروهظ ,  جوا  زا  سپ  نآ  لوفا  و  مسینردم ))   )) ییافوکـش نارود  نایاپ  هب  هملک ,  ماع  موهفم  هب  هدـنیازف  روط  هب  ریخا , ياه  ههد  رد 
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دـنیاشوخ و نادـنچ  شبنج ,  نیا  هتبلا  دراد . رـصاعم  نارود  زراـب  هنارکفنـشور  شبنج  هب  رظن  نینچمه  هژاو  نیا  دراد . هراـشا  متـسیب  نرق 
مسینردم تسپ   )) قیقد فیرعت  نییبت و  رس  رب  يا  هدرتسگ  لادج  نارسفم ,  نایم  نونک  ات  نیا  دوجو  اب  دیآ . یمن  باسح  هب  نیرفآ  يداش 

 . تسا هدوب  نایرج  رد  (( 

( مود تمسق  ) خساپ

هراشا مسینردـم ))  تسپ   )) زا یقلت  زرط  هنوگ  ود  نایب  هب  هژاو ,  نیا  یموهفم  یـسررب  رد  مسینردـم ,  تسپ  نارگ  لـیلحت  زا  یکی  رتسف ,
نآ هدـننکدرط ي  یفان و  و  مسینردـم ))   )) لباقم ار  مسینردـم ))  تسپ   )) هک تسا  یناـیب  فیرعت و  هب  طوبرم  لوا  تروص  تسا :  هدرک 

فیرعت رد  دسانش . یم  نآ  زا  هتفرگ  تأشن  و  مسینردم ))   )) رب ینتبم  ار  نآ  هک  تسا  ینایب  فیرعت و  هب  طوبرم  مود  تروص  و  دناد . یم 
 , مسینردـم تسپ  مود ,  تروص  هک  یلاـح  رد  تسا ;  هدـش  هتـسناد  نآ  ربارب  رد  یتمواـقم  مسینردـم و  رگناریو  مسینردـم ,  تسپ  لوا , 

مود رکفت  زرط  هدنیامن ي  نسمیج  تسخن و  نایب  هدـنیامن  راتویل  تسا .  هدـش  هداد  رارق  مسینردـم  ناماد  هتفای ي  لماکت  هتفای و  شرورپ 
رد تیعطق  مدع  ییارگ و  یبسن  هلأسم  . 1 درک : هصالخ  لیذ  لوصا  رد  ناوت  یم  ار  نردم ))  تسپ   )) هشیدـنا ي یلک  روط  هب  دنـشاب . یم 

تسا هتشذگ  لومش  ناهج  گرزب و  ياه  يروئت  اه و  تیاورارف  نارود  هک  تادقتعم  ناسانـش  لعاف  یفن  اب  نردم  تسپ   ) تخانـش هنیمز 
لاح و زا  رتهب  هدنیآ ,  امازلا " هک  تسا  دقتعم  نردم  تسپ   ) یخیرات ياه  ییارگ  تیاغ  ییاهن  ماجرف  تفرـشیپ و  هدیا ي  تسکـش  . 2(; 

لعاف رگید  یلصا ,  هژوس  ناونع  هب  ناسنا   ) یـسایس دعب  ندش  یـصوصخ  یعامتجا و  هژوس ي  لالحنا  . 3  ( تسین ; هتـشذگ  زا  رتهب  لاح 
تیوه هدـیا  نتفای  تیمها  نردـم و  گنهرف  ییارگ  ملاع  موهفم  دـقن  دراد ;)4 . رارق  هژوس  رظنم  رد  دوـخ  هکلب  تسین ,  لـصا  ییاـسانش 

نیون مظن  رد  ار  اهنآ  تیوه  ناوت  یمن  دـنا و  توافتم  لقتـسم و  ياه  تیوه  ياراد  اه  گنهرف  مسینردـم ,  تسپ  هدـیقع ي  هب   ) یگنهرف
ره رد  یتسینمف و ... ياـه  شبنج  زا  تیاـمح  . 6 یعمج . طابترا  ياه  هاگتـسد  تفرـشیپ  تسیز و  طـیحم  نارحب  درب ;)5 . نیب  زا  یناـهج 
ات هتفرگ  رنه  دـقن  امنیـس و  تاـیبدا ,  يراـمعم ,  زا  نوگاـنوگ -  یگنهرف  يرکف و  ياـه  هزوح  رد  نردـم ,))  تسپ   )) حالطـصا تروص 
زا یتح  نردم )  تسپ  تیعضو   ) شفورعم رثا  رد  راتویل , تسا .  هدش  هتفرگ  راک  هب  هفسلف -  تسایـس و  یـسانش ,  مدرم  یـسانش ,  هعماج 
رد دـنوش , یم  هدـیمان  نردـم  تسپ  هک  یناگدنـسیون  نافوسلیف و  نارکفتم ,  ینـالوط  تسرهف  دـیوگ . یم  نخـس  نردـم ))  تسپ   )) ملع
لاپ زولود , لیژ  يراتگ ,  سکیلف  ياتابژرژ ,  ایردوب , ناژ  راتویلاوسنارف , ناژ  وکوف , لشیم  ادـیرد , كاژ  دـننام : ییاه  ماـن  هدـنریگرب ي 

همجرت مسینردم ,  تسپ  هتینردـم و  تسپ  - 1 رتشیب ر.ك :  هعلاطم  يارب  تسا .  رگید  يرایـسب  یترور و  دراچیر  رلاک , ناـتاناج  ناـمد , 
تاعالطا و زکرم  یسایس ,  مولع  گنهرف  هگآ 3 - رشن  یقیقح ,  خرهاش  هتینردم ,  زا  رذگ  ناهج 2 - شقن  تاراشتنا  يرذون ,  یلعنیسح 

هشیدنا هلجم ي  - 5 هر )   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  رشن  ییامنهار ,  دمحادیـس  یـسانش ,  برغ  ناریا 4 - یملع  كرادم 
اب ههد 1980  رد  مسینردم  تسپ  هتینردم modernity و  تاحالطـصا  یندم  هعماج  مسینردم و  تسپ  مسینردم ,  هرامش 24 , هزوح , 

شریذـپ دروم  دـش و  هسنارف  یـسانشهعماج  دراو  ههد 1970  رخاوا  رد  حالطـصا  نیا  دـش . یـسانشهعماج  دراووکوف  ساـمرباه و  هرظاـنم 
Post ییارگ تخاسارف  ییادز  هدولاش  ای  ییادز  تخاس  بلاق  رد  هرابود  تفرگ و  رارق  راـتویل  اوتسیرک kristeva و  نوچمه  یناسک 

لیبق زا  مسینردم   Meta narrative ياهتیاورارف ای  اهحیرـشت  ارف  مسینردـم  تسپ  تفرگ . رارق  ادـیرد   - industrial society
رارق داـقتنا  دروم  ار   Femenism نانز يدازآ  مسیلایـسوس و   humanism مسیناموا هفـسلف و   religion نید ,   Science ملع

post ییارگ تخاـس  دــعبام  و  دــنیامنیم . در  ار  اهتسینردــم   historical Development یخیراـت هعـسوت  هدـیا  دـهدیم و 
هباشت هجو  کی  دناهتـشاد . يراکمه  مسینردم  يرایـسب  هک  تفگ  ناوتب  تارج  هب  دیاش  دش . لئاق  مسینردم  تسپ  structuralism و 

ياههدیا صوصخب  یـسانشنابز  رد  هشیر  یگلمج  هک  تسا  نابز  هب  اهنآ  هجوت  مسینردم  دعبام  ییارگ و  تخاس  دعب  ام  ییارگ ، تخاس 
نابز  » هک دـندقتعم  اهنآ  هصالخ  روطب  تسا و  وگتفگ  یعون  یملع  تخانـش   » هک تسا  دـقتعم  راـتویل  هنومن  ناونع  هب  دـنراد  روس  وس  ود 
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ام مه  ییارگ و  تخاس  ياههبنج  مه  شراثآ  هک  یناسک  زا  یکی  تسا ،  یگدنز  اهشنک و  اههتـسناد ، یمامت  هجوت  زکرم  هزورما  اترورض 
دارفا زا  وکوف  لشیم  دشابیم . يوسنارف 1962-1984  سانش  هعماج  وکوف  لشیم  تسا ، هتـشاد  یتسینردم  تسپ  مه  ییارگ و  تخاس  دعب 
هچنی زا  نینچمه  ییارگ و  تخاس  کیتونمره ، شور  یتسیـسکرام ، ياههدیا  ربو ، سکام  تینالقع  زا  الثم  تسا . هتفریذـپ  ریثات  یفلتخم 

Anti ییارگ تخاس  دض  تایرظن  دشثعاب  تفرگ و  رارق  داقتنا  دروم  زین  ییارگ  تخاس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . هتفریذپ  ریثات 
Existential هناسانــش یتــسه  یــسانشهعماج  هـب  ناوـتیم  طاــبترا  نـیا  رد  دوـش و  یــسانشهعماج  دراو  زین   - Structuralism

ياـههمانزور زا  یکی  لاـس 1975  رد  مسینردـم  تسپ  زا  داـقتنا  درک . هراـشا  ییارگ  تخاـس  ربارب  رد  اهمتـسیس  هـیرظن  Sociology و 
رگید ياهمانزور  دومن و  رـشتنم   deadPost - modernism is تسا ,  هدرم  مسینردـم  تسپ  هکنیا  ناونع  تحت  یبـلطم  اـکیرمآ 
نونک اـت  دـشابیم . یلـصا  هلاـسم  دراد و  تیعوـضوم   Post - Post modernism مسینردـم  تسپ  تسپ -  نوـنکا  هـک  تشوـن 

. درک هراـشا  ساـمرباه  نگروـی  ياـهداقتنا  هب  ناوـتیم  اـهنآ  نیرتـمهم  زا  هک  تسا  هتفرگ  تروـص  مسینردـم  تسپ  هب  یناوارف  تاداـقتنا 
دوخ تالمح  وا  دناوخ .  Premodern نردم لبقام  يروئت  زین  ار  ناش  يروئت  تسپ و  هب  ار  یتخـس  تالمح  لاس 1981  رد  سامرباه 

وا تسین . اهتسینردـم  تسپ  هجوتم  طـقف  ساـمرباه  تاداـقتنا  هتبلا  دوـمن ; وـکوف  راـتویل و  صوـصخب  هتینردـمارف  نارادـفرط  هجوـتم  ار 
گروئگ سناه  اب  اهمتـسیس و  هیرظن  هرابرد  نامهول  سالکین  اب  مسیویتیزوپ و  هرابرد  تربلآ  سناـهورپوپ  لراـک  اـب  یتارظاـنم  نینچمه 

هب يدـیدش  یگتـسبلد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  سامرباه  تسا . هتـشاد  قالخا  هرابرد  لپآوتآ  لراـک  اـب  کـیتونمره و  هراـبرد  رماداـگ 
ظفاحم ناونع  هب  ار  شدوخ  دراد و  سنارف  نارکفنـشور  هب  ار  یتخـس  تالمح  وا  دراذگب ، رانک  ارنآ  دهاوخیمن  هتـشاد و  هتینردم  هژورپ 

neo - وــن راــک  هظفاــحم  ار  درــالیرداب  ارگلقع irrationalist و  دــض  ار  وــکوف  لــشیم  وا  دـــیامنیم . یفرعم  هتینردـــم  هژورپ 
ناراک هظفاحم  بناج  زا  زین  يرگید  ياهخـساپ  مسینردـم ، تسپ  زا  سامرباه  تاداقتنا  رب  هوـالع  دـیامنیم . یفرعم   conservatism
دوجو لاربـیل  ياهـشزرا  هب  اهتـسینردم  تسپ  هلمح  هیلع  زین  شناوریپ  زلوار Rowls و  لیبق  زا  ییاـهیتناکوئن  communitarian و 

رـشب و قوـقح  دـننامه  ییاهـشزرا  ینعی  مـینک ، عاـفد  نامیاهـشزرا  زا  ینـالقع  روـطب  دـیابیم  میناوـتیم و  اـم  تـسا  دـقتعم  زلوار  دراد .
خیرات هب  هدش و  نامیاهتنـس  بوذجم  رتشیب  هچ  ره  دیاب  مینک و  عافد  نامیاهـشزرا  زا  دـیاب  ام  دـنیوگیم  زین  ناراک  هظفاحم  یـسارکومد .

، يداقتنا هشیدنا  هتینردم و  کباب ، يدـمحا ، ذخام 1 -  عبانم و  مینک ---------------------------------- . عوجر  هتـشذگ 
، زرتیر دنفـسا 1372 3 -  مود  پاچ  زکرم ، رـشن  نارهت : دـلج ،  2 نتم ، لیوات  رتخاـس و  کـباب ، يدـمحا ،  - 2 1373، زکرم رـشن  نارهت ;
، يداقتنا هقلح  دیوید ، يوه ، زنروک   - 4 1373، دجام تاراشتنا  نارهت : دار ، يورغ  اضر  دمحا  همجرت  یسانشهعماج ، ياههیرظن  جروج ،
؟ تسیچ مسینردـم  تسپ  زلراچ ، زگنج ،  - 5 1371 نارگنـشور ، تاراشتنا  يراکمه  اب  لیگ و  تاراشتنا  نارهت : روپ ، داـهرف  دارم  همجرت 

يدهم همجرت  نردم ، تسپ  عضو  باب  رد  راتویل  سامرباه و  فالتخا  دراچیر ، یترور ، زیدنرم 6 -  رشن  نارهت : ییاضترم ، داهرف  همجرت 
هرود قرشم ، ترتف ، نارود  نردم ، تسپ  اضر ، يرواد ،  - 7 ص 62 . ناتسبات 1374 ، هرامش 18 ، مجنپ ، لاس  گنهرف ، همان  يرفص ، ماوق 

لاس مجنپ ، هرامـش  شهوژپ ، سلجم و  مسینردمارف ، ات  مسینردم  زا  داوج ، دـمحم  یناجیرال ،  - 8 ص 11 . ، 1373 يد لوا ، هرامش  لوا ،
ص هرامش 64 ، ریت 1374 ، دادرخ و  نخـس ، يایند  نامز ، کی  رد  مزینردم  تسپ  فجن ، يردـنبایرد ،  - 9 ص33 . يورذآ 1372 ، لوا ،

 - 11 ص23 . هرامـش 83-84 ، يداصتقا ، یـسایس -  همانهام  میهافم ، هنیمز  رد  هتینردمارف  هتینردم و  هرظانم  دیمح ، ولنادـضع ،  - 10 . 20
رکفت دـیمح ، ولنادـضع ،  - 12 ص23 . هرامـش 79-80 ، يداصتقا ، یـسایس -  همانهام  هتینردـمارف ، هتینردـم و  تناک ، دـیمح ، ولنادـضع ،
هیرظن يداـقتنا و  شرگن  ساـمرباه : نیـسح ، هیریـشب ،  - 13 ص 51 . هرامـش 73-74 ، يداصتقا ، یـسایس -  تاـعالطا  تسیچ ؟ يداـقتنا 

، یمـساق ریما  همجرت  يدرف ، تیوه  هتینردـم و  ینوـتنآ ، زندـیگ ، ص 8 14 -  هرامـش 73-74 ، يداصتقا ، یـسایس -  تاعالطا  یلماـکت ،
 - 16 ص86 . هرامش 8 و9 ، وجـشناد ، هملک  ددجتم ، يایند  يارحب  هنر ، نونگ ،  - 15 ص 54 . ، 1373 يد لوا ، هرامش  لوا ، هرود  قرـشم ،

ماقم رد  اههناسر  رورشوید : ربکا ، دمحا ،  - 17 ص6 . ، 73 ناتسمز ناتسبات و  موس ، مود و  همان  هعسوت ، مسینردم و  فیرـش ، یگنهرف  همان 
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: یـسارکمد زا  تیثیح  هداـعا  ودـنانرف ، نوست ، ص 111 18 -  هرامـش 18 ، گنهرف ، همان  يراقغلاوذ ، امیـس  همجرت  ام ، رـصع  راـگزومآ 
ياههشیر رجور ،  - 19 دنفسا 1372 . نمهب و  موس ، هرامش  شیپ  یسایس ، شناد  روپ ، نیسح  اضریلع  همجرت  نردم ، دعب  ام  رـصع  شلاچ 

، یبرغ بتاکم  یگژیو  مسیرالوکس ، یلعمالغ ، لداع ، دادح   - 20 ص 54 . هرامش 104 ، هنیدآ ، هلجم  ساپایچ ، رد  نردم  تسپ  شروش 
نوـماریپ یتاـکن  هرامــش 10 22 -  دادرخ ، هـلجم 15  مسیرالوکــس ، رب  يرظن  اــضر ، دــیمح  يرظن ،  - 21 ص 24 . رذآ ،  27 همانهژیو

 - ص 202 24 هرامـش 18 ، گنهرف ، همان  ناسح ، دمحا  هثادحلا ، دعب  ام  یلا  لخدم   - 23 ص16 . ، 26 هرامش نایک ، هلجم  مسیرالوکس ،
ات ص263  زییاپ 1368 ، راهب و  مجنپ ، ماهچ و  باتک  گنهرف  يرذابا ، فسوی  روپ ، داهرف  دارم  همجرت  کیتونمره ، تلاـسر  لـپ ، روکیر ،

ص 300.

 . دیهد حیضوت  مسینردم  تسپ  هرابرد 

شسرپ

 . دیهد حیضوت  مسینردم  تسپ  هرابرد 

( لوا تمسق  ) خساپ

ریبعت ییارگون و ... سپ  ییارگون ، دـعب  ام  ییارگون ، يوسارف  ییارگونارف ، هب  لداعم  یـسراف  تاـیبدا  رد  « Post Modernism  » هژاو
نرقرخاوا رد  نمپاپ  ناج  ماـن  هب  یـسیلگنا  شاـقن  کـی  راـب ، نیلوا  يارب  ارهاـظ  هک  تسا  ینتفگ  نآ  یخیراـت  رتسب  دروم  رد  تسا . هدـش 

يوس زا  لاس 1917  رد  سپـس  دوب . نامز  نآ  یـشاقن  زا  رتزاتـشیپ  رتون و  هک  دربراک  هب  یـشاقن  یعون  فیـصوت  رد  ار  هژاو  نیا  مهدزون ،
زا یخرب  تفر . راک  هب  اپورا  یگنهرف  ياهشزرا  طوقـس  مسیلیهن و  فیـصوت  رد  و  ییاپورا » گنهرف  نارحب   » باتک رد  زیتوناپ  فلودور 

. دشاب هتـشاد  دوجو  ياهطبار  نردم ،» تسپ   » هشیدنا زورب  و  مسیـسیتنامر »  » روهظ نیب  دـیاب  هک  دـنرواب  نیا  رب  مسینردـم » تسپ   » نادـقتنم
مین و نرق و  ود  تشذگ  زا  سپ  هک  دننادیم  يداینب  یشیارگ  یـشرگن و  رگزاغآ  ار ، مهدجه  هدس  رخاوا  رد  مسیـسیتنامر »  » تضهن نانآ 

تسپ تیعضو   » باتک هدنـسیون   ) راتویلا داقتعا  هب  دیماجنا . مسینردم » تسپ   » زورب روهظ و  هب  برغ ، رد  يراج  يرکف  تالوحت  دادتمارد 
دنچ ره  تسا ؛ هدـش  زاغآ  برغ  رد  متـسیب  نرق  هاجنپ  ههد  نایاپ  زا  مک  تسد  نردـم ، تسپ  ناـهج  هب  نردـم  ناـهج  زا  راذـگ  «( » نردـم
ییاه ینوگرگد  زاغآ  ار  متـسیبنرق  باتک ، نامه  رد  رگید  ییاـج  رد  وا  تسین .» هدوبن و  یکی  فلتخم  ياـهروشک  رد  راذـگ  نیا  باـتش 

گرزب ياهتیاور  نارحب  دهاش  متـسیب  نرق  وا  نامگ  هب  اریز  تسا ، نردـم  تسپ  نارود  زاغآ  نردـم و  نارود  نایاپ  رگنایب  هک  دـنادیم 
ات تایبدا  يرامعم و  رنه ، زا  فلتخم  ياههتـشر  هک  ياهدرتسگ ـ  يرکف  شبنج  کـی  ناونع  هب  مسینردـماسپ ،»  » تروص ره  رد  دـشابیم .
رد ههد  نیا  ریخا  ياهدادـیور  نایرج  رد  صوصخ  هب  يدـالیم و  ههد 1960  زا  تسا ـ  هدیدرونرد  ار  تسایـس  یعامتجا و  هیرظن  هفـسلف ،

لیلحت تفاـی . شرتسگ  و 1980 م . ياهههد 1970  رد  یـسایس  یعامتجا و  يداقتنا  ياهشبنج  اب  هارمه  تفرگلکـش و  اـکیرما ، اـپورا و 
ییافوکـش نارود  ناـیاپ  هب  هملک ، ماـع  موـهفم  هـب  هدـنیازف  روـط  هـب  ریخا ، ياـهههد  رد  نردـم » تـسپ   » هژاو مسینردـم : تـسپ  یموـهفم 

رصاعم نارود  زراب  هنارکفنشور  شبنج  هبرظن  نینچمه  هژاو  نیا  دراد . هراشا  متـسیب  نرق  رد  شروهظ ، جوا  زا  سپ  نآ  لوفا  و  مسینردم » »
رب ياهدرتسگ  لادج  نارـسفم ، نایم  نونک  ات  نیا  دوجو  اب  دـیآیمن . باسح  هب  نیرفآ  يداش  دـنیاشوخ و  نادـنچ  شبنج ، نیا  هتبلا  دراد .

نیا یموهفم  یـسررب  رد  مسینردـم ، تسپ  نارگلیلحت  زا  یکی  رتُسف ، تسا . هدوب  ناـیرج  رد  مسینردـم » تسپ   » قیقد فیرعت  نییبت و  رس 
تـسپ  » هک تسا  یناـیب  فـیرعت و  هب  طوـبرم  لوا  تروـص  تـسا : هدرک  هراـشا  مسینردـم » تـسپ   » زا یقلت  زرط  هنوـگ  ود  ناـیب  هـب  هژاو ،

رب ینتبم  ار  نآ  هک  تسا  یناـیب  فیرعتهب و  طوـبرم  مود  تروـص  و  دـنادیم . نآ  هدـننکدرط  یفاـن و  و  مسینردـم »  » لـباقم ار  مسینردـم »
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هدش هتـسناد  نآ  ربارب  رد  یتمواقم  مسینردـم و  رگناریو  مسینردـم ، تسپ  لوا ، فیرعت  رد  دسانـشیم . نآ  زا  هتفرگ  تأشن  و  مسینردـم » »
نایب هدنیامن  راتویل  . تسا هدش  هداد  رارق  مسینردـم  ناماد  هتفای  لماکت  هتفای و  شرورپ  مسینردـم ، تسپ  مود ، تروص  هک  یلاح  رد  تسا ؛

.1 درک : هصـالخ  لـیذ  لوصا  رد  ناوتیم  ار  نردـم » تسپ   » هشیدـنا یلک  روـط  هب  دنـشابیم . مود  رکفت  زرط  هدـنیامن  نسمیج  تسخن و 
ياهيروئت اهتیاورارف و  نارود  هک  تادقتعم  ناسانـش  لعاف  یفن  اب  نردم  تسپ   ) تخانـش هنیمز  رد  تیعطق  مدـع  ییارگیبسن و  هلأسم 

هک تسا  دقتعم  نردم  تسپ   ) یخیرات ياهییارگ  تیاغ  ییاهن  ماجرف  تفرشیپ و  هدیا  تسکش  . 2 تسا ؛) هتشذگ  لومشناهج  گرزب و 
ناونع هب  ناسنا   ) یـسایس دـعب  ندشیـصوصخ  یعامتجا و  هژوس  لالحنا  . 3 تسین ؛) هتـشذگ  زا  رتهب  لاح  لاـح و  زا  رتهب  هدـنیآ ، اـمازلا 

نردـم و گنهرف  ییارگملاع  موهفم  دـقن  . 4 دراد ؛) رارق  هژوس  رظنم  رد  دوـخ  هکلب  تسین ، لـصا  ییاسانـش  لـعاف  رگید  یلـصا ، هروـس 
اهنآ تیوه  ناوتیمن  دناتوافتم و  لقتـسم و  ياهتیوه  ياراد  اهگنهرف  مسینردم ، تسپ  هدیقع  هب   ) یگنهرف تیوه  هدیا  نتفای  تیمها 

یتسینمف ياهشبنج  زا  تیامح  . 6 یعمج . طابترا  ياههاگتسد  تفرشیپ  تسیز و  طیحم  نارحب  . 5 درب ؛) نیب  زا  یناـهج  نیون  مظن  رد  ار 
ات هتفرگ  رنه  دقن  امنیس و  تایبدا ، يرامعم ، زا  نوگانوگ ـ  یگنهرف  يرکف و  ياههزوح  رد  نردم ،» تسپ   » حالطـصا تروص  ره  رد  و ...

ملع زا  یتح  نردم ) تسپ  تیعضو   ) شفورعم رثا  رد  راتویل ، تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  هفـسلف ـ  تسایـس و  یـسانشمدرم ، یـسانشهعماج ،
هدـنریگرب رد  دـنوشیم ، هدـیمان  نردـم  تسپ  هک  یناگدنـسیون  نافوسلیف و  نارکفتم ، ینالوط  تسرهف  دـیوگیم . نخـس  نردـم » تسپ  »

ناتاناج نامد ، لاپ  زولود ، لیژ  يراتگـسکیلف ، ياـتابژرژ ، اـیردوب ، ناژ  راـتویلاوسنارف ، ناژ  وکوف ، لـشیم  ادـیرد ، كاژ  دـننام : ییاـهمان 
يارب ددرگیم . لاـسرا  خـساپ  هارمه  هب  مسینردـم » تسپ  هتینردـم و   » هوزج هنیمز  نیا  رد  تسا . رگید  يرایـسب  یترور و  دراـچیر  رلاـک ،

خرهاش هتینردم ، زا  رذگ  2 ـ ناهج . شقن  تاراشتنا  يرذون ، یلعنیـسح  همجرت  مسینردم ، تسپ  هتینردـم و  تسپ  1 ـ رتشیب ر.ك : هعلاطم 
هسسؤم رشن  ییامنهار ، دمحادیس  یسانشبرغ ، 4 ـ ناریا . یملع  كرادم  تاعالطا و  زکرم  یسایس ، مولع  گنهرف  3 ـ هگآ . رشن  یقیقح ،
یهاگآ تهج  یندـم . هعماج  مسینردـم و  تسپ  مسینردـم ، هرامـش 24 ، هزوح ، هشیدنا  هلجم  5 ـ هر .) ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 

: دیآ یم  هشیدنا  هاگشاب  تیاس  زا  لقن  هب  مسینردم » تسپ  یـسانش  موهفم   » ناونع تحت  يروالد  اضر  رتکد  ياقآ  زا  يا  هلاقم  امـش  رتشیب 
نآ تایـصوصخ  زین  یگنهرف و  یخیرات -  تیعقاو  کی  هباثم  هب  مسینردـم  هرابرد  يرـصتخم  تسا  مزال  مسینردـم  تسپ  یـسررب  زا  لبق 

نیتـال هـشیر  زا  نردــم  هـملک  میوـشب . مسینردــم  ارف  مسینردــم و  نـیب  هرظاـنم  مسینردــم و  تـسپ  ثـحبم  دراو  سپــس  مـینک ، هراـشا 
نارود نیمه  رد  تفای . شرتسگ  اـپورا  رد   Enlightenment يرگنـشور رـصع  زا  دعب  هتینردم  تسا و  هدـش  هتفرگ   modernus

ارگتروص تینالقع  یعون  هجوتم  رتشیب  دامتعا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  درک ; ادـیپ  دامتعا  رتشیب  دوخ  لقع  هب  یبرغ  ناسنا  هک  دوب 
روط هب  تسا ، يرگنشور  ياهیگژیو  نامه  هک  ار  نردم  ياهیژولوئدیا  یلصا  ياهیگژیو  ناوتب  دیاش  دوب .  Formalist rationality
لیبق زا  یمیهافم  دب  دیکات  یعامتجا ;2 - ياهیرامیب  هجلاعم  يارب  ملع  ناسنا و  لقع  ییاناوت  هب  داـمتعا  - 1 درمشرب : ریز  حرش  هب  لامجا 

لیلجت بهذم ;4 - اب  راکشآ  تفلاخم  - Direct experience 3 میقتسم ياههبرجت  تعیبط nature و   Progress تفرشیپ , 
زا يریگولج  متـسیس  نوناق و  تموکح  هلیـسوب  اهناسنا ; یعیبط  قوقح  زا  عافد  تسایـس ، ورملق  رد  یعیبط ;5 - يادخ  شتـسرپ  تعیبط و 

Antropomorphism تعیبط يراگنا  ناسنا  ناسنا  ای  یناسنا  لکش  هبتعیبط  هعماج و  نییبت  مسیناموا و  تردق 6 - زا  هدافتسا  ءوس 
مـسینردم يژولدتم  ناونع  هب  مسیویتیزوپ  یفسلف 8 - یـسایق و  یـسانششور  لباقم  رد  یـسح  یبرجت و  یـسانششور  رب  هدمع  هیکت  - 7

، هفـسلف هنیمز  رد  یفلتخم  ياـهیگژیو  ياراد  یخیراـت  درکیور  کـی  ناونع  هب  مسینردـم  رکذـلا  قوـف  ياـهیگژیو  اهـصخاش و  رب  هوـالع 
ordism ییارگدروف داصتقا  هنیمز  رد  مسینردم  ياهیگژیو  زا  یکی  لاثم  يارب  دشابیم ; یسانشهعماج و ... تسایـس ، داصتقا ، گنهرف ،

یعون هفـسلف ، رد   elitism ییارگ هبخن  یعوـن  گـنهرف ، رد  یتعنـص ، هعماـج  داـجیا  ددـجت و  هبتنـس  زا  راذـگ  یـسانشهعماج ، رد   N
درکیور یعون  ملع  رد  ییارگ Secularism و  ایند  ییارگ naturalism و  تعیبط  ییارگ و  يدام  ای   materialism مسیلایرتام

ینعی مسینردـم  یـساسا  ياـههیاپ  اـهیگژیو و  نیرتـمهم  یلاـمجا  یـسررب  هب  لاـح  دـشابیم . ملع  هبتبـسن   mechanistic یکیناکم
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. دناهتشاد مسینردم  يژولوئدیا  لماکت  نیوکت و  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هک  میزادرپیم  مسیلانویسار  مسیوتیزوپ و  مسیرالوکـس ، مسیناموا ،
يروحم ناسنا  ای  مسیناموا  تسا و  سناسنر  لوصحم  یخیرات  ظاحل  هب  مسینردم   Humanism مسینردم اب  نآ  طابترا  مسیناموا و  - 1

هب ار  مسیناموا  ناوتیم  دنکیم و  حرطم  یهلا  یحو  ادخ و  زا  لقتـسم  ار  يروحم  ناسنا  هشیدـنا  مسیناموا  دوشیم و  زاغآ  سناسنر  اب  زین 
مـسیناموا : » دـسیونیم مسیناموا  هناداینب  دوخ  رهوج  صوصخ  رد  نونگ  هنر  دومن . یقلت  یتسینردـم  درکیور  نطاـت  حور و  رهوج ، ناونع 

يرشب نازیم  هب  ار  زیچ  همه  دنتـساوخیم  نوچ  و  دوب ، هدمآ  رد  دیدج  رـصع  رد  ینید  حور  یفن  لکـش  هب  هک  دوب  يرما  تروص  نیتسخن 
يرـشب دوجو  تاجرد  نیرتتسپ  هب  هلحرم  هب  هلحرم  ماجنارـس  دوب ، هدـش  دادـملق  دوختیاهن  تیاغ و  دوخ  هک  يرـشب  هدـنزاس  دودـحم 
یگدنز هبتبـسن  ار  دوختیزکرم  نید ، مسینردم ، ورملق  رد  مسینردـم  یلـصا  دـمایپ  یگژیو و  ناونع  هب  مسیرالوکـس  - 2 درک » طوقس 

یتسینردم شرگن  دیآیم . رد  یـصخش  یقالخا و  یمیلاعت  تاروتـسد و  زا  ياهعومجم  تروصب  دهدیم و  تسد  زا  یـسایس  یعامتجا و 
هزیرالوکس هب  داقتعا  ار ، یتسیلاربیل  رکفت  مسینردم و  ياهیگژیو  زا  یکی  دیاب  تسا و  هنایوج  هرهب  یتسیتامگارپ و  افرص  یـشرگن  نید  هب 

یصخش يرما  هب  دیاب  دراد  دوجو  رگا  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیابن  ای  نید  هک  داقتعا  نیا  ینعی  تسناد ; یـسایس  یعامتجا و  تایح  ندرک 
دیاب هکلب  دشاب  یعامتجا  یسایس و  تایح  لقث  زکرم  دیابن  نید  و  دنامب ، یقاب  يدرف  ماکحا  تادابع و  هدودحم  رد  دوش و  لیدبت  يدرف  و 

: درک نایب  روطنیا  ار  مسیرالوکـس  ياهـصخاش  هصالخ  روط  هب  ناوتب  دیاش  دشاب . هتـشاد  رارق  یتسیناموا  ياهرواب  تاروهـشم و  تهج  رد 
هبتبـسن يدام  شرگن  هعیبطلادـعبام ;3 - کـیزیفاتم و  شقن  شهاـک  لوفا و  يرـشب ;2 - تایح  ندرک  یناهج  نیا  ندـید و  ییاـیند  - 1

مسیناموا Humanism و هب  ناوتیم  دـناهدوب ، رثؤم  مسیرالوکـس  نیوکت  شیادـیپ و  رد  هک  یبتاـکم  زا  لـقع ; تیادـه  قالخا ;4 -
نآ رب  مسیرالوکـس  هک  ییاهنوتـس  زا  یکی  نینچمه  درک . هراـشا  هتفاـی ، روـلبت   Positivism مسیوـیتزوپ رد  نآ  جوا  هک  مسیلانویـسان 

James Mill لیم زمیج  ییارگ  یعادت  بتکم  هب  طوبرم  مسیرالوکـس  یفـسلف  ياههشیر  تسا .  liberalism مسیلاربیل تسا  راوتسا 
مـسینردم يژولدتم  ناونع  هب  مسیوتیزوپ  - 3 دوشیم .  Jermy Bentham ماتنب یمرج   utilitarianism هدـیاف تلاصا  بتکم  و 

مـسیوتیزوپ يژولوئدیا  نائنع  هب  مسینردـم  دراد ; دوجو  مسینردـم  مسیوتیزوپ و  نیب  یـساسا  مهم و  لخادـت  کی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
صوصخلایلع رـصاعم  مولع  یلـصا  هندب  ناوتیم  زین  دومن و  یقلت  مسینردـم  يژولدـتم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  مسیوتیزوپ  دوشیم و  یقلت 

هیلع رب  کیزیفاتم و  هفـسلف و  هیلع  رب  دوب  یـشروش  عقاو  رد  مسیوتیزوپ  تسناد و  مسیوتیزوپ  ار  یـسایس  یعامتجا و  مولع  دیدج  تایرظن 
دنوادخ درادن ، یتیجراخ  تسا و  ناسنا  نهذ  خیرات  ءزج  بهذـم  مسیوتیزوپ  هاگدـید  زا  یبهذـم . یقالخا و  ماکحا  ینید و  ياهـشیارگ 

يراداـنعم رد  کیکـشت  نـید ، هـب  هـلمح  رد  مسیوـتیزوپ  زازبا  نیرتـمهم  زا  دریگیم . رارق  ناـسنا  نـهذ  خـیرات  ءزج  هـک  تـسا  یموـهفم 
زا دناهدش ، حرطم  نرق 20  رد  هک  ار  يدیدج  تایرظن  ناوتیم  سپ  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  نآ  حیـضوت  هک  تسا  ینید  ياههرازگ 

. دومن یسررب  مسینردم  ناونع  تحت  يوتحم  ظاحل  زا  مسیوتیزوپ و  ناونع  تحت  يژولدتم  یسانشتفرعم و  رظن 

( مود تمسق  ) خساپ

ياههدـس هب  نآ  يدابم  هک  یفـسلف  تسا  یتنـس  عقاو  رد  مسیلانویـسار  تفرعم  ساسا  ناونع  هب  ناسنا  لـقع  هب  داـقتعا  مسیلانویـسار و  - 4
یعقاو تفرعم  ساسا  همـشچرس و  ناونع  هب  ار  دوهـش  هفـشاکم و  لقع ، تلاصا  نارادفرط  یفـسلف  هاگدید  زا  ددرگیمرب . هدجه  هدفه و 

رد دهد . تسدب  ناهج  هرابرد  ار  ینانیمطا  لباق  قیقد و  تاعالطا  دناوتیم   inductive ییارقتسا ای  طقف  دندوب  دقتعم  دنتشادن و  لوبق 
اهنت ناسنا  لقع  هب  عاجرا  زا  فده  هک  دـندوب  دـقتعم  نانیا  تسا ; هدوب  هارمه   19 نرق مسیوتیزوپ  اب  مسیلانویسار  هب  داقتعا  یـسانشهعماج 

دوشیمن یقلت  هدـش  هداد  شیپ  زا  رما  کی  لقع  رگید  ترابع  هب  تسا ; رظن  دـم  زین  یعامتجا  یگدـنز  دوبهب  هکلب  تسین ، روما  تخاـنش 
تینالقع نایم  دیاب  هتبلا  ددرگ . لوحت  راچد  یسایس  یعامتجا و  یگدنز  نآ  قیرط  زا  دوش و  هتفرگارف  دیابیم  هک  تسا  يدادعتـسا  هکلب 

. دـش لئاق  زیامت  ندومن ، ینالقع  نایرج  دـنور و  ای   Rationalization لقع و تلاـصا  بتکم   Rationalism و  Rationality
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نمضتم تسایـس  رد  تینالقع  لوصح  وا  رظن  زا  تسا و  هدوب  نردم  يراد  هیامرـس  زا  ربو  سکام  لیلحت  ساسا  تینالقع ، لوصح  موهفم 
تلاصا ای   nominalism مسیلاـنیمون شقن   - 5 دشابیم . یـسارکوروب  يرالاسناوید و  شرتسگ  تیعورـشم و  یتنـس  ياهراجنه  لوفا 

تاروصت تساـهمان و  دراد ، دوجو  ملاـع  رد  هچنآ  هکنیا  هب  داـقتعا  ینعی  مسیلاـنیمون  نردـم  رکفت  روـهظ  هنیمز  ندروآ  مهارف  رد  هیمـست 
دوجو تادرفنم  درف و  اهنت  تسا و  هملک  اهنت  دراد  قلعت  ناـهج  هب  هچنآ  دـنرادن و  تیعقاو  هدوبن و  یعقاو  دوجو  ياراد  تادرجم  درجم و 

نیرتروهـشم زا  یکی  دراد ، قفو  مسیرپمآ  مسیلایرتام و  هفـسلف  اب  رتشیب  مسیلاـنیمون  بتکم  دریگیم . قلعت  اهنآدـب  اـهمان  و  دـنراد ، یعقاو 
مهارف رد  مسیلانیمون  شقن  دروم  رد  دیدج » رـصع  تیعورـشم   » باتک رد  گرب  نمولب  تسا . ماک  ود  مویگ  یطـسو  نورق  ياهتـسیلانیمون 

زا تسا ، هتـشاد  شقن  نردم  رکفت  يریگلکـش  رد  میقتـسم  ریغ  روطب  مسیلانیمون  هک  تسا  دقتعم  نردم  رکفت  مسینردـم و  هنیمز  ندروآ 
مهارف نردم  رکفت  روهظ  يارب  ار  هنیمز  یحیـسم ، تایهلا  میهافم  نتخاس  طبر  یب  انعم و  یب  اتیاهن  ندرک و  قلطم  مسیلانیمون ، وا  هاگدـید 

تایـصوصخ نرتمهم  هک  تسا  دـعب  هب  مهدزناپ  نرق  لصاح  یکیناـکم  لـیثمت  ملع : هبتبـسن  یکیناـکم  درکیور  مسینردـم و   - 6 دروآ .
. ددرگیم عقاو  لـیثمت  دروم  هک  تسا  يرما  يریذـپ  هیزجت  تیلباـق   » هب لـیاق  یکیناـکم  يوگلا  فلا  زا : تسا  تراـبع  یکیناـکم  يوگلا 
هک ییازجا  زا  تسا  ياهعومجم  هعماج  هاگدید  نیا  رد  دننادیم ; يریذـپ  هبرجت   » ار ملع  لوا  طرـش  اهتسیرپمآ  همه  نکیب و  سیـسنارف 

دنشاب ;ج  intercation لباقتم طباور  تلاح  رد  دـیاب  ءازجا  ب  دـیآیم . دـیدپ  هعماـج  يازجا  نیا  بیکرت  زا  هک  دنالالقتـسا  ياراد 
لثم یعامتجا  ياههدیدپ  هک  تسا  نیا  هب  رظان  یمـسیناکم  يوگلا  موهفم  تسا ; ریذپاندشر  یتسیناگرا  يوگلا  سکع  رب  یکیناکم  وگلا 

دریگیم رد  ار  یسایس  تایرظن  خیرات  زا  ياهدمع  شخب  هک  یعامتجا  دادرارق  هشیدنا  دنـشابیم . یعونـصم  ییاههدیدپ  تلود ، هعماج و 
. میزادرپب دراد ، دوجو  ددجت  يانعم  هب  نویـسازینردم  مسینردـم و  نیب  هک  یتوافت  نایب  هب  یتسیاب  اجنیا  رد  تسا . یتشادرب  نینچ  رب  ینتبم 

یلماش ياهدرگارف  حیضوت  يارب  هک  تسا  ههد 50 و 60  رد  اکیرمآ  یسایس  مولع  یسانشهعماج و  طلـسم  ياهوگلا  زا  یکی  ددجت  هیرظن 
یفلتخم ياهداهن  هعـسوت  نمـضتم  ییارگون  هب  ندش  لئاق  هک  دنوشیم  لئان  ییارگون  يزاسون و  هب  اهنآ  قیرط  زا  یتنـس  عماوج  هک  تسا 
فلتخم ياهـصخاش  ینیـشنرهش و  هعـسوت  ناداوساب ، دادـعت  شیازفا  مدرم ، تکراشم  ساسا  رب  يریگمیمـصت  ناملراپ ، بازحا ، هلمج  زا 

هداد و يور  برغ  رد  هک  تسا  ياهعـسوت  رب  ینتبم  ددـجت  هکنیا  هلمج  زا  دـش ; دراو  نویـسازینردم  هیرظن  هب  یتاداقتنا  هتبلا  هک  دوب  رگید 
یسایس و مولع  یسانشهعماج و  رد  دیدج  تایرظن  مامت  هک  درک  نایب  دیاب  عقاو  رد  تسا . هدش  انب  یصاخ  للم  براجت  روحم  رب  وگلا  نیا 

ناوتیم هک  ددرگیم  رب   modernization يزاس نردم  مسینردم و  يژولوئدیا  هب  دیدج  تایرظن  همه  لاصتا  هتشر  كرتشم و  ردق 
دیدـج تایرظن  سانـشرس  ياهرهچ  زا  هک  درک  هراشا  چـیود  لراک  نوتـسیادیوید و  دـنوملآ ، لیرباگ  زنوسراپ ، توکلات  لـثم  يدارفا  هب 

رد جیردت  هب  یهورگ  ههد 60 و 70  رد  دنراد . رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  یتسینردم  تایرظن  دنتـسه و  ههد 50 و 60  رد  یسایس  مولع 
هورگ نیا  عقاو  رد  و  دندشیم ، هتخانـش  نابلط  رظن  دـیدجت  ای  مسینردـم  نازادرپ  هیرظن  مود  لسن  ناونع  هب  هک  دـندش  ادـیپ  یـسایس  مولع 

زا راذگ  ترورـض  لصا  نابلط  رظن  دـیدجت  لسن  هک  انعم  نیا  هب  یتسینردـم  تسپ  هیرظن  هب  یتسینردـم ، هیرظن  زا  تسا  یلاقتنا  لسن  کی 
ثحابم تاهبـش و  مسینردـم  ددـجت و  موهفم  راذـگ و  لحارم  راذـگ و  هویـش  هرابرد  یلو  دـنریذپیم  ار  نردـم  هعماـج  هب  یتنـس  هعماـج 
تایرظن هیلع  ار  یتاداقتنا  هک  یناسک  زا  دـنیامنیم . دراو  یتسینردـم  نازادرپ  هیرظن  لوا  لسن  رب  ار  یتاداقتنا  دـننکیم و  حرط  ار  یفلتخم 
نازادرپ هیرظن  زا  هک  هردنآ  دنشابیم ; کنارف  ردنوگ  هردنآ  دیلفساگ و  ییاکیرمآ  هدنسیون  دندرک ، دراو  یتسیلانویسکنوف  یتسینردم و 
هاگدـید زا  تسا . هداد  رارق  داـقتنا  دروم  ار  نردـم  هعماـج  لـباقم  رد  یتنـس  هعماـج  هیرظن  امیقتـسم  تسا ، یگتـسباو  تاـیرظن  سانـشرس 

ناونع هب  مسیوتیزوپ  هب  هک  یتاداـقتنا  هب  ناوـتیم  هلمج  زا  تسا ، هدـش  عـقاو  داـقتنا  دروـم  مسینردـم  زین  یـسانششور  یـسانشتفرعم و 
دید میهاوخ  میدرگزاب   19 نرق هب  دیماجنا  مسینردم  هب  هک  یتاداقتنا  یبای  هشیر  يارب  هاگره  درک . هراشا  هدـش  دراو  مسینردـم  يژولدـتم 

هب دـش و  حرطم  اهتسیـسکرام  سکراـم و  بناـج  زا  هک  یتاداـقتنا  هتـسد  کـیتسا  هدـش  حرطم  مسیویتیزوپ  هیلع  هدـمع  داـقتنا  ود  هک 
ثحاـبم هنیمز  رد  هک  درک  هراـشا   E. Clin Wright تیار هب  ناوتیم  نادـقتنم  هلمج  زا  دـش . یهتنم  اهتـسیسکرام  دوخ  نایم  فاـکش 
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بتکم تاـیرظن  هـب  ناوـتیم  تسیوـتیزوپریغ  ياهتــسیسکرام  زا  تـسا و  حرطم  مسیویتـیزوپ  اــی  یلــصحت  شور  دــقن  رد  یکیتکلاــید 
یعامتجا مولع  يدوهی  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  هب   Frankfurt school تروفکنارف بتکم  درک . هراشا  متـسیب  نرق  رد  تروفکنارف 

، وـنرودآ ناوـتیم  بتکم  نیا  هتـسجرب  ياـههرهچ  نیرتفورعم  زا  دـشیم . قـالطا  دـندوب  هدرک  ترجاـهم  ناـملآ  زا  دـندرکیم و  راـک 
نافلاخم نیرتمهم  زا  هزوکرام  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  درک ، رکذ  ار  هزوکراـم  رمیاـهکروه ، ناـمیون ، ستنارف  مورف ، کـیرا  نیماـینبویلبد ،

اهنآ هقالع  دروم  لئاسم  نیرتهدمع  دنامتـسیب ; نرق  رد  یعامتجا  مولع  لک  رد  هکلب  یتسیـسکرام  لئاسم  هدودـحم  رد  اهنت  هن  مسیوتیزوپ 
کی نداهن  اـنب  یمـسر ;2 -  سکودـترا و  مسیـسکرام  رد  ییارگداصتقا  زا  يداقتنا  لـیلحت  کـی  شرتسگ  طـسب و   - 1 زا : دوب  تراـبع 

 - سکرام ;4 یعامتجا  تایرظن  رد  يدیورف  یتخانـشناور  لیلحت  ندـیناجنگ  هتفرشیپ ;3 -  يراد  هیامرس  دقن  هتـسیاش و  یـسانشتفرعم 
مسینردم تسپ  موهفم  يراد . هیامرس  هعماج  یـساسا  لصا  ناونع  هب   instrumental rationality هنایارگ رازبا  تینـالقع  رب  هلمح 

رنه رد  اـهنت  هن  هاگدـید ، نیا  هک  تسا  ناـیرج  رد  لـقع  يدازآ و  هـیلع  يدـیدج  تـکرح  مسینوـمک  هاـگودرا  یـشاپورف  زا  دـعب  هزورما 
Post يوغل ظاحل  زا  تسا . هدرک  تیارس  زین  داصتقا  یـسانشهعماج و  تسایـس ، قالخا ، قوقح ، ریظن  یمولع  هب  هکلب  تایبدا  يرامعم و 

مـسینردم نایرج  موادت  مسینردم و  دقن  هکلب  تسین ، مسینردم  نایاپ  يانعم  هب  مسینردـم  تسپ  و  دـنکیم ، تباث  ار  ینایرج  موادـت  رتشیب 
حالطـصا زا  تسا . هدـش  همجرت  مسینردـمارف و ... مسینردـماسپ و  ییارگون ، ای  ییارگونارف ، هب  یـسراف  نابز  رد  حالطـصا  نیا  دـشابیم .

یناهج گنج  ود  نایم  ياهلاس  رد  نیتال  ياکیرمآ  یبدا  خیرات  رد  لوا و  یناهج  گنج  زا  شیپ  ایناپـسا ، تایبدا  خـیرات  رد  مسینردـماسپ 
ياهنوگ هب  اهـشسرپ  راب  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، مسینردـم  یلـصا  ياهـشسرپ  نامه  رگناـیب  نردـماسپ  عقاو  رد  تسا . هدـش  هدافتـسا 

Post - industrial society یعتنـصارف نردمارف و  هعماج  اب  دیابن  ار  مسینردم  تسپ  موهفم  هکنیا  رگید  دوشیم . حرطم  هناهاگآ 
industrial ماـنب وا  باـتک  رد  لـب  لـیناد  هلیـسوب  راـب  نیتـسخن  یتعنــص  ارف  هعماـج   Post - industrial society درک . طـلخ 

شرتسگ طسب و  متـسیب  نرق  رخاوا  یعامتجا  يداصتقا و  تارییغت  فیـصوت  يارب  لاس 1974  رد   society The comial of Post
کی ياهتلـصخ  اهیگژیو و  مییامنیم . نایب  ار  یتعنـص  هعماج  کی  ياهیگژیو  ادـتبا  یتعنـصارف  هعماج  ياهیگژیو  یـسررب  زا  لـبق  تفاـی .
لوح رد  دـنرادروخرب و  یگنهرف  یموق و  سناـجت  زا  هک  یمجـسنم  یلم  ياـهتلود  ندـمآ  دوـجوب   - 1 زا : تسا  ترابع  یتعنـص  هعماـج 

 - هناخراک ;4 رد  دیلوت  نتفای  نامزاس  ینیشام و  دیلوت  هرطیـس  دیلوت ;3 -  ندش  یتراجت  دناهتفای ;2 -  نامزاس  كرتشم  نابز  گنهرف و 
یجیردت ندش  ینالقع  یگدنز و  ياههصرع  هیلک  رد  ملع  نتـسبراکب  تالیصحت ;6 -  داوس و  یناگمه  دشر  هعماج ;5 -  ندش  يرهش 

لوح رد  یـسایس  ياـهتیلاعف  روما و  ندـش  يداـهن  تاـباختنا و  رد  تکرـش  يار و  قـح  زا  مدرم  ندـش  رادروـخرب  یعامتجا ;7 -  تاـیح 
تامدـخ هلیـسوب  نآ  ندـش  نیزگیاج  تاعونـصم و  تخاس  الاک و  دـیلوت  لوفا  تروصب  داصتقا  رد  یعتنـصارف  هعماج  یـسایس و  بازحا 

یلـصا رـصنع  هک  دـشابیم  هدرک  لیـصحت  نارگراک  شناد و  رب  ینتبم  داصتقا  یتعنـص ، قوف  عماوج  ياـهیگژیو  زا  تسا . هتفاـی  ساـکعنا 
رد یثحب  ناونع  هب  دـیابن  تسا ، هدرک  حرطم  کیژولونکت  تـالوحت  دروم  رد  رلفاـت  نیولآ  هک  ار  یثحاـبم  نینچمه  تسا . یناـسنا  يورین 

یتالوحت رد  هن  درک . وجتسج  متسیب  نرق  رخاوا  يرکف  تانایرج  رد  رتشیب  یتسیاب  ار  مسینردم  تسپ  يانعم  مییامن و  یقلت  مسینردم  تسپ 
. تسا هدـش  یتایقلت  نینچ  شیادـیپ  هب  رجنم  اضعب  مسینردـم  تسپ  زا  هنایماع  موهفم  هتبلا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  کیژولونکت  ظاـحل  زا  هک 
وا تردق  رد  ییاجباج   » باتک میتسه . موس  جوم  هناتسآ  رد  نالا  تسا و  هدرک  یط  ار  نویسازینردم  جوم  هس  ناهج  هک  تسا  دقتعم  رلفات 

يزاسون جوم  هناگ  هس  ياهداضت  زا  یشان  رصاعم  ناهج  ياهداضت  تسا  دقتعم  وا  تسا ; موس  جوم  رد  تلود  تردق و  تخاس  دروم  رد 
تسپ هن  تسا  یتسینردم  ثحب  رلفات  ثحب  سپ  رگید . جوم  هب  جوم  کی  زا  راذگ  زج  تسین ، يزیچ  هعسوت  يارب  اهروشک  شالت  تسا و 
دوجو یقفاوت  دراد  ییاهیگژیو  تاصخـشم و  هچ  مسینردم  تسپ  هکنیا  اب  هطبار  رد  مسینردم  تسپ  تایـصوصخ  اهیگژیو و  یتسینردـم .

تفرشیپ زا  متح  روطب  کیکشت  نیا  تسا و  یقطنم  فیراعت  ندرم  ای  کیکشت  رـصع  نردم ، تسپ  تسا  دقتعم  راتویل  هنومن  يارب  درادن .
کم ياذـغ  ندروخ  یبرغ ، ياههمانرب  ياشامت  كار ، یقیـسوم  هب  هجوت  هک  دـنکیم  حرطم  راتویل  لاثم  يارب  تسا . هدـش  لـصاح  مولع 
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ناوتیم هصالخ  روط  هب  دومن . نایب  رـصاعم  گنهرف  رد  ناوتیم  ار  ینویزیولت  ياهیزاب  یگنکگنه ، ياهـسابل  ینپاژ ، ياهباروج  دلانود ،
باب رد  نالک  ياهیروئت  اـی  يروئت  نتخاـس  رـصع  ندیـسر  ناـیاپ  هب   - 1 دومن . هصالخ  هنوگ  نیا  ار  راـتویل  یـسایس  هشیدـنا  تاـیرظن و 

moral skepticism یقالخا تیکاکش  یـشزرا ;3 -  یقالخا و  يارگ  قلطم  يروئت  کی  هب  یـسرتسد  مدع   - 2 هعماج . تسایس و 
یـصوصخ و نداد و  ناـنعم  ناـهج  اـنعم و  هب  هداـعلا  قوـف  تیمها  دـش ;4 -  دـهاوخ  متخ  ییارگرابتعا  يرابتعا و  ناهج  کـی  هب  اـتیاهن 

یـشرگن ياهفعـض  قـمع و  نتفر  نیب  زا   - 1 زا : دـنترابع  نردـم  تسپ  شیادـیپ  لماوع  تسا  دـقتعم  نوسمج  ای  انعم ;و  ندرک  یـصخش 
لالقتـسا کف  رـصع  ار  نردـم  تسپ  نارود  زین  نوتلگیا  يرت  داتفا . قافتا  نردـم  تسپ  رـصع  رد  هک  یفطاـع  دومخ  خیرات 2 -  هبتبسن 

. دنادیم یسایس  هعماج  گنهرف و  نیب  اهزرم  نتفر  نیب  زا  رصع  زین  هیاپ و  نونف  اهرنه و  زا  یتاذ 

( موس تمسق  ) خساپ

هراشا ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  ریگمـشچ و  رایـسب  هتفر  راکب  مسینردم  تسپ  هژاو  هک  ییاههنیمز  تشاد  هجوت  دـیاب 
درالاب و ثراب ، نامر  زنلیساب 3 -  گرب و  نشوار  خام ، رنه  یسیدرت 2 -  نسردنآ و  يرول  يو ، یلاه  نزاه ، كاتسا  کیزوم   - 1 درک :

يرامعم سینرپ 6 -  نیول ، نامرش ، یـساکع   - Body Heat 5 ياهملیف The wdding , wenther by و [   ] ملیف ورتکاد 4 - 
، دروفیلک یـسانشناسنا  یترور 9 -  دراچیر  درالیرداب و  ادـیرد ، راـتویل ، هفـسلف  رولیف 8 -  نسح ، سوناپـسا ، تاـیبدا  نیلوب 7 -  زگبخ ،

يارب ار  لیذ  تایـصوصخ  اـهیگژیو و  راو  تسرهف  روطب  ناوتب  دـیاش   soja یفارغج نیزند 11 -  یـسانشهعماج  رلیات 10 -  زوکراـم و 
یفن یلم 3 -  تیوـه  لبمـس  ناوـنع  هـبتلود  یفن  یقطنم ;2 -  لـقاع و  لــعاف  رکنم  یــسانشناور  رد   - 1 دومن : ناـیب  مسینردـم  تسپ 

 - تایقالخا 5 ندوب  یبسن  جیورت  عیفرت و  یعمج 4 -  تاروصت  یگناگی و  ياهلاناک  ناونع  هب  اهنآ ; یـسایس  لامعا  بزح و  ياهراتخاس 
ندـش لح  ابتفلاخم  تسیز 7 -  طیحم  یناریو  ياهب  هب  يداصتقا  دـشر  اـبتفلاخم  زکرمتم 6 -  تلود  یـساسا  یب  ای  تردـق  ابتفلاخم 

همه ندرب  لاؤس  ریز  دـیلوت 10 -  رب  کیتارکوروب  تراظن  ابتفلاخم  یتسرپ 9 -  داژن  ابتفلاخم  طلسم 8 -  یگنهرف  رد  اهگنهرف  هدرخ 
 - يرگنـشور 12 هیلع  هبناج  همه  ناـیغط  ییارگلقع و  در  ناـسنا و  لـقع  هبتبـسن  کـش  عامتجا ;11 -  لوبق  دروم  یـساسا  ياهتـشادرب 
هب داقتعا   - relativism 14 ییارگ تیبسن  نتخانـشتیمسر  هب  ناصـصختم 13 -  رب  هیکت  اب  زکرمتم  هدیجنـس و  يزیر  همانرب  فلاخم 
زا یخیراتارف ; دـیدج  هرود  کی  هب  دورو  مالعا  يراد 15 -  هیامرـس  ماظن  لد  رد  نآ  ندـش  لیحتـسم  رگراک و  هقبط  هزرابم  نتفای  نایاپ 

گروئگ سناـه  رکفت  نیا  ناگهتـسجرب  زا  یکی  تسا . یمهفت  کـیتونمره و  یهاـگن  اهتـسینردم  تسپ  هاـگن  یـسانشتخانش  رظن  هطقن 
اب دراد ; دـصق  وا  تسا  هدومن  ناـیب   warheit and Methode شور تقیقح و  باتک  رد  ار  دوخ  تاـیرظن  هک  دـشابیم  ارماداـگ 
Alienating زاـس هناـگیب  يراذـگ  هلـصاف  وا  دزاـس . حرطم  ار  یناـسنا  موـلع  شـسرپ  رگید  راـب  يرگدـیه  یــسانشیتسه  زا  هدافتــسا 
هژبوس و ای  نیغ  نهذ و  لباقت  ساسا  رب  دیدج  تینهذ  يراذگ  هلصاف  نیا  دنادیم . یناسنا  مولع  یلـصا  ضرفـشیپ  ار   distanciation

فرعم رماداگ  هفسلف  یلک  روطب  دهدیم . طسب  نابز  یخیرات و  یسانشییابیز ، ورملق  هس  رد  ار  يراذگ  هلـصاف  ثحب  وا  دراد ; رارق  هژبوا 
ماع کـیتونمره  هب   Regional صاـخ کـیتونمره  زا  تکرح  ناوـنع  تحت  ار  اـهنآ  اـم  هک  تـسا  تـکرح  ود  اـی  ناـیرج  ود  بـیکرت 

هب ار  مسیویتـیزوپ  مسینردـم ، ثحب  رد  رگا  مینکیم . فیـصوت  یـسانشیتسه  هب  یناـسنا  موـلع  یـسانشتفرعم  زا  تکرح  General و 

مـسینردم تسپ  يژولودـتم  ناونع  هب  مسیویتـیزوپ  لـباقم  رد  ار  کـیتونمره  درکیور  ناوتب  دـیاش  مینک  ناـیب  مسینردـم  يژولوتم  ناوـنع 
ناوتیم دناهتـشاد و  طابترا  یلیجنا  ریـسافت  اب  هک  دراد  یلئاسم  رد  هشیر  دراد و  ینالوط  یخیراـت  کـیتونمره  درکیور  هتبلا  مینک . حرطم 
هدهاشم  Richert ترکیر ای  میاـهنام و  لراـک  دـنابلدنیو windelband و  ياتلدویلبد و  نوچمه  یناـسک  راـثآ  رد  ار  عوضوم  نیا 

تسپ تسا . هتفرگ  تروص  یسانشهعماج  رد  مسیویتیزوپ  زا  هک  تسا  یتاداقتنا  زا  یشخب  نتم  لیوات  ای  يریـسفت  قیقحت  یلک  روطب  درک .
دراووکوف ساـمرباه و  هرظاـنم  اـب  هـهد 1980  رد  مسینردــم  تـسپ  هتینردم modernity و  تاحالطـصا  یـسانشهعماج  مسینردـم و 
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اوتـسیرک نوـچمه  یناـسک  شریذـپ  دروـم  دـش و  هـسنارف  یـسانشهعماج  دراو  هـهد 1970  رخاوا  رد  حالطـصا  نـیا  دـش . یـسانشهعماج 
Post - industrial ییارگ تخاـسارف  ییادز  هدولاـش  اـی  ییادز  تخاــس  بلاــق  رد  هراــبود  تـفرگ و  رارق  راــتویل  kristeva و 
Science ملع لیبق  زا  مسینردـم   Meta narrative ياهتیاورارف ای  اهحیرـشت  ارف  مسینردـم  تسپ  تفرگ . رارق  ادـیرد   society

هدـیا دـهدیم و  رارق  داقتنا  دروم  ار   Femenism نانز يدازآ  مسیلایـسوس و   humanism مسیناموا هفـسلف و   religion نید , 
ییارگ post structuralism و تخاس  دعبام  و  دنیامنیم . در  ار  اهتسینردـم   historical Development یخیرات هعسوت 

دعب ام  ییارگ ، تخاس  هباشت  هجو  کی  دناهتـشاد . يراکمه  مسینردم  يرایـسب  هک  تفگ  ناوتب  تارج  هب  دیاش  دش . لئاق  مسینردم  تسپ 
هب دنراد  روس  وس  ود  ياههدیا  صوصخب  یـسانشنابز  رد  هشیر  یگلمج  هک  تسا  نابز  هب  اهنآ  هجوت  مسینردـم  دـعبام  ییارگ و  تخاس 

زکرم هزورما  اترورـض  نابز   » هک دـندقتعم  اهنآ  هصالخ  روطب  تسا و  وگتفگ  یعون  یملع  تخانـش   » هک تسا  دـقتعم  راتویل  هنومن  ناونع 
ییارگ و تخاس  دعب  ام  مه  ییارگ و  تخاس  ياههبنج  مه  شراثآ  هک  یناسک  زا  یکی  تسا ،  یگدنز  اهشنک و  اههتـسناد ، یمامت  هجوت 

هتفریذپ ریثات  یفلتخم  دارفا  زا  وکوف  لشیم  دشابیم . يوسنارف 1962-1984  سانش  هعماج  وکوف  لشیم  تسا ، هتشاد  یتسینردم  تسپ  مه 
. تسا هتفریذـپ  ریثات  هچنی  زا  نینچمه  ییارگ و  تخاس  کیتونمره ، شور  یتسیـسکرام ، ياههدـیا  ربو ، سکام  تینـالقع  زا  ـالثم  تسا .
Anti - ییارگ تخاــس  دــض  تاــیرظن  دــشثعاب  تـفرگ و  رارق  داــقتنا  دروــم  زین  ییارگ  تخاــس  هـک  تـشاد  هجوــت  دــیاب  هــتبلا 
Existential هناسانــش یتــسه  یــسانشهعماج  هــب  ناوــتیم  طاــبترا  نــیا  رد  دوــش و  یــسانشهعماج  دراو  زین   Structuralism

ياـههمانزور زا  یکی  لاـس 1975  رد  مسینردـم  تسپ  زا  داـقتنا  درک . هراـشا  ییارگ  تخاـس  ربارب  رد  اهمتـسیس  هـیرظن  Sociology و 
رگید ياهمانزور  دومن و  رـشتنم   deadPost - modernism is تسا ,  هدرم  مسینردـم  تسپ  هکنیا  ناونع  تحت  یبـلطم  اـکیرمآ 
نونک اـت  دـشابیم . یلـصا  هلاـسم  دراد و  تیعوـضوم   Post - Post modernism مسینردـم  تسپ  تسپ -  نوـنکا  هـک  تشوـن 

. درک هراـشا  ساـمرباه  نگروـی  ياـهداقتنا  هب  ناوـتیم  اـهنآ  نیرتـمهم  زا  هک  تسا  هتفرگ  تروـص  مسینردـم  تسپ  هب  یناوارف  تاداـقتنا 
دوخ تالمح  وا  دناوخ .  Premodern نردم لبقام  يروئت  زین  ار  ناش  يروئت  تسپ و  هب  ار  یتخـس  تالمح  لاس 1981  رد  سامرباه 

وا تسین . اهتسینردـم  تسپ  هجوتم  طـقف  ساـمرباه  تاداـقتنا  هتبلا  دوـمن ; وـکوف  راـتویل و  صوـصخب  هتینردـمارف  نارادـفرط  هجوـتم  ار 
گروئگ سناه  اب  اهمتـسیس و  هیرظن  هرابرد  نامهول  سالکین  اب  مسیویتیزوپ و  هرابرد  تربلآ  سناـهورپوپ  لراـک  اـب  یتارظاـنم  نینچمه 

هب يدـیدش  یگتـسبلد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  سامرباه  تسا . هتـشاد  قالخا  هرابرد  لپآوتآ  لراـک  اـب  کـیتونمره و  هراـبرد  رماداـگ 
ظفاحم ناونع  هب  ار  شدوخ  دراد و  سنارف  نارکفنـشور  هب  ار  یتخـس  تالمح  وا  دراذگب ، رانک  ارنآ  دهاوخیمن  هتـشاد و  هتینردم  هژورپ 

neo - وــن راــک  هظفاــحم  ار  درــالیرداب  ارگلقع irrationalist و  دــض  ار  وــکوف  لــشیم  وا  دـــیامنیم . یفرعم  هتینردـــم  هژورپ 
ناراک هظفاحم  بناج  زا  زین  يرگید  ياهخـساپ  مسینردـم ، تسپ  زا  سامرباه  تاداقتنا  رب  هوـالع  دـیامنیم . یفرعم   conservatism
دوجو لاربـیل  ياهـشزرا  هب  اهتـسینردم  تسپ  هلمح  هیلع  زین  شناوریپ  زلوار Rowls و  لیبق  زا  ییاـهیتناکوئن  communitarian و 

رـشب و قوـقح  دـننامه  ییاهـشزرا  ینعی  مـینک ، عاـفد  نامیاهـشزرا  زا  ینـالقع  روـطب  دـیابیم  میناوـتیم و  اـم  تـسا  دـقتعم  زلوار  دراد .
خیرات هب  هدش و  نامیاهتنـس  بوذجم  رتشیب  هچ  ره  دیاب  مینک و  عافد  نامیاهـشزرا  زا  دـیاب  ام  دـنیوگیم  زین  ناراک  هظفاحم  یـسارکومد .

، کباب يدـمحا ،  - 2 1373، زکرم رـشن  نارهت ; يداقتنا ، هشیدـنا  هتینردـم و  کباب ، يدـمحا ، ذـخام 1 -  عبانم و  مینک . عوجر  هتـشذگ 
اضر دمحا  همجرت  یسانشهعماج ، ياههیرظن  جروج ، زرتیر ، دنفسا 1372 3 -  مود  پاچ  زکرم ، رشن  نارهت : دلج ،  2 نتم ، لیوات  رتخاس و 

اب لیگ و  تاراشتنا  نارهت : روپ ، داـهرف  دارم  همجرت  يداـقتنا ، هقلح  دـیوید ، يوه ، زنروک   - 4 1373، دجام تاراشتنا  نارهت : دار ، يورغ 
 - زیدـنرم 6 رـشن  نارهت : ییاضترم ، داـهرف  همجرت  تسیچ ؟ مسینردـم  تسپ  زلراـچ ، زگنج ،  - 5 1371 نارگنـشور ، تاراشتنا  يراکمه 

هرامـش مجنپ ، لاس  گنهرف ، همان  يرفـص ، ماوق  يدهم  همجرت  نردـم ، تسپ  عضو  باب  رد  راتویل  سامرباه و  فالتخا  دراچیر ، یترور ،
 - 8 ص 11 . ، 1373 يد لوا ، هرامـش  لوا ، هرود  قرـشم ، ترتف ، نارود  نردـم ، تسپ  اـضر ، يرواد ،  - 7 ص 62 . ناتسبات 1374 ، ، 18
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 - 9 ص33 . يورذآ 1372 ، لوا ، لاـس  مـجنپ ، هرامــش  شهوژپ ، سلجم و  مسینردــمارف ، اـت  مسینردــم  زا  داوـج ، دــمحم  یناـجیرال ،
هرظانم دیمح ، ولنادضع ،  - 10 ص 20 . هرامش 64 ، ریت 1374 ، دادرخ و  نخـس ، يایند  نامز ، کی  رد  مزینردم  تسپ  فجن ، يردنبایرد ،

هتینردم و تناک ، دیمح ، ولنادـضع ،  - 11 ص23 . هرامـش 83-84 ، يداصتقا ، یـسایس -  همانهام  میهافم ، هنیمز  رد  هتینردمارف  هتینردم و 
 - یـسایس تاعالطا  تسیچ ؟ يداقتنا  رکفت  دـیمح ، ولنادـضع ،  - 12 ص23 . هرامـش 79-80 ، يداصتقا ، یـسایس -  همانهام  هتینردمارف ،

، يداصتقا یـسایس -  تاعالطا  یلماکت ، هیرظن  يداقتنا و  شرگن  ساـمرباه : نیـسح ، هیریـشب ،  - 13 ص 51 . هرامش 73-74 ، يداصتقا ،
،1373 يد لوا ، هرامـش  لوا ، هرود  قرـشم ، یمـساق ، ریما  همجرت  يدرف ، تیوه  هتینردم و  ینوتنآ ، زندـیگ ، ص 8 14 -  هرامش 73-74 ،
، هعسوت مسینردم و  فیرـش ، یگنهرف  همان   - 16 ص86 . هرامش 8 و9 ، وجـشناد ، هملک  ددجتم ، يایند  يارحب  هنر ، نونگ ،  - 15 ص 54 .

امیـس همجرت  اـم ، رـصع  راـگزومآ  ماـقم  رد  اـههناسر  رورـشوید : ربـکا ، دـمحا ،  - 17 ص6 . ، 73 ناتـسمز ناتـسبات و  موـس ، مود و  هماـن 
همجرت نردم ، دعب  ام  رـصع  شلاچ  یـسارکمد : زا  تیثیح  هداعا  ودـنانرف ، نوست ، ص 111 18 -  هرامـش 18 ، گنهرف ، همان  يراقغلاوذ ،

، ساپایچ رد  نردـم  تسپ  شروش  ياههشیر  رجور ،  - 19 دنفسا 1372 . نمهب و  موس ، هرامش  شیپ  یسایس ، شناد  روپ ، نیـسح  اضریلع 
 - 21 ص 24 . رذآ ،  27 همانهژیو یبرغ ، بتاکم  یگژیو  مسیرالوکـس ، یلعمالغ ، لداع ، دادح   - 20 ص 54 . هرامش 104 ، هنیدآ ، هلجم 

،26 هرامـش نایک ، هلجم  مسیرالوکـس ، نوماریپ  یتاـکن  هرامـش 10 22 -  دادرخ ، هلجم 15  مسیرالوکـس ، رب  يرظن  اـضر ، دـیمح  يرظن ،
، کیتونمره تلاسر  لـپ ، روکیر ، ص 202 24 -  هرامـش 18 ، گنهرف ، همان  ناسح ، دمحا  هثادـحلا ، دـعب  ام  یلا  لخدـم   - 23 ص16 .

ات ص 300. ص263  زییاپ 1368 ، راهب و  مجنپ ، ماهچ و  باتک  گنهرف  يرذابا ، فسوی  روپ ، داهرف  دارم  همجرت 

یسارکومد نید و 

. دینک نایب  ار  تسا  دراو  دنتسین  لئاق  ینیوکت  هناوتشپ  یعامتجا  نیناوق  يارب  هک  یناسک  رالاس و  مدرم  ياهماظن  رب  امیمالسا  يانبم  اب  هک  یتالاکشا 

شسرپ

ار تسا  دراو  دنتسین  لئاق  ینیوکت  هناوتشپ  یعامتجا  نیناوق  يارب  هک  یناسک  رالاس و  مدرم  ياهماظن  رب  امیمالسا  يانبم  اب  هک  یتالاکـشا 
. دینک نایب 

خساپ

مظن نیمأت  قوقح  فده  هک  میرادن  لوبق  ام  هک  نیا  تسخن  تسا ؛ دراو  هیرظن  نیا  رب  ام - هاگدید  هیاپ  رب  یساسا - تالاکشا  يرـس  کی 
همه نیمأت  قوقح  فده  هکلب  دباییم , قّقحت  یناگمه  قفاوت  اب  فده  نیا  هک  دیوش  یعّدـم  ات  تسا  جرم  جره و  زا  يریگولج  ویمومع 
نینچ رد  دـشاب , مکاح  هعماج  رد  یـسنج )) يدازآ   )) دـیاب هک  دـندرک  قفاوت  يا  هعماج  دارفا  همه  ًاضرف  رگا  تساهناسنا . یعقاو  حـلاصم 
نوچ هکلب  تسا , هدـش  لصاح  قوقح  فدـه  تفگ  ناوتیمن  یلو  دـیاین . شیپ  جرم  جره و  دـیاش  هدـش , یناـگمه  قفاوت  نوچ  یتروص 

, مالسا هاگدید  زا  تسا . هتشگ  مدرم  تحلـصم  فالخ  ياه  هتـساوخ  يادف  قوقح , فده  تفگ  دیاب  تسا  هتفر  تسد  زا  یعقاو  حلاصم 
هب نا  لین  ناسنا و  لامکتـسا  ینعی  یقالخا - ماظن  فدـه  اب  بسانتم  نآ  فدـه  ودـشاب  یقالخا  ماظن  بوچ  راهچ  رد  دـیاب  یقوقح  ماـظن 

نیا رـس  رب  وگتفگ  هاگ  دنا ؛ هتخیمآ  مه  هب  ار  تّیعورـشم  تّیلوبقم و  موهفم  ود  لالدتـسا  رد  هک  نیا  رگید  لاکـشا  دشاب . يدبا - تداعس 
ره تفگ : دـیاب  نآ  خـساپ  رد  تسا و  طوبرم  یـسانش  هعماج  شناد  هب  یثحب  نینچ  دوش . ارجا  دـناوتیم  هعماـج  رد  ینوناـق  هچ  هک  تسا 

هدـش هتخادرپ  هتخاس و  یعقاو  روما  هب  هجوت  یب  هچ  دـشاب و  هدـش  انب  قیاقح  ساسا  رب  هچ  هنالداعان , ای  دـشاب  هنالداع  هچ  یقوقح - ماـظن 
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؛ دشاب نانآ  زایمهم  شخب  لقاال  ای  هعماج و  دارفا  همه  لوبقم  دـیاب  دـبای , تیمکاح  رارقتـسا و  يا  هعماج  رد  دـناوتب  هک  نآ  يارب  دـشاب -
هچ رگا  (ص -) متاخ ات  مدآ  زا  یهلا - ناروآ  مایپ  ببس  نیمه  هب  دوب . دهاوخن  یقوقح  ماظن  کی  يرارقرب  نماض  زگره  فرـص , تّیناقح 

دندیدنـسپن و ار  اهماظن  نآ  مدرم  هک  اجنآ  زا  یلو  دندروآ , مدرم  يارب  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  ار  یقوقح  ياهماظن  نیرتهب  نیرت و  قح  رب 
یهاگ اما  دـنزاس . مکاح  هعماـج  رب  دـنروآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  ییادـخ  نیناوق  دنتـسناوتن  دـنتفاین , دوخ  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  قفاوم 

هچ دـبای - تموـکح  هعماـج  کـیرد  دـناوتیم  یقوـقح  ماـظن  مادـک  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  اـب  هک - تسا  عوـضوم  نیا  هراـب  رد  وـگتفگ 
هفـسلف ورملق  رد  رگا  دوشیم . طوبرم  قوقح  هفـسلف  هب  هکلب  تسین  یتخانـش  هعماج  یثحب  ثحب , نیا  دـشاب . مکاح  هعماج  رب  دـیابیماظن 

یـشزومآ و فلتخم  لیاسو  اب  ناوتیم  هاگنآ  دشاب , هتـشاد  تیمکاح  مدرم  رب  دیاب  یقوقح  ماظن  مادـک  هک  دـش  لح  لکـشم  نیا  قوقح ,
دودز و هتفای  هار  ناشناهذا  رد  ماظن  نآ  هرابرد  هک  ار  یتاهبـش  درک و  میهفت  مدرم  هب  ار  ماظن  نآ  ندش  یلمع  رب  بترتم  حـلاصم  یتاغیلبت ,

مهارف نآ  ندش  یلمع  هنیمز  دـنیارگب و  نآ  هب  مدرم  زایمیظع  تّیرثکا  ّلقاال  ات  دیـشوک  روبزم  ماظن  هیجوت  نییبت و  حیـضوت و  رد  ردـقنآ 
ییاهنت دارفنا و  هب  ًالماک  ناسنا  کی  رگا  هک  تسا  هدش  هتفرگ  مّلسم  بلطم  نیا  ثحب , دروم  هیرظن  رد  هک  تسا  نیا  لاکشا  نیموس  دیآ .

هنوگ چیه  یناسنا , نینچ  يارب  يرآ  میفلاخم . نآ  اب  ام  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  درادن . یتّیلوؤسم  فیلکت و  هنوگ  چیه  دـنارذگب , راگزور 
؛ تسین ّتیلوؤسم  فیلکت و  تارّرقم و  ماکحا و  هنوگ  ره  یفن  يانعم  هب  یعامتجا  ياـهتیلوؤسم  فیلاـکت و  یقوقح و  تارّرقم  ماـکحا و 

ماـجنا زا  دـناوتیمن  تسور و  هب  ور  یقـالخا  تاررقم  ماـکحا و  زا  یهوـبنا  اـب  هکلب  درادـن  لـماک  يدازآ  مـه  اـهنت  کـت و  ناـسنا  کـی 
دریگب و رظن  رد  ًالماک  ار  ناسنا  یتسه  داعبا  همه  هک  تسا  بولطم  یتروص  رد  یـشزرا  ماظن  کی  دـنک . یلاخ  هناـش  یقـالخا  ياـهفیلکت 

شدوخ لاح  هب  ار  ناسنا  یلاح  چیه  ردیماظن  نینچ  دنیآ ؛ لیان  شیوخ  يدـبا  تداعـس  ییاغ و  فدـه  هب  نایمدآ  هک  دـشاب  نیا  شفدـه 
نامز و ره  اج و  ره  رد  یلمع - ره  هک  تسادیپ  هتفگان  اریز  يدارفنا - یگدنز  هاوخ  دشاب  هتـشاد  یعامتجا  یگدنز  هاوخ  دراذـگیمناو -

دهاوخیمدآ ینادواج  تداعـس  ییاهن و  لامک  هب  لوصو  رد  یفنم  ای  تبثم  يریثأـت  راـچان  هب  يرهاـظ - يدرخ  یگرزب و  زا  هجرد  ره  اـب 
. دورن تسدزا  یلصا  فده  زا  مه  یکدنا  یتح  ات  دوش  عقاویمکح  لومشم  دیاب  ور  نیا  زا  تشاد ,

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  رد  یسارکومد 

شسرپ

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسا  رد  یسارکومد 

خساپ

یمدرم تردق  رگید : ریبعت  هب  و  دشاب ، مکاح  نانآ  تشونرـس  مامت  رب  مدرم  هدارا  هک  تسا  نیا  مدرم  رب  مدرم  تموکح  زا  دوصقم  هاگره 
فلاخم ینعم  نیا  هب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  یسارکومد و  دشاب ، یهلا  نیناوق  فلاخم  دنچ  ره  دشخب ، تیعورشم  نانآ  هتـساوخ  مامت  رب 

لـصا ود  دریذپ ، تروص  يوحن  لکـش و  ره  هب  تیمکاح  رد  مالـسا ، رظن  زا  اریز  تسا ، مالـسا  سدقم  نییآ  صخالاب  ینامـسآ و  عیارش 
ار نیتسخن  لصا  هک  یمدرم  ياههتساوخ  نایم  هاگ  ره  مدرم ؛ يراگتسر  تداعس و  ب ) مدرم . تیمکاح  دادبتسا و  یفن  فلا ) تسا : ربتعم 

مدرم هاگره  ًالثم : مالـسا . رد  هن  دراد  تیعورـشم  تیمـسر و  برغ  رد  یتیمکاح  نینچ  دـهد  خر  يداضت  مود  لصا  اـب  دـهدیم  لیکـشت 
تیمـسر هب  ار  نآ  برغ  تسا  مدرم  هتـساوخ  نوـچ  دنـشاب  یـسنج  طـباور  رد  دـنب  دـیق و  فذـح  ییارگ و  هفارخ  یتـسرپ ، تـب  ناـهاوخ 

نیا زا  تسین  زیاج  هجو  چـیه  هب  ناسنا  تداعـس  میرح  هب  زواجت  دـیوگیم  هتـسناد و  دودرم  ار  ياهتـساوخ  نینچ  مالـسا  یلو  دسانـشیم ،
نیمه مالسا  رد  مدرم  تیمکاح  اب  برغ  رد  مدرم  تیمکاح  ییادج  هطقن  دنکیم . هزرابم  نآاب  هناتخـسرس  هتـسناد و  دودرم  ار  نآ  تهج 
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هب ار  تموکح  مامز  مالـسا  هک  یلاح  رد  تسین ، لیاق  یطرـش  دیق و  نآ  يارب  هدرپس و  مدرم  تسدب  ار  تموکح  مامز  برغ  هک  تسا  اج 
هجیتـن ثحب  نیا  زا  دـننز . مقر  ار  دوخ  تشونرـس  نآ  وترپ  رد  اـت  هداـهن  دازآ  نیناوق  نیا  بوـچ  راـهچ  رد  ار  مدرم  هدرپـس و  ادـخ  تسد 
كانبات نیناوق  بوچ  راهچ  رد  مدرم  تیمکاح  یلو  تسین  مالـسا  رد  یمدرم ، طرـش  دـیق و  یب  تیمکاح  قلطم و  یـساوکومد  میریگیم 

. دشابیم اجرباپ  حیحص و  تروص  نینچ  رد  مدرم  تیمکاح  هدوب و  مالسا  وزج  یهلا 

؟ تسیچ مدرم  تیمکاح  هرابرد  تایاور  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ مدرم  تیمکاح  هرابرد  تایاور  هاگدید 

خساپ

مییوگیم هکنیا  دنادیم ، تردق  همشچرس  یهلا  نیناوق  بوچراهچ  رد  ار  مدرم  هدارا  هک  میوشیم  روآدای  ار  ییاههنومن  دروم  نیا  رد  ام 
لاوما رب  مدرم  « ] مهلاومأ یلع  نوطلـسم  سانلا  : » دیامرفیم (ص ) یمارگ ربمایپ  ًالوا : تسین . ریذـپ  ناکما  اهنآ  همه  زا  ثحب  نوچ  اههنومن 

مدرم لاوما  رد  فرصت  هاگره  دنک . فرصت  ناسنا  ياهدرواتسد  رد  مدرم  نذا  نودب  درادن  قح  یسک  ینعی  دنراد ،] لماک  طلست  شیوخ 
. دوب دهاوخن  عورـشم  نانآ  تیاضر  نودـب  تسا ، مدرم  رب  تموکح  همزال  هک  مدرم  سوفن  رد  فرـصت  تسین ، عورـشم  مدرم  نذا  نودـب 

سوفن رد  فرـصت  ًاعطق  تسا  مدرم  نذا  ورگ  رد  لام  رد  فرـصت  هاگره  تسین ، ریذپ  ناکما  سوفن  لاوما و  رد  فرـصت  نودب  تموکح 
لاوما و رد  فرصت  دیاب  دوب و  دهاوخن  عورشم  نانآ  نذا  نودب  هریغ ، یماظتنا و  يورین  لیکـشت  ههبج ، هب  مازعا  يریگزابرـس ، دننام  نانآ 

نِم سانلا  اوفِـصنَا  : » دنکیم باطخ  نینچ  دوخ  نایلاو  زا  یکی  هب  ع )  ) نانمؤمریما ًایناث : دریگ . تروص  مدرم  تیاضر  وترپ  رد  نانآ  سوفن 
فاصنا رد  زا  مدرم  اب  .( ] 295/ تسایس ملع  ياهداینب  ، ملاع نمحرلا  دبع  «. ) همألا ءالکوو  هیعرلا  نازُخ  مکناف  مهجئاوَِحل  اوربصاف  مکسفنأ 
یمالـسا تـما  ناگدـنیامن  و  مدرم ، ناراد  تناـما  ناـیاورنامرف ، امـش  دـیهد ، ناـشن  يدرمیاـپ  ناـنآ  ياهیدـنمزاین  عـفر  رد  دـیوش و  دراو 

نأ مامإلا  یلع  قَح  : » دـیامرفیم هراـشا  نینچ  تموکح  رد  لـباقتم  قوقح  هب  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  ع )  ) ناـنمؤمریما ًاـثلاث : دیـشابیم ].
، هغالبلا جهن  «. ) اوعد اذِإ  هوبیُجی  نأ  هوعیُطی و  نَأ  َهل و  اوعمـسَی  نأ  سانلا  یلع  قحف  کلذ  لعف  اذإف  هنامَألا  يدُؤی  نأ  هللا و  لزنأ  اِمب  مکحَی 

رگا دـننک ، ادا  اهنآ  تسد  رد  تسا  یتناما  هک  ار  تموکح  قح  و  دـننک ، تموکح  یهلا  نیناوق  اـب  هک  تسا  مدرم  ناـیاوشیپ  رب  .( ] همان 51
.[ دـنیوگب تبثم  خـساپ  دـناوخارف  يراک  يارب  ار  نانآ  عقوم  ره  دـننک و  تعاطا  دـنوشب و  ار  نانآ  نخـس  هک  تسا  مدرم  رب  دـندرک  نینچ 

شنایاورنامرف زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  كانبات  نخـس  درامـشیم  مدرم  تناما  یلاو  تسد  رد  ار  تموکح  هک  ياهلمج  نیرتنـشور  ًاـعبار :
وت يارب  یبرچ  همقل  تموکح ، ییاورناـمرف و  .( ] هبطخ 216 هغالبلا ، جـهن  .« ) هنامأ کقنُع  یف  هنکلو  همعُِطب  َکل  سَیل  کـلمَع  نِا  . » تسا

لیاسم يارب  هاگره  یهلا ، نیناوق  بوچ  راهچ  رد  اما  تسا ، مدرم  تیمکاـح  زا  یکاـح  اـههلمج  نیا  وت ]. همذ  رب  تسا  یتناـما  هکلب  تسین 
هب یهلا  نیناوق  بوچراهچ  رد  دیاب  دنمدرم  ناگدـیزگرب  دوخ  هک  نازیر  همانرب  دـشاب ، يزیرهمانرب  هب  زاین  یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا و 
زین مدرم  مکاح و  لباقتم  قوقح  هب  دوخ  نانخـس  زا  یخرب  رد  ماـما  دـنناسرب . روهظ  هصنم  هب  ار  مدرم  تیمکاـح  دـنزادرپب و  يزیرهماـنرب 

جهن «. ) نیدـلا جـهانم  تماـق  مهنَیب و  قـحلازَع  اـهَقَح ، اـهیلِإ  یلاوـلا  يدَأو  هقَح  یلاوـلا  یلإ  هیعَرلا  تدَأ  اذِأَـف  : » دـیامرفیم هدرک و  هراـشا 
راکـشآ نید  ياههار  دـنکیم و  ادـیپ  تزع  قح ، دومن ، ادا  ار  مدرم  قح  زین  یلاو  و  دـنتخادرپ ، ار  یلاو  قح  مدرم  هاگره  .( ] 5 همان ، هغالبلا

.[ ددرگیم
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؟ يرالاسادخ ای  تسا  مکاح  يرالاسمدرم  مالسا  رد  ایآ 

شسرپ

؟ يرالاسادخ ای  تسا  مکاح  يرالاسمدرم  مالسا  رد  ایآ 

خساپ

ادـخ تیمکاح  دـنرگیدکی . لوط  رد  عون  ود  نیا  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، رارق  مه  ضرع  رد  يرالاس  ادـخ  اب  يرالاس  مدرم  شـسرپ  نیا  رد 
هک یلاح  رد  تسوا  رب  مکاح  تهج  نیا  زا  دراد ، تیالو  دوخ  هدـیرفآ  رب  ياهدـننیرفآ  ره  تسا و  رـشب  قلاخ  اریز  تسا ، یتاذ  تیمکاـح 

تسد هب  یطیارش  تحت  ار  یگدنز  مامز  هدیرفآ و  دازآ  ار  رشب  گرزب ، دنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ییاطعا  تیمکاح  مدرم  تیمکاح 
ار وت  ادـخ  شابم  يرگید  هدرب  .( ] همان 53 هغالبلا ، جهن  «. ) ًارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دـبع  نکت  ال  دـیامرف ( : یم  اذـل  تسا و  هدرپس  وا 

تموکح تقیقح  رد  دنشابیم و  عمج  لباق  تیمکاح  ود  ره  و  تسادخ . تیمکاح  لوط  رد  مدرم  تیمکاح  نیاربانب  تسا ]. هدیرفآ  دازآ 
يرالاسادـخ دـشاب ، یهلا  نیناوق  بوچراهچ  رد  دـیاب  تکرح  هک  اجنآ  زا  یمدرم . تموکح  یهلا و  تموکح  زا  تسا  ياهزیمآ  یمالـسا 

مدرم یعون  دشاب ، اهنآ  ياههتـساوخ  قفو  رب  دیاب  مکاح  يزیرهمانرب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  مدرم  ياههتـساوخ  هک  اجنآ  زا  تسا و 
هدیزرو و تلفغ  يرالاسادخ  تیعقاو  زا  دنهد  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  ار  تیمکاح  عون  ود  نیا  دـنهاوخیم  هک  یناسک  و  تسا . يرالاس 

. دناهدیشیدنا رگیدکی  یفانم  ار  ات  ود  نیا 

یمالـسا تموکح  زا  يوترپ  تیرثکا  يار  سابل  رد  يرالاسمدرم  هنوگچ  دـنکیم ، موکحم  ار  تیرثکا  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق  هک  یلاح  رد 
؟ دوب دهاوخ 

شسرپ

تموکح زا  يوترپ  تیرثکا  يار  سابل  رد  يرالاسمدرم  هنوگچ  دـنکیم ، موکحم  ار  تیرثکا  تاـیآ ، زا  يرایـسب  رد  نآرق  هک  یلاـح  رد 
؟ دوب دهاوخ  یمالسا 

خساپ

زین /13 و  أبس روکشلا .» يدابع  نم  لیلقو   » هک تسا  نیا  وا  راعش  هدرک و  شهوکن  مدرم  تیرثکا  زا  دراوم  نیرتشیب  رد  نآرق  تسا  تسرد 
عون ره  وا  دروآ  تسدـب  ار ، تیرثکا  زا  نآرق  داـقتنا  هطقن  دـیاب  یلو  . 17/ دوه نونمؤیال » سانلا  رثکأ  نکلو  کـبر  نم  قحلا  : » دـیامرفیم

هعماـج رد  یلو  دـنادیم . هارمگ  هشیپ و  رفک  ار ، یهلا  نییآ  زا  يوریپ  زا  رود  هعماـج  تیرثـکا  هـکلب  دریگیمن  داـقتنا  داـب  هـب  ار  تیرثـکا 
ياههناشن نآرق  دوب . دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  توق  زا  تیرثکا  ًاملـسم  دننکیم  یگدنز  یمالـسا  طباوض  قالخا و  اب  دارفا  هک  یمالـسا 

نوغتبی ًادَّجُـس  اعَکُر  مهاَرت  مهنیب  ءامَحُر  رافُکلا  یلع  ءادِشَأ  هعَم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم  : » دنکیم نایب  نینچ  هیآ  رد  ار  یمالـسا  هعماج 
ربارب رد  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتـسرف  دـمحم  . ] 29/ حتف دوجـسلا » رثأ  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  ًاناوضر  هللا و  نم  ًالـضف 

ار وا  ياضر  ادخ و  لضف  هشیمه  ینیبیم و  دوجس  عوکر و  لاح  رد  هتسویپ  ار  اهنآ  دننابرهم  دوخ  نایم  رد  دیدش و  تخـس و  رـس  نارفاک 
ینالقع و حـیجرت  کی  تیلقا  رب  بیرثکا  حـیجرت  هعماج  نینچ  کی  رد  تسا ]. نایامن  دوجـس  رثا  زا  ناشتروص  رد  اـهنآ  هناـشن  دـنبلطیم 
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نینچ کلام  هب  دوخ  يهمان  رد  (ع ) نانمؤمریما تسا . هدش  هراشا  ياهنوگ  هب  حیجرت  نینچ  رب  (ع ) نانمؤمریما نانخـس  رد  تسا . هنادنمدرخ 
اـضرب فحجی  هماعلا  طَخَـس  ناف  هیعَرلا  یـضِرل  اهعمجأ  لدـعلا و  یف  اهمعأ  قحلا و  یف  اهطـسوأ  کیلإ  رومألا  بحأ  نکیلو  : » دـسیونیم

قح رظن  زا  هک  يرادب  تسود  رتشیب  ار  نآ  اهراک ، زا  دیاب  و  .( ] همان 53 ، هغالبلا جهن  «. ) هماعلا اضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  و  هصاخلا ،
مشخ و  دنادرگ ، رثایب  ار  ناکیدزن  يدونـشخ  ناگمه  يدونـشخان  هک  رتریذپلد  ار  تیعر  و  دشاب ، رتریگارف  تلادع  رظن  زا  و  هدنـشخرد ،

ناگتسباو هک  تیلقا  کی  يدونشخ  رب  ار  تیرثکا  يدونـشخ  نانمؤمریما  شرافـس  نیا  رد  دناسرن ]. ینایز  ار  ناگمه  يدونـشخ  ناکیدزن ،
. درامشیم مدقم  دنیلاو 

؟ دنا مسق  دنچ  یسارکومد  هیرظن  رب  دراو  ياهداریا 

شسرپ

؟ دنا مسق  دنچ  یسارکومد  هیرظن  رب  دراو  ياهداریا 

خساپ

ریغ بتاـکم  فرط  زا  رگید  هتـسد  یـسایسو ، یقوـقح  بتاـکم  همه  يوـس  زا  هتـسد  کـی  تسا ؛ دراو  لاکـشا  هتـسد  هـس  هـیرظن  نـیا  رب 
لاکـشا فلا ) میزادرپیم . لوا  هتـسد  تالاکـشا  هب  کـنیا  دـننکیم . حرط  نّویهلا  طـقف  هک  تسا  یتالاکـشا  موس  هتـسد  یتـسیویتیزوپ و 
نالوئـسم رگید  هچ  يراذگنوناق و  سلجم  ياضعا  هچ   – دنوشیم هدـیزگرب  مدرم  يوس  زا  هک  یتموکح  روما  نایدـصتم  هک  نیا  تسخن 

همه هن  دنا  هعماج  دارفا  زا  یشخب  ًالومعم  ناگدنهد ، يأر  هک  میشاب  هتـشاد  رظن  رد  رگا  دنناگدنهد و  يأر  تیرثکا  بختنم  هعماج - روما 
همه هک  نیا  دنا . هعماج  لک  زا  یکچوک  ءزج  ناگدنیامن  طقف ،  یهاگ  یتموکح  روما  نایدـصتم  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  یبوخ  هب  دارفا ،
يأر یناسک  ای  سک  هب  دـننکیم  تکرـش  تاباختنا  رد  هک  یناسک  همه  هک  نیا  ای  دـننک  تکراـشم  تاـباختنا  رد  انثتـسا  یب  هعماـج  دارفا 
هعماج دارفا  زایمک  دصرد  هدنیامن  هدیزگرب و  يدـصتم ، کی  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تهج  نیمه  هب  تسین . عوقولا  نکمم  دـنهدب  تبثم 
دنهد تیاضر  وا  لمع  رظن و  هب  دنریذپب و  ار  يدصتم  نیا  هک  دنمزلم  هعماج  دارفا  لیلد  هچ  هب  هک  دیامنیم  خر  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  تسا .

تیمکاح هعماج  دارفا  همه  رب  هک  دـسرن  ار  يو  دراد و  ار  دوخ  نیلکوم  روما  رد  تلاخد  قح  طـقف  لـیکو  کـی  دـننک ؟ تعاـطا  ار  يو  و 
هک مینک  ضرف  دننکیم . تموکح  نت  نویلیم  دص  دنچ  رب  نت  دص  دنچ  ًالمع  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  نیا  مود  لاکشا  ب ) دشاب . هتـشاد 

دصناپ زا  شیب  هک  مینک  ضرف  زین  دشاب . رفن  رازه  روشک  نآ  يراذگنوناق  سلجم  ياضعا  دادعت  نویلیم و  تسیود  يروشک  سوفن  دادعت 
نایـسلجم تیرثکا  نوچ  لاح  نیا  رد  دنفلاخم . نوناق  نآ  اب  روشک ، نآ  مدرم  هبطاق  هک  دنهد  تبثم  يأر  ینوناق  هب  سلجم ، ياضعا  زا  نت 
ناوتیمن ایآ  دـهاکیمن . نآ  تینوناق  زا  يزیچ  زین  مدرم  همه  تفلاخم  دـیآیم و  رد  لمع  هلحرم  هب  دـنا ، هدرک  بیوصت  ار  روبزم  نوناـق 

هک تسا  تسرد  دـنمکاح ؟ نت  نویلیم  تسیود  رب  تسا  دـصناپ  زا  رت  ارف  یکدـنا  اهنآ  رامـش  هک  یهورگ  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  تفگ 
دوخ يأر  فالخ  رب  ییأر  مدرم  ناگدـنیامن  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  یلو  دـنوشیم . هدـیزگرب  مدرم  طـسوت  يراذـگنوناق  سلجم  ياـضعا 

یـسایس و ياهنامیپ  زا  یـضعب  رد  ناشیاهروشک  دورو  اب  ملاع  کلامم  زا  يرایـسب  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  تفلاـخم  دـنراد . مدرم 
دوخ تیرثکا  يأر  اب  مدرم  ناگدنیامن  تیرثکا  يأر  تفلاخم  زا  تسا  يا  هنومن  ناشیاهروشک  رد  يا  هتسه  ياهکـشوم  رارقتـسا  ویماظن 

هک دـنکیم  لالدتـسا  مدرم  هدـنیامن  تفرگ ؟ دـیاب  ار  کی  مادـک  بناج  مدرم ، دوخ  يأر  اب  مدرم  هدـنیامن  يأر  ضراعت  رد  ًاساسا  مدرم .
هدـنیامن و ات  دـنا  هدـیزگرب  ار  يو  ناـنآ  هک  تسا  نیا  زین  مدرم  لالدتـسا  دـنریذپب . ار  شیأر  دـیاب  نیا  رب  اـنب  دـنا و  هدـیزگرب  ار  وا  مدرم 

مدرم هب  ار  قح  دـیاب  یـسارکومد  يرظن  ینابم  قفو  رب  درک ؟ دـیاب  هچ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نانآ . نیفلاخم  نابز  هن  دـشاب ، نانآ  يوگنخس 
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دوخ بصنم  ماقم و  رد  ناگدنیامن  دیاین ، رـس  هب  یگدنیامن  نیعم  نارود  ات  اریز  دـنهدیم ، مدرم  ناگدـنیامن  هب  ار  قح  لمع  رد  نکل  داد 
یلاوتم يریگ  يأر  ود  هلـصاف  رد  هک ؛ نیا  لاکـشا  نیموس  ج ) دنمورحم . دوخ  ناگدنیامن  لزع  قح  زا  مدرم  بیترت  نیدـب  دنتـسه و  یقاب 

يأر ود  هلـصاف  رد  هک  یناسک  ارچ  دننیزگرب . ار  دوخ  ناگدنیامن  دنناوتیمن  اما  دنـسریم  غولب  نس  هب  هعماج  دارفا  زا  یهجوت  لباق  دادعت 
هدرکن باختنا  ار  اهنآ  ناشدوخ  هک  دنـشاب  یناگدـنیامن  عبات  عیطم و  دـیاب  دوشیم  غلاب  تسا - لاس  تفه  ات  هس  نیب  هک   – بقاعتم يریگ 

، دنتشادیم تکرـش  تاباختنا  رد  زین  ناغلابون  رگا  هتـشذگ ، نیا  زا  دننادیمن ؟ یبصانم  تاماقم و  نانچ  زارحا  قیال  ار  نانآ  اسب  هچ  دنا و 
ینامز لاکـشا  نیا  سکعلاب . دندشیمن و  هدیزگرب  دنا ، هدش  هدـیزگرب  هک  یناسک  زا  یـضعب  دـشیم و  نوگرگد  تاباختنا  جـیاتن  دـیاش 

، دوشیم باختنا  مدرم  طسوت  هک  يرگید  صخـش  ره  ای  ریزو  تسخن  ای  روهمج  سیئر  ای  يراذگنوناق  سلجم  وضع  هک  دوشیم  تیوقت 
هب کنیا  دنـشاب . هداد  تبثم  يأر  يو  هب  ناـنآ ، دـصرد  هاـجنپ  زا  شیب  یکدـنا  ًـالثم  دـشابن و  ناگدـنهد  يأر  زایمیظع  تیرثکا  بختنم 

لاکشا د ) میزادرپیم . دنلئاق - مدرم  لیم  يأر و  زا  رتارف  یعقاو  يدسافم  حلاصم و  هب  هک  یناسک  تالاکشا  ینعی   – مود هتسد  تالاکـشا 
حلاـصم هـک  دـنهاوخیم  نآ  يارب  ار  تموـکح  هاگتـسد  يراذـگنوناق و  هاگتــسد  ناـیمدآ  نوـچ  هـک ؛ تـسا  نـیا  اهتــسیویتیزپ  ریغ  لوا 

قافتا هب  بیرق  تیرثکا  اریز  تشاذگ ؛ مدرم  هدهع  رب  ار  تموکح  يراذگنوناق و  نایدـصتم  تاباختنا  دـیابن  دـننک ، نیمأت  ار  ناشیعامتجا 
ندرک باـختنا  هک  ارچ  دنـشاب ؛ سانـش  تحلـصم  هک  دـننیزگیم  رب  ار  یناـسک  هن  دنـسانشیم و  ار  ناـشدوخ  حـلاصم  ناـشدوخ  هن  مدرم 
مدرم تیرثکا  نوچ  هتشذگ ، نیا  زا  ه )ـ تسین . لصاح  مدرم  همه  يارب  تخانش  نیا  تسا و  نانآ  نتخانش  عرف  سانش  تحلصم  صاخـشا 

ار عفانم  نامه  هک  دننیزگیمرب  یگدنیامن  هب  هک  ار  یناسک  دنتسه , ناشدوخ  هورگ  صخش و  ینآ  لجاع و  يدام و  عفانم  لیصحت  یپ  رد 
شوخ نادنچ  دنـشاب ، اهناسنا - همه  هکلب   – هعماج ياضعا  همه  يورخا  يویند و  حلاصم  هشیدـنا  رد  هک  ار  یناسک  دـننک و  نیمأت  شیارب 
تیاعر یبوخ  هب  دنـسانشیم و  زین  ار  دـسافم  حـلاصم و  ناشدوخ - معز  هب   – هک دـننیزگرب  ار  یناـسک  مدرم  تسا  نکمم  و ) دـنرادیمن .

هک دنا  هدوبن  نانچ  زاغآ  زا  هک  نیا  زا  معا  دنهد ، ناشن  دنتـشادنپیم  مدرم  ار  هچنآ  فالخ  لمع  ماقم  رد  ناگدش  باختنا  یلو  دـننکیم 
، تسایر تردـق و  نتفرگ  تسد  رد  زا  سپ  نکل  دـنا  هدوب  دـنا  هتـشاگنایم  مدرم  هک  هنوگ  نامه  ادـتبا  رد  اـی  دـنا  هدرکیم  ناـمگ  مدرم 

نابختنم ناگدـیزگرب و  لزع  قح  مدرم  رالاس ، مدرم  ياهماظن  رد  ًالومعم  رگید  يوس  زا  دـنا . هدـش  بولطمان  ینطاب  تالوحت  شوختـسد 
دندنبورف و مد  مدرم  یتموکح ، روما  نایدـصتم  داسفا  داسف و  ندـش  مولعم  زا  دـعب  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  هجیتن  رد  دـنرادن . ار  دوخ 

قح یعدم  هعماج ، دارفا  يارب  ناوتیم  هنوگچ  دیآ . رس  هب  یگدنیامن  تلاکو و  هلاس  دنچ  تدم  ات  دنریگ  شیپ  رد  راظتنا  ربص و  تسایس 
دوخ یعامتجا  روما  رداصم  تایدـعت  ملاظم و  ای  اهتلاهج  اهتلفغ و  دـهاش  لاس  دـنچ  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  هاـگنآ  دـش و  تشونرـس  نییعت 

هک هنوگ  نامه  دیاب  دنشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  تشونرـس  ًاتقیقح ، مدرم  هک  نآ  يارب  دنروخ ؟ رگج  نوخ  دننک و  توکـس  دنـشاب و 
لیلد هچ  هب  هک  دنراد  يرتمهم  رت و  یساسا  لاکشا  زین  نوّیهلا  ز ) دنـشاب . دجاو  زین  ار  نانآ  لزع  قح  دنراد ، ار  روما  نایدصتم  بصن  قح 

ّصتخم ًاتلاصا  نوناق  عضو  دـنرامگ ؟ راک  هب  دـننیزگرب و  یقوقح ، یعامتجا و  نیناوق  يارجا  ای  عضو و  يارب  ار  یناسک  دـنراد  قح  مدرم 
کی یتروص  رد  اهنت  تسا . نانآ  يونعم  يدام و  ياـهتمعن  بهاوم و  همه  هدنـشخب  اـهناسنا و  همه  شخب  یتسه  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ 

هب دشاب . هداد  يراذگنوناق  نذا  يو  هب  دشاب و  هدرکن  عضو  ینوناق  دروم  نآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  دراد  مدرم  يارب  نوناق  عضو  قح  ناسنا 
نیعم مدرم  رب  تیمکاح  يارب  ار  یـسک  لاعتم  يادخ  رگا  و  یهلا ؛ نذا  هب  رگم  درادن  نارگید  رب  تموکح  قح  یناسنا  چـیه  بیترت  نیمه 

. دنهاوخن هچ  دنهاوخب و  هچ  دوب ، دهاوخ  نانآ  مکاح  يو  دومرف ، بوصنم  و 

؟ تسیچ نآ  رب  دراو  تالاکشا  دننک و  عمج  یهلا  تفالخ  اب  ار  یسارکومد  دنا  هدیشوک  يا  هدع  هنوگچ 

شسرپ
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؟ تسیچ نآ  رب  دراو  تالاکشا  دننک و  عمج  یهلا  تفالخ  اب  ار  یسارکومد  دنا  هدیشوک  يا  هدع  هنوگچ 

خساپ

؛ هک دنا  هتفگ  دننک - قیبطت  نآ  رب  ار  مالـسا  یـسایس  ماظن  ات  دنـشوکیم  دـنلئاق و  یـسارکومد  هب  هک   – ناناملـسم ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
نیمه و  دـنک ؛ ضیوفت  ار  دوخ  قح  نیا  دـناوتیم  ومه  یلو  تسا ، لاعتم  يادـخ  نآ  زا  ًاتلاصا  اهناسنا  رب  تیمکاـح  قح  هک  تسا  تسرد 

يور رد  لاعتم  يادخ  نیشناج  ناسنا  نوچ  سپ  تسا . هدرک  هدناوخ - لاعتم ) يادخ  نیشناج   )= هللا هفیلخ  ار  ناسنا  هک  اجنآ  رد   – ار راک 
، اهماظن نآ  رد  هک  تسا  نیا  رد  اهماظن  رگید  ابیمالسا  ماظن  توافت  تسا . هتفای  زین  تموکح  يراذگنوناق و  قح  ًاعبط  تسا  هتـشگ  نیمز 

نایمدآ هب  هللا  نذا  هب  تسا و  لاعتم  يادخ  صتخم  ًاتلاصا  قح  نیا  مالـسا  رد  نکل  دراد  نوناق  يارجا  عضو و  قح  ًاتلاصا  ًالقتـسم و  ناسنا 
تاّقّتشم اهنآ  رد  دراد و  اهناسنا  تفالخ  رب  تلالد  هک  یتایآ  زا  يرایسب  ًالوا ؛ تسا . نوهوم  تسس و  رایـسب  مه  نخـس  نیا  دباییم . ّقلعت 

ناسنا یعیرشت  تفالخ  هن  تسا , رگید  ياهناسنا  زا  ییاهناسنا  ینیوکت  تفالخ  رب  ّلاد  تسا  هدش  لامعتـسا  فالختـسا ))  )) و تفالخ )) ))
؛ ًاتویب لابجلا  نوتحنت  ًاروصق  اهلوهـس  نم  نوذختت  ضرالا  یف  مکاوب  داع و  دعب  نم  ءافلخ  مکلعج  ذا  اورکذا  و  : )) دـننام لاعتم  يادـخ  زا 

اهرصق شیاهتشد  رد  هک  تخاس  رقتسم  نیمز  رد  درک و  نانآ  نانیشناج  داع - زا  سپ   – ار امش  لاعتم ) يادخ   ) هک اریماگنه  دیرآ  دای  هب 
, تخاس دوبان  ار  داع  موق  درک و  قرغ  ار  حون  موق  لاعتم , دـنوادخ  دیـشارتیم )). اه  هناخ  دوخ  يارب  اـههوک , رد  دـیزاسیم و  دوخ  يارب 

یهورگ هک  دراد  تلالد  تایآ  لیبق  نیا  اهنآ . نانیـشناج  هن  دنا و  هدوب  لاعتم  يادخ  یعیرـشت  نانیـشناج  هن  اهنآ  هک  تسادیپ  هتفگان  سپ 
هدـش لاعتم  يادـخ  تفالخ  ینیـشناج و  راد  هدـهع  یهورگ  هک  نیا  هن  دـنا , هدـمآ  دـیدپ  هب  نانآ  ياـج  هب  يرگید  هورگ  هتفر و  ناـیم  زا 

قح دراد و  رایسب  يوگتفگ  ياج  دشاب , ادخ  نیـشناج  ینعم  هب  اهنآ  رد  نآ , دننام  و  هفیلخ ))  )) هژاو تسا  نکمم  هک  یتایآ  ًایناث ؛ دنـشاب .
هب تراگدرورپ  هک  ینامز  هفیلخ ؛ ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کـبر  ـالق  ذا  و  : )) لـثم دـنکیمن  تباـث  ناـسنا  يارب  ار  يراذـگنوناق 
زا سپ  تسا , هدـش  عقاو  ناوارف , ياهوگتفگ  اهثحب و  لـحم  هفیرـش  هیآ  نیا  داد )). مهاوخ  رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف 

ینیـشناج ایآ  هک : دریگیم  رارق  ام  يور  یپ  رد  لامتحا  هس  تسا , لاـعتم  يادـخ  نیـشناج  هیآ , نیا  رد  هفیلخ ))  )) زا دارم  میریذـپب  هکنآ 
دـشاب (ع ) مدآ ترـضح  هیبش  اهیهاگآ - تالامک و  نتـشاد  رد   – هک یـسک  ره  اـی  تسا  ع )  ) مدآ ترـضح  هب  صوصخم  لاـعتم , يادـخ 
تسین روط  نیا  تسا . حیحـص  مود ، لامتحا  ام  داقتعا  هب  دنتـسه . لاعتم  يادخ  نیـشناج  اهناسنا  همه  هک  نیا  ای  تسا و  دنوادخ  نیـشناج 
تفالخ كالم  هک  اجنآ  زا  هکلب  دریگب ، رارق  (ع ) مدآ ترـضح  رایتخا  رد  ًارـصحنم  یهلا  تفالخ  ای  دـشاب و  هللا  هفیلخ  يدازیمدآ  ره  هک 

رظن زا  هک   – ادخ ءایلوا  یهلا و  ءایبنا  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  هللا  هفیلخ  دنادب  ار  ءامسا  همه  سک  ره  سپ  تس ، ءامـسا  همه  نتـسناد  یهلا 
ار اهناسنا  همه  نآ ، بجوم  هب  هک  میرادن  تسد  رد  یلیلد  دنتسه و  لاعتم  يادخ  نانیشناج  یگمه  دنتـسه - مدآ  هیبش  ءامـسا  لک  هب  ملع 

زاـب دـنا ، هللا  هفیلخ  ینعم  کـی  هب  ناـیمدآ ، همه  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  تاـیآ  یخرب  زا  هک  مینکیم  ضرف  ًاـثلاث ؛ مینادـب . هللا  هفیلخ 
نینچ شدوخ ، رب  تسوا  تموکح  ناـسنا  ره  ندوب  مکاـح  زا  روظنم  رگا  اریز  تسا ، تموـکح  تفـالخ ))  )) زا دارم  هک  تفگ  ناوـتیمن 

زین نیا  دنـشاب و  مکاح  نایمدآ  همه  رب  نایمدآ  همه  هک  دوشیم  نیا  شا  هجیتن  نارگید ، رب  تسوا  تموکح  روظنم  رگا  تسا و  وغل  يرما 
، دـشاب هتـشاد  دـناوتیم  هللا  تفالخ  هک  ییانعم  رثکا  دـح  دـش . دـهاوخ  میظع  تاـعزانت  اهـشکمشک و  ببـس  دوب و  دـهاوخ  لاـحم  وغل و 
(( نیمز رد  فالختسا   )) هک اجنآ  تسا و  دازآ  هدارا  نتشاد  ندوب و  راتخم  رد  وا  ینیشناج  ای  نیمز  ندرک  دابآ  رد  لاعتم  يادخ  ینیـشناج 

. دوشیمن اهناسنا  همه  لماش  تسا و  هدش  صخشم  دودحم و  نآ  هریاد  زاغآ  زا  هدمآ  ییاورنامرف  تموکح و  يانعم  هب 

؟ تسا مادک  مسیلاربیلو  مالسا  نیب  شلاچو  فالتخا  یلصا  دراوم 

شسرپ
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؟ تسا مادک  مسیلاربیلو  مالسا  نیب  شلاچو  فالتخا  یلصا  دراوم 

خساپ

مالسا رد  اما  تسا . لئاق  قلطم  شزرا  يدازآ  يارب  مسیلاربیل  تسا . يدازآ  هلأسم  مسیلاربیل , مالسا  نیب  شلاچ  هدمع  دراوم  زا  یکی  مکی :
لـصاح نیمارف  زا  ّتیعبتو  تعاطا  هار  زاو  یهلا  برق  هارمه  هک  تسا  ناـسنا  یئاـهن  لاـمک  قلطم  شزرا  هکلب  تسین  قلطم  شزرا  يدازآ 

مالسا رد  دنک . يوریپ  دیاب  ناسنا  درک , صخـشم  هک  يا  هریادو  هدودحم  ره  ردو  درک  زیوجت  ار  يدازآ  دنوادخ  هک  يدروم  ره  رد  دوش .
هب دودـحم  ار  ناسنا  رگید  بتاکم  زا  یخربو  مسیلاربیل  هک  تسا  نیا  فـالتخا  مود  هطقن  مّود : تسا . یهلا  دودـح  هب  دودـحم  اـه  يدازآ 

هجوت ناسنا  یعیبط  قوقحو  يدام  دـُعب  هب  طـقف  مسلاربیل  بتکم  رد  هک  هدـش  نیا  بجوم  مسیناـموا  يرادـم و  ناـسنا  دـنادیم . یعیبط  نم 
يدام ندبو  تسا  تیونعمو  حوراب  تلاصا  هک  تسا  يونعمو  يدام  دـعب  ود  ياراد  ناسنا  مالـسا  رد  اما  تیکلام .) يدازآ ـ  تایح ـ  ) دوش
يدازآ ینیدو  یهلا  رکفت  رد  اما  درادن . یتیدودحم  یتسیلاربیل  رکفت  رد  هشیدنا , نایب و  يدازآ  مّوس : تسا . یقیقح  ناسنا  بّکرمو  لماح 
نیناوق هب  هک  دنتـسه  اهناسناو  مدرم  مسیلاربیل  رد  اما  تسا  دـنوادخ  هب  ّصتخم  يراذـگنوناق  قح  مالـسا  رد  مراـهچ : تسا . دودـحم  ناـیب 

تلود دـنکیم . عافد  یعامتجا  تایح  یلک  ياه  بوچراچ  زا  طـقف  هک  دـنادیم  یتلود  ار  بولطم  تلود  مسیلاربیل  مجنپ : دـنهدیم . راـبتعا 
تلیـضف مهو  دشاب  رتسگ  هافر  مه  دیاب  تلود  یمالـسا , هشیدنا  رد  اما  . دـنک تلاخد  مدرم  روما  رد  رتمک  هچ  رهو  دـشاب  رتسگ  هافر  دـیاب 

هعماج ِقوقح  ضراعت , دراوم  رد  دـشخب . یلاعت  ار  هعماجو  درف  قالخاو  تیونعم  مهو  دـنک  ظفح  ار  دارفا  سومانو  لامو  ناج  مه  رتسگ .
رد لهاستو  حـماست  یتسیلاربیل  رکفت  همزال  مشـش : دـباییم . ناـحجر  تیداـم  هاـفر و  ِبناـج  رب  تلیـضف  بناـج  دوشیم و  مدـقم  درف  رب 

دودح هک  یناسکو  دنادیم  زاجم  یلا  ماکحا  بوچراچ  رد  ارادم  اما  تسا  هلهسو  هحمس  تعیرش  هچرگ  مالسا  تسا . فلتخم  ياهدوخرب 
. دنکیم خیبوت  دننک  یمن  تاعارم  ار  یهلا 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ینونک  ياهیسارکومد  هب  نآ  میدق  يانعم  زا  یسارکومد  روطت  ریس  و  هچ ؟  ینعی  میدق  يانعم  هب  یسارکومد 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ینونک  ياهیسارکومد  هب  نآ  میدق  يانعم  زا  یسارکومد  روطت  ریس  و  هچ ؟  ینعی  میدق  يانعم  هب  یسارکومد 

خساپ

دراد راک  رس و  مدرم  یگدنز  نوئش  روما و  اب  تموکح  اریز  دنـشاب ؛ مدرم  همه  دیاب  تموکح  رما  نایدصتم  هک  دنا  هتـشاد  داقتعا  یناسک 
نامه نیا  دننک . رظن  لامعا  دنشاب و  هتـشاد  تلاخد  یتموکح  روما  رد  هطـساو ، یب  ًامیقتـسم و  مدرم  همه  هک  تسا  نآ  تسرد  نیا ، رب  انب 
هیرظن اـب  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هدوب و  هجوت  دروم  ناتـساب  ناـنوی  رد  هک  تسا  نآ  میدـق  ياـنعم  هب  يرـالاس ) مدرم   )= یـسارکومد هیرظن 

مد یتـموکح  روـما  رد  مدرم  هطـساو  یب  میقتـسم و  تلاـخد  زا  یـسک  هزورما  دراد ؛ تواـفت  شیزورما ، دـیدج و  ياـنعم  هب  یـسارکومد 
اجنآ زا  مدرم . ناگدنیامن  ندش  هدـیزگرب  تسا و  باختنا  زا  نخـس  هکلب  تسین - نیا  زج  يزیچ  نیتسار  یـسارکومد  هچ  رگا   – دـنزیمن

رب یسایس  نارکفتم  تسین ، ریذپ  ناکما  زین  لمع  ماقم  رد  دوشیم و  دراو  نآ  میدق  يانعم  هب  یسارکومد  هیرظن  رب  يددعتم  تالاکشا  هک 
لصالا یسیوس  یسایس  رکفتم  فوسلیف و  ٍٍٍوسور » كاژ  ناژ  « ؛ ددرگ لمع  لباق  ات  دننک  لیدعت  حالـصا و  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  ات  دندش  نآ 

تموـکح  » ياـنعم هب  هکلب  تسا - مدرم » رب  مدرم  همه  تموـکح   » هک  – نآ میدـق  ياـنعم  هـب  هـن  ار  یـسارکومد  ( 1778-1712) يوسنارف
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و فارشا » تموکح   » ای ناگدیزگ » رب  تموکح   » يانعم هب  یسارکوتسیرآ »  » ربارب رد  ار  نآ  دنکیم و  ریسفت  مدرم » همه  رب  مدرم  تیرثکا 
نیا رد  یسارکوتسیرآ  یـسارکومد و  قرف  يو ، هدیقع  هب  دنکیم . عافد  نآ  زا  دهدیم و  رارق  یتنطلـس » تموکح   » يانعم هب  یـشراتوم » »

رد هک  نآ  لاـح  و  دـنراد ، میقتـسم  تلاـخد  یتموکح  روما  هدارا  ریبدـت و  رد  مدرم ، زایمین  زا  رتشیب  اـی  فصن  یـسارکومد  رد  هک  تسا 
رد دنرامش . كدنا  یهورگ  ناگدننک  تموکح  هاگ  یتح  دننکیم و  میقتسم  تلاخد  تموکح  رد  مدرم  فصن  زا  رتمک  یـسارکوتسیرآ 
رد نکیل  تسا ، نآ  میدـق  يانعم  هب  یـسارکومد  زا  رت  هتفای  لیدـعت  یـسارکومد  نیا  هچ  رگا  تسین ، شیب  نت  کی  مکاح  مه ، یـشراتوم 

هطساو یب  میقتـسم و  تلاخد  هک  دنتفایرد  وسور ، زا  سپ  یـسایس  روما  نارظن  بحاص  دوشیم . عقاو  تالاکـشا  تاداریا و  نامه  ضرعم 
هب دندرک و  هضرع  یسارکومد  زا  يدیدج  ریسفت  ور ، نیا  زا  تسین . یلمع  تموکح ، رما  رد  ناشفصن  یتح  ای  نانآ  تیرثکا  ای  مدرم  همه 
هب یتح  تسا و  هدـش  هتفریذـپ  عماوج ، همه  رد  ًابیرقت  هیرظن  نیا  هزورما  هک  نانچ  دـندش ، باـیماک  راـک  نیا  رد  دـنتخادرپ و  نآ  زا  عاـفد 

نینچ یـسارکومد  لوبقم  دیدج  هیرظن  تسا . هدـش  رگ  هولج  قوقح ، تسایـس و  رد  لصا  کی  یلاعتم و  شزرا  کی  تروص  هب  جـیردت ،
ار نانآ  تموکح  هک  دنرادن  نیریاس  رب  یناحجر  مدرم  زا  ییاههورگ  ای  دارفا  يدنـسپ  درخ  لوقعم و  لیلد  چیه  هب  نوچ  هک  دوشیم  نایب 
ار ینیناوق  دـننک و  تلاخد  یعامتجا  روما  هرادا  ریبدـت و  رد  هعماـج ، دارفا  همه  هک  تسا  نآ  تسرد  دـنک ؛ زیوجت  هیجوت و  مدرم  رگید  رب 
نوناق و عضو  هنیمز  ود  ره  رد  دیاب  سپ  دنرامگب . نیناوق  يارجا  هب  دنهاوخیم  دوخ  هک  ار  یـصاخشا  دننک و  عضو  دندنـسپیم  دوخ  هک 

ناـکما هـنیمز  ود  نـیا  زا  کـی  چـیه  رب  ناـنآ  هطـساو  یب  میقتـسم و  تلاـخد  نوـچ  یلو  دنــشاب . راـیتخا  بحاـص  مدرم  دوـخ  نآ  يارجا 
دناوتن یـسک  رگا  ، يدرف روما  رد  هک  روط  ناـمه  تسرد  دریگ ؛ تروـص  ـالکو  طـسوت  لـیکوت و  قـیرط  هب  ناـشتلاخد  دـیاب  دریذـپیمن ،

نایدصتم هعماج ، دارفا  هک  نیا  هب  هتـسب  هتبلا  دزادرپب . راک  نادب  هک  دهاوخیم  وا  زا  دـنیزگیم و  رب  یلیکو  دـهد  ماجنا  ار  يراک  شدوخ 
ياهماظن رثکا  رد   . دباییم ددـعتم  لاکـشا  روص و  کیتارکومد )  ) رالاس مدرم  ماظن  دـننک ، دوخ  لیکو  دـننیزگرب و  ار  یبصنم  ماقم و  هچ 

مدرم اهماظن , زا  یضعب  رد  . دنا يرازگنوناق  سلجم  ياضعا  دنوشیم  هدیزگ  رب  مدرم  يوس  زا  میقتسم  تروص  هب  هک  یناسک  , رالاس مدرم 
یلاع ناوید  سیئر  ای  ریزو  تسخن  ای  روهمج  سیئر  ًالثم  دـننیزگیمرب , هطـساو  یب  زین , ار  يرگید  ناسک  سلجم , ناگدـنیامن  رب  هوـالع 

هدیزگرب يا  هجرد  کی  باختنا  اب  یتموکح  روما  نایّدصتم  زا  کی  مادک  هک  نیا  رگید , ترابع  هب  اردوخ  رهـش  رادرهـش  یتح  ای  روشک 
. ددرگیم رالاس  مدرم  ياهماظن  عّونت  أشنم  دوخ  يا , هجرد  ود  باختنا  اب  کی  مادک  دوش و 

؟ تسا هدش  هتفرگ  رالاس  مدرم  ياهماظن  رب  ام ) بتاکم  هن  ) قوقح هفسالف  دوخ  يوس  زا  یتاداریا  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هتفرگ  رالاس  مدرم  ياهماظن  رب  ام ) بتاکم  هن  ) قوقح هفسالف  دوخ  يوس  زا  یتاداریا  هچ 

خساپ

ياضعا دادعت  هچ  ره  ینعی  دراد ؛ سکع  تبـسن  هعماج  کی  تیعمج  ابیمومع  تیاضر  لوصح  لمع , رد  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیتسخن 
, نت دـنچ  ای  هس  اـی  ود  دراد  ناـکما  يرآ  دـهنیم . یتساـک  هب  وریمومع  تیاـضر  یناـگمه و  قفاوت  لاـمتحا  دریگ , ینوزف  هعماـج  کـی 
, دـننک لصف  ّلح و  ار  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  دـنهد و  ناماس  مظن و  يرکف , تالدابت  زا  لصاح  قفاوت  ساسا  رب  ار  دوخ  نایم  تابـسانم 

نت کی  نویلیم و  دص  هک  يا  هعماج  رد  دینک  ضرف  درادن . عوقو  ناکما  زورما , ینویلیم  اهدص  ای  اههد  گرزب  عماوج  رد  يرما  نینچ  اما 
عاـطم ار  تیرثکا  يأر  نوچ  یفنم , يأر  رگید  هاـجنپ  دـنداد و  تبثم  يأر  صاـخ  يا  هلأـسم  رد  نت , کـی  نویلیم و  هاـجنپ  دراد  تیعمج 

ار مدرم  زایمین  طقف  راک  نیا  اب  دـینیبیم  دـینکیم . در  ار  هّیقب  نخـس  دـیریذپیم و  ار  نت  کی  نویلیم و  هاـجنپ  نخـس  راـچان  هب  دـینادیم 
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لاح ره  هب  یلو  هدش , هدیزگرب  هار  نیرت  نایز  مک  تیرثکا  يأر  نتـسناد  مکاح  اب  هک  تفریذپ  ناوتب  دـیاش  ار . همه  هن  دـیا  هدرک  یـضار 
رد اما  دز  مد  مدرم )) دازآ  يأر  )) زا ناوتیم  نخس  ماقم  رد  طقف  هک  نیا  لاکشا  نیمود  تسا . هتفر  تسد  زا  یناگمه  ینعی  یلـصا  فده 

ياـپ هب  روز  هب  ار  مدرم  يروـشک - چـیه  رد  ًاـبیرقت  هزورما - هک  تسا  تسرد  دـتفایم ؛ قاـفتا  یتـقیقح  نینچ  تردـن - هـب  لـمع - ماـقم 
تسرد زین  نیا  اما  دنهدب , يأر  یّصاخ  صخـش  ای  یّـصاخ  یعامتجا  نوناق  دوس  هب  هک  دنهاوخیمن  نانآ  زا  دنربیمن و  يأر  ياهقودنص 

هک یتخانش  یهاگآ و  زا  دنراد و  ییالوط  دی  مدرم  نداد  بیرف  رد  هک  دنتسه  یتفـص  ناطیـش  ّتیّلقا  اهروشک - همه  رد  ًابیرقت  هک - تسا 
زا دنهاوخیم  هک  ار  ییأر  نامه  ماجنارس  هک  دنروآیم  مهارف  یلاوحا  عاضوا و  دننکیم و  هدافتـسا  ؤس  دنراد  مدرم  طاقن  تایناسفن و  زا 

هـشیدنا اهزغم و  دیاب  نآ  رب  هوالع  هکلب  دنراذگب , دازآ  ار  اه  ملق  تسد و  هک  تسین  نیا  هب  اهنت  يأر  ندوب  هنادازآ  دیآیم . رب  اهقودـنص 
, يأر رب  بترتم  دسافم  حلاصم و  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  رما و  کی  بناوج  فارطا و  همه  شجنـس  یـسررب و  اب  ات  دنراذگ  دازآ  زین  ار  اه 

ءارآ هچ  تالکـشم  لئاسم و  کیاکی  هرابرد  ناش  هدیزگرب  ناگدنیامن  دننادیمن  مدرم  نوچ  هک  نیا  لاکـشا  نیموس  دنربب . ملق  هب  تسد 
رد يو  هک  دنباییم  رد  سپـس  دننیزگیم و  رب  دوخ  یگدـنیامن  هب  ار  یـسک  مدرم  زا  یهورگ  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  دـنراد , یتارظن  و 

يوگنخـس ات  دننکیم  باختنا  هدنیامن  مدرم  ییوس  زا  درک ؟ دـیاب  هچ  دراوم  نیا  رد  دـنراد . نانآ  يأر  فلاخم  ییأر  لئاسم , یخرب  همه 
دراد اضتقا  نم  بصنم  ماقم و  هک  دـنکیم  لالدتـسا  مه  هدـنیامن  رگید , يوس  زا  دروآ , نابز  رب  ار  ناشفلاخم  رظن  هک  نیا  هن  دـشاب , نانآ 

یـساسا و ياه  قوقح  رد  اّما  دـننک ؛ رانکرب  ار  دوخ  هدـنیامن  مدرم  هک  تسا  نیا  دـنامیم  هک  یهار  اـهنت  منک . زاربا  ار  دوخ  تاـّیرظن  هک 
مدرم ناگدنیامن  عومجم  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنرادن . ار  دوخ  هدنیامن  لزع  ّقح  مدرم  تسا و  هتسب  مه  هار  نیا  ام , ناهج  لومعم  یسایس 

اب ای  تسا  مدرم  اب  قح  يدراوم  نینچ  رد  دشاب . مدرم  تّیرثکا  رظن  فلاخم  هک  دننک  بیوصت  عضو و  ار  ینوناق  يراذـگنوناق , سلجم  رد 
ياه هناوتـشپ  یعامتجا  نیناوق  يارب  هک  یقوقح - هفـسالف  نانادقوقح و  رب  هک  تسا  یتاداریا  نیرتمهم  لاکـشا  هس  نیا  اهنآ ؟ ناگدـنیامن 

. تسا هتفاین  روخرد  یباوج  مه  کی  چیه  تسا و  هدش  دراو  يرالاس  مدرم  ماظن  نارادفرط  همه  رب  زین  و  دنتسین - لئاق  ینیوکت 

؟ دنک یم  تیرثکا  تساوخ  شریذپ  هب  دیقم  ار  نانموم  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  تیرثکا  تساوخ  شریذپ  هب  دیقم  ار  نانموم  مالسا  ایآ 

خساپ

مدرم شریذـپ  تیلوبقم و  رگا  هک  تسا  اـنعم  نادـب  تسا ،  طرـشزین  تیلوـبقم  تموـکح ،  تیعورـشم  رب  هوـالع  دوـش  یم  هتفگ  هک  نیا 
دـش مکاح  تیلقا  رگا  هک  تسین  یعرـش  طرـش  ، رما نیا  موزل  سپ   . درادـن دوجو  ًالمع  نآ ،  تیقفوم  ای  تموکح  لیکـشت  ناکما  دـشابن ،

هتشاد ار  یمالسا  تموکح  لیکشت  ییاناوت  هعماج  رگا 40 % هجیتن  رد  تسا .  یجراخ  ققحت  عوقو و  طرـش  هکلب  دـشاب ؛ مارح  شتموکح 
رثا لامتحا  تروصرد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  تسا ؛  نشور  مه  نآ  لیلد   . دـنزادرپب مهم  نیا  هب  تسا  بجاو  اهنآ  رب  دنـشاب ،

هب رما  ریثات  ییالقع  لامتحا  تفرگ و  رارق  دـساف  يا  هعماج  رد  نموم  کـی  رگا  یتح  تسا ،  بجاو  ناـنموم  نیملـسم و  همه  رب  يراذـگ 
لیکـشت هک  تسین  یکـش  ًالوا ، هتکن ؛  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا .  بجاو  يورب  هضیرف  ود  نیا  ماـجنا  تشاد ،  دوجو  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

هتـشاد نآ  رب  تردـق  مه  رفن  کی  رگا  تسا و  رکنمزا  یهن  نیرتالاب  توغاط  تموکح  نتـشادرب  فورعم و  نیرت  مهم  یمالـسا  تموکح 
شرتسگ ماجنا و  قح و  هماقا  همدـقم  تردـق  تموکح و  هب  یبای  تسد  ًایناث ، هعماـج . )  هب 40 % دسر  هچ  تسا (  بجاو  نآ  ماجنا  دـشاب 

نیا دـندز ، زابرـس  یمالـسا  ینید و  تموکح  شریذـپ  زا  نآ ،  همه  هب  کیدزن  رثکا  ای  هعماج  مامترگا  هلب  تسا .  هعماج  رد  یهلا  ماـکحا 
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بلاطم هب  هجوت  اب  تسا .  ع )  یلع (  ترـضح  هلاـس  ینیـشن 25  هشوگ  نآ ،  نشور  هنومن  هک  تسا  تموکح  لیکـشت  تردق  مدع  نامه 
هب هجوت  همتاخ  رد   . درک رکذ  ناوت  یم  اعدا ، نیا  یلقن  لیلد  ناونع  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تایاور  تاـیآ و  ماـمت  هدـش  داـی 
هب طوبرم  مود  عوضوم  اریز  دوشن ؛ هابتشا  نامیمالساروشک  تاباختنا  رد  مدرم  تیرثکا  زا  تیعبت  موزل  ثحبم  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا 

یساسا نوناق  یمالسا و  تموکح  لصا  مدرم  هک  نیا  زا  دعب  ینعی ،  دشاب ؛ یم  نآ  هدننک  ارجا  دارفا  یمالـسا و  مکح  يارجا  هویـش  هلاسم 
.; دشاب نوناق  نیا  هدننک  ارجا  یناسک  هچ  دنیوگ  یم  تاباختنارد  دنتفریذپ ، ار  ماظن  تایلک  و 

؟  تسیچ یسارکومد  دروم  رد  هر )  ینیمخ (  ماما  رظن  تسا ؟  تسرد  مالسا  رظن  زا  یسارکومد  ایآ 

شسرپ

؟  تسیچ یسارکومد  دروم  رد  هر )  ینیمخ (  ماما  رظن  تسا ؟  تسرد  مالسا  رظن  زا  یسارکومد  ایآ 

خساپ

رظنم زا  یـسارکمد  ؛ ًایناث تسا .  انعم  یب  نآ  لدـم  نییعت  نودـب  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، یعونتمرایـسب  ياـه  لدـم  یـسارکمد  ًـالوا ؛
 ) ینارادمتـسایس سیتسا )  رتیپسوش ، هله ،  دیوید  لسار ،  دـننام  یبرغ (  نافوسلیفدوخ  هک  دراد  يا  هدـیدع  تالکـشم  تسایـس ،  هفـسلف 

يایند رد  هچنآ  هن  تسا و  ریذپ  ناکما  هن  یعقاو  یسارکمد  ًاساسا  دنا و  هدرک  نآ  ياهدنیآرب  ینابم و  دقن  هب  نارگید )  یکـس و  اچ  نوچ 
یـسایس خیرات  رد  هک  تسا  نیا  دنیوگ  یم  برغ  رد  یـسارکمد  نارادفرط  هک  يزیچ  اهنت  تسا .  یعقاو  يرالاس  مدرم  دراد  دوجو  زورما 
نیرتهب یـسارکمد  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نیا  یلو  تسا ؛  کیتارکمد  یـسایس  ياه  ماظن  هدـمآدیدپ  نونکات  هک  یماظن  نیرتهب  برغ ، 

یلو تسا ؛  اراد  لکـش  نیرت  یلاع  هب  ار  یـسارکمد  تبثم  هوجو  هک  دراد  ییاه  یگژیو  مالـسا  یـسایس  ماظن  ًاـثلاث ؛ دـشاب .  نکمم  ماـظن 
مدرم يار  رب  ینتبم  یماظن  ار  یمالسا  ماظن  دنا و  هدرک  هیکت  عوضوم  نیا  رب  زین  هر ) ) ینیمخ ماما  تسا .  هتساریپ  نآ  تالاکشا  بیاعمزا و 

زا دبلط و  یم  یعساو  لاجم  مالسااب  شا  هطبار  نآ و  جیاتن  ینابم و  یسارکمد ،  یلیصفت  دقن  یـسررب و   . دنناد یم  یهلا  نوناق  هب  یکتم  و 
یفرعم هعلاطم  تهج  ار  یعبانم  سپس  هتشاد و  میدقت  ار  ماما  ترضح  نانخس  زا  ییاه  تمسقاج  نیا  رد  تسا .  جراخ  همان  کی  هلـصوح 

ج رون ، هفیحص  دوش ( . ) )  یم  رارقرب  یمالسا  يروهمج  یسارکمد و  تموکح  تفر و  دهاوخ  هاش  تلم ،  یبالقنا  مایق  اب  مینک ( ( :  یم 
ییاـهن لکـش  یمومع ،  يارآ  هب  یکتم  تسا  یتـموکح  نآ  میتـسه و  یمالـسا  يروـهمج  کـی  رارقتـسا  ناـهاوخ  اـم  ص 160 ( ( )  ، 2

یم اـم   ( . ) ) 164 ص 163 - نامه ،  دوش ( ، ) )  یم  نییعت  مدرم  دوخ  طسوت  هعماـج  ینونک  تایـضتقمو  طیارـش  هب  هجوت  اـب  تموکح 
 ، فلتخم ياه  تروص  هب  دندبتسم  مه  نات  يروهمج  سییر  فلتخم ،  ياه  تروصاب  دادبتسا  امش ، کلامم  تسین  یسارکمد  هک  مییوگ 

میژر ياـج  هب  هـک  یمیژر  ص 213 ( ( . )  نامه ،  درادـناوتحم ( ، ) )  تسا ،  داـیز  یلیخ  ظاـفلا  تسا ،  داـیز  یلیخ  ًامـسا  مسا ،  اـهتنم 
تـسا نکمم   . دـش دـهاوخن  ادـیپو  تسین  برغ  یـسارکمد  رد  میژر  نآ  هیبش  هک  تسا  يا  هنـالداع  میژر  تسـشندهاوخ ،  هاـش  هناـملاظ 

رد میروآدوجو ،  هب  میهاوخ  یم  ام  هک  يا  یسارکمد  نآ  اما   . دشاب هباشم  تسه ،  برغرد  هک  ییاه  یسارکمد  اب  ام  بولطم  یـسارکمد 
یمالـسا يروهمج  تموـکح  ص 216 ( ( . )  نامه ،  تسا ( ، ) )  برغ  یـسارکمد  زا  رت  لـماک  مالـسا  یـسارکمد   . درادـن دوجو  برغ 

لکـش زین  دـشاب و  یم  تلم  یمومع  يارآ  هب  یکتم  تفرگ و  دـهاوخ  ماهلا  ع )  یلع (  ماـما  و  ص )  مرکا (  ربماـیپ  هیور  زا  اـم  رظن  دروم 
يارآ هب  یکتم   ، مالسا طباوض  رب  ینتبم  یمالسا  يروهمج  تموکح  نتشاد  اپ  هب   . دیدرگدهاوخ نییعت  تلم  يارآ  هب  هعجارم  اب  تموکح 
نوناق کی  رب  يروهمج  نیا  نکل  تسا ،  يروهمج  اج  همه  هک  تسا  ییانعم  نامه  هب  يروهمج  اما  ص 230 ( ( . )  نامه ،  تلم ( ، ) ) 

مه بختنم و  طیارـش  مه  هک  تسا  نیا  يارب  مییوـگ  یم  یمالـسا  يروـهمج  اـم  هک  نـیا   . دـشاب مالـسا  نوناـق  هـک  تـسا  یکتم  یـساسا 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 641 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يروهمج نامه  مه  يروهمج  زرط  تسا و  تلم  اـب  باـختنا  نکل  تسا .  یکتم  مالـسا  رب  اـه  نیا  ، دوش یم  ياـج  ناریا  رد  هک  یماـکحا 
ًارهق مدرم ...  يارآ  هب  یمومع ،  يارآ  هب  مینک  عوـجر  هک  تسا  نیا  اـم  هماـنرب  ص 351 ( ( . )  ناـمه ،  تسه ( ، ) )  اـج  همه  هک  تسا 
کی دهاوخ  یم  یکی  تقو  کی   . دنکباطخ دوش  یمن  یمومع  يارآ  دـننک و  یم  باختنا  زا  ار  حـلاص  رفن  کی  دنتـسهدازآ ، یتقو  مدرم 
کی دهاوخ  یم  یتلم  کی  هک  یتقو  ًارهق   ... دنکب هابتـشا  دوش  یمن  ینویلیم  یـس  تکلمم  کی  تقو  کی  دنک ، یم  هابتـشا  دـنکب ، يراک 

رد هابتشا  ًارهق  ار و  يدساف  مدآ  کی  هن  دنک ، یم  نییعت  ار  حیحـص  مدآ  کی  نیا  دنک ، نییعت  شدوخ  تکلمم  تشونرـس  يارب  ار  یـسک 
نیمات یسارکمد و  ظفح  رد  یتایح  تیمها  نادنچاه  تلود  لکـش  ص 21 ( ( . )  ج 3 ، نامه ،  دش ( ، ) )  دـهاوخن  تیعمج  نویلیم  یس 
تـسا مهم  هچنآ  یلو  دراد ، حـیجرت  رگید  لاکـشا  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنچ  ره  درادـن ، تلم  یناسنا  ياه  ناـمرآ  رتشیب  هچ  ره 

اهنآ تیاعرو  لمع  هک  یطباوض  زین  دوش و  تیاـعر  دـنوش ، یم  باـختنا  اـه  تیلووسم  لوبق  يارب  هک  يدارفا  رد  رگا  هک  تسا  یطباوض 
هلاسم نیمه  دوب و  راودیما  ًادج  ناوت  یم  ار  ورشیپ  یقرتم و  يا  هعماج  ندمآدوجو  هب  دوش ، هتخانـش  بانتجا  لباقریغ  اه  تلود  يارب  دیاب 

ایند هب  ار  هدننک  هریخ  یتقیقح  یلاعت ،  يادخ  يرای  هب  میهاوخ  یم  مالـسا  رب  هیکت  اب  ام  تسین و  هجوت  دروم  ایند  رد  زورما  هک  تسا  مهم 
لالقتسا یمالسا ،  تموکح  رد  یمالـسا .  نیناوق  هیاپ  رب  تسا  یتموکح  یمالـسا ،  تموکح  ص 28 ( ( . )  ناـمه ،  مینک ( ، ) )  یفرعم 

ینعی یمالسا ؛  دهد و  یم  لیکشت  ار  تموکح  لکش  مرف و  يروهمج ،  میشاب .  یم  یمالسا  يروهمجراتساوخ  ام   . دوش یم  ظفح  لماک 
هدرک نییعت  یطباوض  تلم  رادمامز و  تلود و  نیب  هطبار  رد  مالسا  ص 60 ( ( . )  ناـمه ،  تسا ( ، ) )  یهلا  نیناوق  هک  مرف  نآ  ياوتحم 

هب هطلـس  ریز  طلـسم و  يا  هطبار  نینچ  زگره  نآ  تیاـعر  تروـص  رد  هک  تسا  هدوـمن  نییعت  یقوـقح  يرگید  رب  کـی  ره  يارب  تسا و 
تموکح و ماـقمرد  درف  کـی  هک  تسا  یهلا  هفیظو  فـیلکت و  کـی  مالـسا  رد  يرادـمامز  ندرک و  تموـکح  ًاـساسا   . دـیآ یمن  دوـجو 

دیاب هک  تسا  وا  هدهع  رب  زین  يرگید  نیگنـس  فیلاکت  هلـسلس  کی  تسا ،  بجاو  نیملـسم  همه  رب  هک  یفیاظو  زا  هتـشذگ  يرادـمامز ، 
دوخ عفن  هب  دـهاوخب  ماقم  نیا  زا  هک  تسین  نارگیدرب  یگرزب  رخف و  هلیـسو  دارفا ، اـی  درف  تسد  رد  يرادـمامز  تموکح و   . دـهد ماـجنا 

وا هب  دـنک و  حاضیتسا  ار  نیملـسمرادمامز  نیریاس ،  ربارب  رد  ًامیقتـسم  هک  دراد  قح  تلم  دارفا  زا  يدرف  ره  . دـنک لاـمیاپ  ار  یتلم  قوقح 
تسا یقیقح  یسارکمد  اه و  يدازآ  ببس  مالسا  نوناق   ( . ) ) 86 ص 85 -  نامه ،  دهدب ( ، ) )  هدننک  عناق  باوج  دیاب  وا  دنک و  داقتنا 
ماظن رد  مدرم  هاـگیاج  - 1 هب :  دـینک  عوجر  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص 102 . )  ناـمه ،  دـنک ( ، ) )  یم  نیمـضت  زین  ار  روشک  لالقتـسا  و 
ربکا یلع  سدق  یسارکمد  هیرظن  غورفا 3 - دامع  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  رد  یسارکمد  يدازآ و  یکارا 2 - نسحم  مالسا  یتموکح 
ماما باتک ( (  رد  هدـش  دای  تـالاقم  ماـما  هشیدـنا  رد  مدرم  یمظاـک  ناوخا  مارهب  نیمار 5 - حرف  یـسارکمد  مالـسا و  داشر 4 - یقداص 

یسارکمد و - 6 تسا .  هدش  پاچ  هر ) ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  يوس  زا  یسایس 2 )  هفسلف  یمالـسا (  تموکحو  ینیمخ 
ینیمخ 8- ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم  تسایـس  هفـسلف  يوبن 7 - سابع  دیس  ش 1 هاگـشناد ،  هزوح و  همانلـصف  یمالـسا ،  تیمکاح 

 ; نایبکاوک یفطصم  رتکد  هیقف  تیالو  ماظن  رد  یسارکمد  يدزی 9 - حابصم  یقت  دمحم  مالسا  یسایس  هشیدنا 

؟ تسا ینید  يرالاس  مدرم  فدارتم  هژاو  نیا  ایآ  تسا و  حیحص  یمالسا  مسیلاربیل  ظفل  زا  هدافتسا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ینید  يرالاس  مدرم  فدارتم  هژاو  نیا  ایآ  تسا و  حیحص  یمالسا  مسیلاربیل  ظفل  زا  هدافتسا  ایآ 

خساپ

، دوخ ندمت  يراذگ  هیاپ  تهج  رد  برغ  ۀعماج  نایلوتم  رگید  ترابعب  تسا . مسیرالوکس  ياه  هفلؤم  زا  یبرغ و  بتاکم  زا  مسیلاربیل  . 1
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يراذـگ هیاپ  مسیرالوکـس  ياـنبم  رب  ار  يدـیدج  يرکف  ماـظن  رگید  ییوس  زا  دـنداد و  رارق  يرهم  یب  دروم  ار  تیحیـسم  نییآ  ییوس  زا 
ندز رانک  اب  بتکم  ماظن و  نیا  ًالوصا  سپ  درک . هراشا  مسیلاربیل و ...  مسیناموا ، هب  ناوت  یم  نآ  ینابم  اـهداینب و  هلمج  زا  هک  ( 1 .) دندرک

ۀصرع رد  دشیدنا  یم  يدازآ  حماست و  لهاست ، يرگیحابا ، هب  هک  مسیلاربیل  دمآ . دوجوب  ییزج  تروصب  تیحیسم  قلطم و  تروصب  نید 
يداصتقا روما  رد  تلود  تلاخد  لقادح  يدانم  زین  یـسایس  ۀـصرع  رد  و  تسین ، لیاق  یعمج  نید  هب  تسا و  ییارگدرف  يدانم  یگنهرف ،

رب نآ  يانبریز  تسین . لیاق  تلود  يارب  یـشقن  اهناسنا  تیادـه  ۀـنیمز  رد  دـناد و  یم  تینما  داجیا  ار  تلود  راـک  اـهنت  تسا و  یـسایس  و 
دراذگ و یم  رانک  ار  یحو  درگن ، یم  هنایارگ  یبسن  يدید  اب  ار  یعامتجا  یقالخا و  ینید ، نیناوق  ننـس و  ۀـمه  ددرگ و  یمرب  کیکـشت 

اما دراد  دوجو  مالـسا  نید  رد  يدازآ  هب  هجوت  هبرجت و  هب  هجوت  لقع ، هب  هجوت  ًاـنیقی  ( 2 .) دروآ یم  ور  ییارگ  هبرجت  يرادـم و  لقع  هب 
هکنیا . 2 تسا . برغ  رد  دوجوم  يراگنلو  نیمه  زین  نآ  ۀجیتن  هک  هدش  خـسم  تسا  يزیچ  دوشیم  حرطم  هراب  نیا  رد  مسیلاربیل  رد  هچنآ 

هاگ اسب  هچ  میرادن و  يا  هشقانم  اهنآ  يریگراکب  ظافلا و  رد  تفگ  دیاب  درب ؟ راک  هب  ار  یمالـسا " مسیلاربیل   " ةژاو ناوت  یم  ایآ  دیدومرف 
، یمالـسا مسینوـمک  مییوـگب  هکنیا  لـثم  تساـجیب . يراـک  یحالطـصا  یملع و  رظن  زا  اـما  دـشاب . هتـشاد  ییآراـک  نهذ  هب  بیرقت  يارب 

ةژاو کی  مینک  هدافتسا  نآ  زا  هکنآ  يارب  دمآ  نامشوخ  هچ  ره  زا  رگید ، ترابعب  یمالسا !! كرش  یمالـسا ، تب  یمالـسا ، مسیرالوکس 
مالسا رد  دوب . دهاوخن  مالسا  رگید  نید ، نیا  اما  میراد ، هقالع  يزیچ  نینچ  هب  مه  میناملسم و  مه  مییوگب  ات  مینک  هفاضا  نآ  هب  یمالـسا 

... زا ا نخـس  هاگنآ  مینک و  یم  یفن  ار  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، توغاط  مینکیم ، یفن  ار  يرگریبدـت  يراذـگنوناق و  عبنم  ره  ادـتبا 
زا رتـشیب  هچ  ره  عتمت  يداـم و  روحم  لوح  زیچ  همه   : " دـیوگ یم  یبرغ  ۀـعماج  رد  دوـجوم  رکفت  ةراـبرد  ینیوآ  دیهـش  . 3 میروآ . یم 

نوناق کی  دـنرچب ، یتحار  هب  دـنناوتب  همه  گرزب  رازنمچ  نیا  رد  هکنیا  يارب  هتبلا  هدـش و  اـنعم  تسا  دوجوم  نیمز  ةرک  رد  هک  يذـیاذل 
مدرم .4 ( 3.") دراد زاب  رگیدـکی  قوقح  هب  زواجت  زا  يراگنلو )  ) يدازآ رثکادـح  زا  يرادروخرب  نیع  رد  ار  اهناسنا  ات  تسا  مزال  یمومع 

یمالـسا يروهمج  نامه  ای  هیقف و  تیالو  هیرظن  زا  تسا  يرگید  نایب  دندومن و  عضو  ارنآ  بالقنا  ربهر  هک  تسا  يا  هژاو  ینید  يرالاس 
یشزومآ هسسؤم  تسایس ، هفـسلف  . 1 ذـخآم :  عباـنم و  دراد . تواـفت  مسیلاربیلاـب  مییوـگ و  یم  یـسارکومد  ار  ییاـهنت  هب  يرـالاسدرم  و 

ص20 ینیوآ ، دیهش  برغ ، ندمت  ینابم  هعسوت و  ص70 3 . نامه ، ص67 2 . ینیمخ ،( ماما  یشهوژپ 

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  یسارکومد  تیصاخ 

شسرپ

؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  یسارکومد  تیصاخ 

خساپ

; تسا هدـش  هتفرگ  تموکح  يانعم  هب  " Kratos " مدرم و ياـنعم  هب  " Demos " ینانوی ۀـشیر  زا  (( Democratia یسارکومد
،200 ص 198 ـ  ییالکباراد ، لیعامسا  مالسا ، یسایس  ۀفسلف  ص 88 ; يروشآ ، شویراد  یسایس ، مولع  گنهرف  ) یمدرم تموکح  ینعی 
رد تیحیـسم  يدمآراکان  هک  ددرگیم  زاب  ینامز  هب  برغ  رد  دـیدج  یـسارکومد  شیادـیپ  هاگتـساوخ  یمالـسا ). تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 
هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یبرغ  نانیدـتم  ورنیا  زا  دیـسر ; روهظ  هب  يرـشب  تایح  فلتخم  ياههبنج  هب  طوبرم  تالکـشم  هب  ییوگخـساپ 
اب تسایـس  زا  تناید  ةزوح  کیکفت  هب  هّجوت  اب  اهیبرغ  هاگنآ  دـننک . دودـحم  ناسنا  يدرف  تایح  هب  ار  یهلا  ینارمکح  درکراـک و  ةزوح 

تموـکح  " ینعی لـح  هار  هجیتـن و  ود  هب  رذـگهر  نیا  رد  دنراپـسب و  یـسک  هـچ  تـسد  هـب  ار  تموـکح  هـک  دـندش  هجاوـم  هلأـسم  نـیا 
رب مدرم  رب  مدرم  تموکح  ای  يرالاسمدرم  یسارکمد و  تموکح  ود ، نیا  نایم  زا  دندش . نومنهر  يدادبتسا " تموکح  یسارکومد "و" 
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ییاسران یـسارکومد ، ماظن  شیادیپ  لیالد  زا  یکی  نیاربانب ، دش ; جیورت  تدـش  هب  هدـش ، هداد  حـیجرت  یتسیـشاف  يدادبتـسا و  تموکح 
تاراشتنا ص 152 ، يزورون ، داوجدـمحم  مالـسا ، یـسایس  ماظن  .) تسا هدوب  تسایـس  زا  ییادـج  هعماج و  تیریدـم  رد  تیحیـسم  نییآ 

شزومآ و ۀسـسؤم  مود ، لصف  ج 1 ، يدزی ، حابـصم  یقتدمحم  داتـسا  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  ; ینیمخ /  ماما  شهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم 
هک ارچ  درادن  ییاج  مالسا  نیبم  نید  رد  دیناشک ، یسارکومد  تموکح  يوس  هب  ار  یبرغ  نارکفتم  هک  انگنت  نیا  ; ینیمخ ). ماما  شهوژپ 

هجیتن رد  دراد ; ار  هعماج  ةرادا  ییاناوت  یبوخ  هب  نآ  یـسایس ) يداصتقا و  یگنهرف ،  ) یعامتجا يدرف و  ماکحا  ندوب  هبناج  همه  اب  مالـسا 
مامتها و دروم  زاب  رید  زا  هک  تسا  یلئاسم  زا  تسایس  نید و  يریذپانییادج  ۀلأسم  دهدیمن . يور  یترورض  نینچ  یمالـسا  تموکح  رد 

َناَزیِْملا َب َو  َـ َتِْکلا ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأ  َو  ِت  َـ ِیَْبلِاب َنّ اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هدوب  ینید  ناـملاع  هّجوت 
لزان نازیم  باتک و  نانآ  هارمه  میداتـسرف و  مدرم  يوس  هب  نشور  لـئالد  اـب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  ( 25 دـیدح ، ... ;  ) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل 

يرارقرب روظنم  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب  دراد  هراشا  هفیرـش  هیآ  نیا  ، ... دـنراد " اپ  هب  هعماج  رد  ار  طسق  لدـع و  مدرم  هکنیا  ات  میدرک 
رد دـنناوتب  أیبنا : ات  تسا ، هدرک  نایب  ینامـسآ ، بتک  لکـش  رد  أیبنا  ۀلیـسو  هب  ار  اهنآ  هدومرف و  عضو  ینیناوق  یناسنا ، ۀـعماج  رد  تلادـع 

دناهتـشاد رظن  همانرب و  زین  یتموکح  لئاسم  رد  هشیمه  نایدا  سپ  دـننک ، اـمرفمکح  هعماـج  رد  ار  تلادـع  هدرک و  طـسق  هب  ماـیق  هعماـج 
نید رگید  فرط  زا  دـشابیم ، مدرم  یتموکح و  لـئاسم  رد  أـیبنا ،: تلاـخد  هب  رظاـن  زین  " 42 هدئام ، ; 58و65و105  أسن ،  " تاـیآ نینچمه 

نآ زا  دـعب  و  نیموصعم : روهظ  ناـمز  رد  هک  تسین  نینچ  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  اـهزاین  همه  تسا و  ناـیدا  متاـخ  هک  تهج  نآ  زا  مالـسا 
رگید طرـش  رمتـسم ، تیالو  تسا . تماما  رب  ینتبم  هک  تسا  یماظن  نآ  یـسایس  ماظن  هکلب  دشاب ، هتـشادن  یمایپ  یتموکح  لئاسم  ةرابرد 

مه یتموکح و  لئاسم  يارجا  اب  تسا . صقان  تسایـس  نودـب  نید  و  تسا ، تسایـس  نودـب  نید  تیـالو ، نودـب  نید  تسا ، نید  لاـمک 
هللا ۀیآ  تفرعم ، هنیآ  رد  تعیرـش  ر.ك : .) دـنکیم ادـیپ  ار  دوخ  یمالـسا  تسایـس  یعامتجا ، ماظن  محازت  دراوم  میدـقت  صیخـشت و  نینچ 

نامزاس رشن  ص 23 ، يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم  هللا  ۀـیآ  هیقف ، تیالو  یمالـسا و  تموکح  أـجر /  رـشن  ص 113ـ211 ، یلمآ ، يداوـج 
مهم ياههـصخاش  اهیگژیو و  زا  رگید  یکی  ثیدـحلا ). راد  رـشن  ص 136 ، يرهـش ، ير  يدمحم  مالـسا ، رد  يربهر  یمالـسا /  تاغیلبت 
زور لئاسم  زا  زین  نونکا  مه  هک  تیعورشم " تیرثکا "و"  . " تسا نآ  هب  نتفای  تیعورشم  تیرثکا و  رظن  هب  هّجوت  یسارکومد ، تموکح 
رظن ةراـبرد  نآرق  هاگدـید  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تیرثـکا : تسا . یتـموکح  یـسایس و  ثحاـبم  رد  تیمها  اـب  هلأـسم  ود  تسا ، اـم  هعماـج 
هکلب نارظنبحاص ، زا  يرایـسب  قطنم  رد  تیرثکا "  " هک مینکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  یمالـسا ، تموکح  رد  نآ  هاـگیاج  یـسررب  تیرثکا و 

تموکح هب  تدـش  هب  تسا ، یـسایس  هفـسلف  ناراذـگناینب  نیتسخن  زا  هک  طارقـس " . " تسا هتـشادن  یهاـگیاج  یـسایس  هفـسلف  نازاتـشیپ 
دهاوخ درخ  ببس  تیرثکا ، ای  ددع  فرص  هک  تسین  یتسرپ  موهوم  ایآ  دیوگیم : شسرپ  لکـش  رد  دنکیم و  هلمح  مدرم  ةدوت  تیرثکا و 
هفـسلف خـیرات  ر.ك : (؟ دنتـسه اهنت  هدـنکارپ و  نامدرم  زا  رتملاظ  رتنـشخ و  رتناداـن ، مدرم  ةدوت  ناـهج ، رـسارس  رد  هک  مینیبیمن  اـیآ  دـش ؟

.( دیهمتلا یتاراشتنا  یگنهرف  ۀسـسؤم  ص 66 ، تفرعم ، يداهدـمحم  یندـم ، هعماـج   / 70 ص 69 ـ  ملاع ، نامحرلادـبع  برغ ، یـسایس 
تیرثـکا یگتـسیاشان  رد  تسا "؟ هدروخ  تسکـش  یـسارکومد  اـیآ   " ناوـنع اـب  یعوـضوم  لـیذ  رد  ( 1981 "1885 ـ   ) تنارود لـیو  "

یلو تیرثکا ... رب  تیلقا  روز  راشف و  ینعی  نآ ; سکع  زا  تسا  رتهب  تیلقا  رب  يددع )  ) تیرثکا روز  راشف و  هک  تسا  تسرد  : " دسیونیم
هدوـمن میقع  ار  ناـشغوبن  هتـسکش و  مه  رد  ار  هداـعلا  قوـف  دارفا  حور  مه  هزادـنا  ناـمه  هب  هدرب و  ـالاب  ار  ماوـع  رورغ  حور  يرما ، نینچ 

سابع همجرت  هفـسلف ، تاذـل  .") میوشیم تحاراـن  رتشیب  نآ  ییورود  یگتـسیاشان و  زا  مییاـمزآیم ، ار  یـسارکومد  رتشیب  هچ  ره  و  تسا ...
تایآ هتسد  ود  یمالسا  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  میرکنآرق : رد  تیرثکا  هاگیاج  ص 66 ). یندم ، هعماج  زا  لقن  هب  ص 340 ، بایرز ،

لوا هتــسد  تاـیآ  زا  ياهنوـمن  نآ . قـفاوم  تـهج  رد  مود  هتــسد  تیرثـکا و  فلاـخم  تـهج  رد  لوا  هتــسد  دــنراد ; دوـجو  تاـیاور  و 
قساف (، 63 هدئام ،  ) دنریگیم یـشیپ  ندرک  هانگ  رد  (، 70 نونمؤم ،  ) دـننازیرگ قح  زا  (، 100 هرقب ،  ) دنتسین نمؤم  تیرثکا :) تایـصوصخ  )

، سنوی  ) ملع زا  هن  دننکیم  تیعبت  نامگ  نظ و  زا  (، 34 هبوت ،  ) دنروخیم مارح  لام  (، 32 هدئام ،  ) دنتسه فرسم  (، 110 نارمعلآ ،  ) دنتسه
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دهع هب  (، 8 مور ،  ) دنرادن رواب  ار  راگدرورپ  أقل  (، 92 سنوی ،  ) دنلفاغ (، 89 أرسا ،  ) دننکیم تمعن  نارفک  (، 243 هرقب ،  ) دنتسین رکاش  (، 36
ةزیگنا ندوب  مک  و  نطاب ) رهاظ و  ساوح  زا   ) يویند ياـههزیگنا  ندوب  داـیز  مدرم  رثکا  یهارمگ  لـیلد  (. 102 ماعنا ،  ) دنتسین دنبیاپ  دوخ 

3 و فارعا ،  ) دنرکاش رکاذ و  (، 88 هرقب ،  ) دنتسه نمؤم  تیلقا : تایـصوصخ  دشابیم . تسا ، ترطف  لقع و  هار  رد  هک  یهلا )  ) نید قح و 
رد هک  دنتسه  ناحلاص  ادهش و  ناقیدص ، أیلوا ، أیبنا ، نامه  تیلقا  (. 83 هرقب ،  ) دنتسه هقفت  ملع و  عبات  ( 38 أسن ،  ) دنتسین ناطیش  عبات  (، 10

لاعتم يادخ  نک ". ادتقا  نانآ  تیاده  هب  سپ  هدرک ، ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  : " دـیامرفیم ماعنا  هروس  رد  میرک  نآرق 
یـسررب زا  تسادخ ". تیادـه  اهنآ  تیادـه  تقیقح  رد  هک  نک  ادـتقا  اهنیا  تیادـه  هب  ربمایپ ! يا  وت  : " دـیامرفیم  9 ربماـیپ هب  هیآ  نیا  رد 

ـ  دنتـسین ;ب تیناقح  لیلد  دـنرادن و  یلالقتـسا  شزرا  تیّلقا  تیرثکا و  فلا ـ  دـیآیم : تسد  هب  دـنچ  یجیاـتن  هدـش  داـی  تاـیآ  عومجم 
تکرح تسا ;د ـ  مزـال  ناـهرب  هار ، باـختنا  رد  تسا ;ج ـ  هدـننک  هارمگ  دـشابیم ، سدـح  نظ و  قبط  رب  تکرح  هک  تیرثـکا  زا  تیعبت 

رظن رد  ترثک  حودـمم ، دـشاب و  دـحاو  ءییـش  کی  ترثک  تلق و  قلعتم  رگا  نیارباـنب ، تسین . قطنم  ناـهرب و  ساـسا  رب  مدرم ، تیرثکا 
تیلقا و قلعتم  رگا  ًـالثم  دراد . يرتشیب  حـبق  ترثک  دـشاب ، مومذـم  ءییـش  کـی  ود  ره  قلعتم  رگا  دـباییم و  يرتشیب  شزرا  ـالقع  فرع و 
تایآ و زا  ياهنومن  تسا . رتراوگان  تیرثکا  دـشاب ، رفک  رگا  تسا و  یندوتـس  نآ  تیرثکا  ًاتعیبط  دـشاب ، ادـخ  هب  ندروآ  نامیا  تیرثکا 
: دیامرفیم ع)  ) یلع ترضح  (، 38 يروش ، "  ) ْمُهَْنَیب َيَروُـش  ْمُهُْرمَأ  َو  (، " ... 159 نارمعلآ ، ... "  ) ِرْمَئ ْالا  ِیف  ْمُهْرِواَشَو  : " مود هتـسد  تایاور 

ناطیـش ۀمعط  ور ، کت  ناسنا  هک  ارچ  دـیزیهرپب ; هقرفت  زا  تسا و  تعامج  اب  ادـخ  تسد  هک  ارچ  دیـشاب ، گرزب  ياهتیعمج  اب  هراومه  "

دای تایاور  تایآ و  یسررب  زا  و ... هبطخ 127 ). حلاص ، یحبص  ۀغالبلا ، جهن  .") دوشیم گرگ  همعط  ورکت  دنفسوگ  هک  هنوگنامه  تسا ،
: دننام  ) دشاب رثؤم  نآ  رد  تیرثکا  رظن  دناوتیم  هک  دنتـسه  يروما  هب  طوبرم  يروش  تایآ  . 1 دیآیم : تسد  هب  لیذ  جیاتن  اهنآ  ریغ  هدـش و 

ياهتسد . 2 و ... تیاصو ) تماما ، یهلا ، بصنم  دننام :  ) درادن يریثأت  چـیه  اهنآ  رد  تیرثکا  رظن  هک  یهلا  روما  هن  يداصتقا ) يزیر  همانرب 
ةدـش داـی  نخـس  دـننام : ثـحب ; دروـم  تیرثـکا  تـیلقا و  هـن  ییارگدرف و  لـباقم  رد  دراد . رظن  ندوـب  یعاـمتجا  هـب  تاـیاور  تاـیآ و  زا 

و ، " نارمعلآ هروس  هرقب و 43  هروـس  تاـیآ 43  دـننام  دراد ، رظن  ارجا  لـمع و  ماـقم  رد  تیرثکا  زا  يوریپ  هب  ياهتـسد  . 3 نینمؤملاریما .
قح هب  هک  نیا  رطاـخ  هب  هدرک ، توعد  رثـکا  زا  تیعبت  هب  زین  ياهتـسد  . 4" نیعکارلا . عم  یعکرا  يدجـسا و  نیعکَرلا "و" و  عـم  اوـعکرا 

تسد تسین  روهـشم  باحـصا  دزن  هک  يّذاش  ربخ  زا  : " رابخا ضراعت  رد  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  دننام : دارفا ، ترثک  رطاخ  هب  هن  دنکیدزن 
رثکا رطاخ  هب  هن  اج  نیا  رد  عقاو  فشک  ص 68 ). ج 1 ، یفاک ، لوصا  .") تسین یکـش  تسا ، همه  رظن  دروم  هچنآ  رد  هک  ارچ  راذگورف ;

روط نیا  رگا  تسا و  تیلقا  زا  رتشیب  تیرثـکا ، رد  شنداد  خر  لاـمتحا  هک  تسا  یقیقحت  ّعبتت و  ترثـک  رطاـخ  هب  هکلب  تسا ، دارفا  ندوب 
هتفریذپن ار  هدیقع  نیا  هعیش  زا  یسک  مینادیم  دنتسه و  رثکا  هک  نیا  لیلد  هب  دشیم ، تجح  دیاب  موصعم  لوق  زا  فشک  نودب  عامجا  دوبن ،

تسا و یمدرم  اهنت  یسارکومد  ماظن  رد  تیعورشم  تردق و  أشنم  یمالسا  ماظن  یـسارکومد و  ماظن  رد  تیعورـشم  تردق و  أشنم  تسا .
نآ نیزگیاج  ناگبخن  يریبعت  هب  یبسن و  تیرثکا  هک  نآ  هن  دریذـپ  ققحت  تیرثکا  ًاـعقاو  رگا  هتبلا   ) دـیآیم تسد  هب  مدرم  ترثکا  يأر  اـب 

ینایحو یمدرم ـ  تیعورـشم  تردـق و  أشنم  یمالـسا  ماظن  اّما  تسا ). نینچ  یـسارکومد  یعدـم  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  نانچ  دوش !
ققحت مدرم  باختنا  شریذپ و  اب  نآ  يدمآراک  تموکح و  رادـتقا  تسا و  یهلا  ینایحو و  تموکح  تیعورـشم  رتنـشور ، نایب  هب  تسا ;

تیمکاح رد  ناگمه  لاعف  تکرش  تسا و  هضیرف  کی  مالسا  هاگدید  زا  تسایس ، ياههنحص  رد  مدرم  روضح  هک : نیا  حیضوت  دریذپیم .
ۀمه رد  تردق  أشنم  هک  دنتسه  مدرم  نیا  تسا و  ینید  یلم و  ۀفیظو  کی  دنامدرم ، ناگدیزگرب  هک  همکاح  تأیه  هب  ندیـشخب  تردق  و 

لوصا و رد  عرـش ـ  دومنهر  هیاس  رد  دشاب و  راوتـسا  ینید  ياهرایعم  رب  دـیاب  هک  دـیق  نیا  اب  هتبلا  دـنروشک ; يراذـگ  تسایـس  ياههنیمز 
يارب ص 103 /  یندـم ، هعماج  .) هناهاگآان یتوافتیب و  اب  هن  دـننک ، دروخرب  لئاسم  اب  هناهاگآ  هنادـهعتم و  مدرم  دریگ و  ماجنا  تاـّیلک ـ 

.( 167 ص 153 ـ  مالسا ، یسایس  ماظن   / 104 64 ـ  یندم : هعماج  رتشیب ر.ك : یهاگآ 

؟  تسیچ یبرغ  ینید و  يرالاسمدرم  توافت 
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شسرپ

؟  تسیچ یبرغ  ینید و  يرالاسمدرم  توافت 

خساپ

هزورما هکنیا  اما  تسا  هنانیبدـب  هدنـسیون  هاگدـید  هچ  رگا  درک . وجتـسج  ار  نآ  ینابم  دـیاب  تسا و  یتموکح  راتفر  یعون  يرـالاس  مدرم 
یغیلبت فرـص  یناسنا  تمارک  يدازآ و  هکنیا  تسا و  یتسرد  فرح  تسا  هداد  لزنت  تیناسنا  ماقم  زا  ار  ناسنا  نآ  ندـمت  برغ و  يایند 
نیرتهب يرـالاس  مدرم  یبرغ ، نازرو  هشیدـنا  نیب  رد  لاـح  ره  رد  تسا . تسرد  زین  نیا  دـنا  هدـش  یهت  نورد  زا  میهاـفم  نیا  تساـبیز و 

تـسا هدش  لیدبت  نردم  يروتاتکید  یعون  هب  یبرغ  يرالاس  مدرم  لمع  ماقم  رد  تسا . رظن  ماقم  رد  نیا  اما  تسا  تموکح  عون  شور و 
لقن لقع و  رب  ینتبم  هک  یتموکح  ینعی   ، ینید يرالاس  مدرم  هشیدنا  اما  تسا  هدنزگ  چوپ و  نآ  نطاب  اما  دراد  هدنبیرف  ابیز و  يرهاظ  هک 

تانـسحم اما  دـنرادن  ار  یبرغ  رالاس  مدرم  هعماج  بویع  رگید  تراـبع  هب  دـنک  یم  توعد  تیونعم  یتسرد و  یتسار و  هب  ار  مدرم  تسا 
ناریا مدرم  دنک و  باختنا  تموکح  يارب  ار  یشور  دیاب  يا  هعماج  ره  لاح  ره  رد  تساراد .  ار  هنحـص  رد  مدرم  روضح  ینعی  نآ  يرظن 

يرالاس مدرم  ماظن  رگید  ترابع  هب  تسا . یمالـسا  تعیرـش  یهلا و  نوناق  رب  ینتبم  هک  یتموکح  دـندیزگرب . ار  يروهمج  تموکح  عون 
زا بیترت  نیا  هب  تسا و  عیـشت  بهذم  یمالـسا و  تناید  نید و  هب  هتـسباو  یماظن  هکلب  تسین . اهر  یبرغ  يرالاس  مدرم  ماظن  دننام   ، ینید

لئاق ییاه  یگژیو  ناگدنوش  باختنا  يارب  یمالسا  يروهمج  ماظن  تسا . هتسر  تسا  هتشاذگ  تیرشب  هار  رـس  رد  مزیرالوکـس  هک  یماد 
كالم هب  هعماج  يربهر  باختنا  رد  یگژیو  اب  دریگب . تسد  هب  ار  هعماج  هرادا  ناکس  يا  هنیشیپ  ره  اب  یـسک  ره  دهد  یمن  هزاجا  تسا و 

یم هدافتسا  یشور  زا  ام  هک  تسا  هتکن  نیمه  ام  اب  برغ  يایند  ناربکتسم  تفلاخم  لیالد  زا  یکی  اقافتا  تسا .  هتفرگ  رارق  لصا  تلیضف 
راک زاس و  مزیناـکم و  هب  هتـسباو  هک  یبرغ  ياـیند  رد  تاـباختنا  نیب  سپ  دـناشک . یم  يدـج  شلاـچ  هب  ار  اـهنآ  دوش  وگلا  رگا  هک  مینک 

باختنا رد  هژیو  هب  دراد  دوجو  يرهوج  توافت  ینید  ماظن  رد  تاباختنا  تسا و  يرـالاس  اـغوغ  هکلب  يرـالاس و  بزح  بازحا و  صاـخ 
تیمالسا زا  يرادساپ  یتراظن  داهن  هک  ار  نابهگن  ياروش  هیلع  وهایه  همه  نیا  رگم  دریگ .  یم  تروص  يرایـسب  شزادرپ  تقد و  يربهر 
تاباختنا نایرج  اب  مات  یگتـسب  تسا و  دـیدج  يایند  ياه  هدـیدپ  زا  بازحا  میتسه . لفاغ  نآ  لیلد  زا  میونـش و  یم  دـیاش  تسا و  ماـظن 

رب يرورم  ریگارف ، لکـشت  باتک  رد  . ) دوش هدراذـگ  ثحب  هب  هک  درادـن  یموزل  یلیخ  ثحب  نیا  رد  تسیچ ؟ بازحا  تیهام  هکنیا  دراد .
فیلات دـنا . هدـش  هدراذـگ  شاکنک  ثحب و  هب  یـسایس  بازحا  تیهام  لوا  شخب  لوا . دـلج  یمالـسا  يروهمج  بزح  تیلاعف  ههد  کی 

تسا و دوخ  هب  توعد  بازحا  رد  كالم  هک  تفگ  ناوت  یم  الامجا  اما  ( یمالـسا دازا  هاگـشناد  تاراشتنا  نامزاس  یبساـج  هللادـبع  رتکد 
دوخ تینانا و  هب  توعد  يروحم و  دوخ  ساسا  رب  یبرغ  ندـمت  اریز  دوش . یم  تیاـعر  دراد و  ناـیرج  برغ  ياـیند  همه  رد  كـالم  نیا 

هب دیاش  دنشاب . یم  ندمت  نیا  ياهدولوم  زا  زین  بزح  نوچ  ییاهداهن  تسا و  یبرغ  ندمت  يانبم  رد  یلصا  لکـشم  تسا . هدش  انب  یلیفط 
. دنوش یم  یسایس  ناگبخن  زا  یهورگ  رد  رـصحنم  تروص  نیرتهب  رد  دریگ و  یمن  اپ  ام  هعماج  رد  یـسایس  بازحا  هک  تسا  لیلد  نیمه 
یعامتجا و مولع  رب  هک  تسا  یملع  شور  رتقیقد  ترابع  هب  تسا  دنسپ  ملاع  یتکرح  راعـش  رد  یبرغ  رالاس  مدرم  يایند  رد  تاباختنا  اما 

تـسا هدرک  طوبه  ناسنا  يروحم  دوخ  نآ  ینابم  دش  ضرع  هچنانچ  اریز  درک  لمات  شیانبم  نآ و  رد  دـیاب  عقاو  رد  اما  تسا  یکتم  رامآ 
. ریغ تسا و ال  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  زا  لکشتم  هک  یناسنا  تسا  نیمز  هب  هدیبسچ  و 

؟ تسا هعماج  رد  لقع  ندرک  هدایپ  شور  اهنت  ای  تسا  مسیلاربیل  صتخم  یسارکومد  ایآ  تسا و  یسایس  بتکم  مادک  هب  طوبرم  یسارکومد 
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شسرپ

هعماج رد  لقع  ندرک  هدایپ  شور  اهنت  اـی  تسا  مسیلاربیل  صتخم  یـسارکومد  اـیآ  تسا و  یـسایس  بتکم  مادـک  هب  طوبرم  یـسارکومد 
؟ تسا

( لوا تمسق  ) خساپ

هک مینادـب  شزرا »  » کی ناونع  هب  ار  نآ  ایآ  میـشاب ؛ هتـشاد  یـسارکومد  زا  یفیرعت  اـنعم و  عون  هچ  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  عوضوم  نیا 
ناونع هب  ار  نآ  هک  نیا  ای  تسا ، هعماج  یمومع  تحلصم  یعقاو و  ریخ  زا  فشاک  هتشاد و  تیعورشم  هسفن  یف  تیرثکا  هدارا  تساوخ و 

یهیدب دشاب . یم  هعماج  هرادا  يریگ و  میمـصت  يارب  يروص  يراک  زاس و  رازبا و  یـسایس و  تردـق  عیزوت  يارب  هک  هتفرگ  شور »  » کی
یشزرا تیرثکا  تساوخ  يأر و  يارب  مالـسا  اریز  دوش ، یمن  مسیلایـسوس و ... ای  مالـسا  ریظن  بتاکم  یخرب  لماش  لوا  تروص  رد  تسا 

نید هک  ییاه  هدودـحم  رد  یعرـش و  تاررقم  نیزاوم و  بوچراچ  رد  ار  نآ  هکلب  تسین  لـئاق  دـنوادخ  ضرع  رد  لقتـسم و  هسفن و  یف 
، تلود يدـج  تلاخد  رب  دـیکأت  داصتقا و  هلأسم  هب  نداد  تیولوا  اـب  زین  مسیـسکرام  بتکم  نینچمه  دریذـپ و  یم  تسا  هدومن  صخـشم 
، مق تاـیب ، لوسرلادـبع  اـه ، هژاو  گـنهرف   ) دـبات یمن  رب  ار  تسا  مسیلاربیل  رد  شزرا  کـی  ناونع  هب  هک  يدرف  رـصح  دـح و  یب  يدازآ 
، یـسارکومد  ) دناوخ یم  ییاوژروب » يروتاتکید   » ار لاربیل  یـسارکومد  سکرام  و  ص 279 .) ، 1381 ینید ، گنهرف  هشیدنا و  هسـسؤم 
ار نآ  میناوت  یم  ار  یـسارکومد ، نتـسناد  یـشزرا »  » ساسا نیا  رب  نایـشآ 1379 .) تاراشتنا  يوضترم ، نسح  همجرت  رتسـالبرآ ، ینوتنآ 
هب یسارکومد  تسا -  نیمه  مه  جیار  حالطـصا  هک  یـسارکومد -  زا  مود  تشادرب  تروص  رد  اما  مینادب . مسیلاربیل  هب  صتخم  طوبرم و 

ياه هزومآ  زین  مالـسا  بتکم  رد  دراد و  دوجو  توافتم  ياـه  تهج  اـب  زین  بتاـکم  ریاـس  رد  هکلب  هدوبن  مسیلاربیل  هب  صتخم  هجو  چـیه 
هب نامکاح  نایلاو و  ییوگخـساپ  تموکح و  رما  تیفافـش  یعاـمتجا ، تلادـع  نوناـق ، ربارب  رد  يربارب  تروشم ، لـقع ، رـصنع  رب  ناوارف 

يرـالاس مدرم  اـی   » ینید یـسارکومد  ياـه  هفلؤم  زا  یگمه  هک  رکنم و ... زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسایس و  تردـق  رب  تراـظن  مدرم و 
داشر ربکایلع  هدنـسیون : مان  یـسارکومد  نید و  دـیآ : یم  لیذ  رد  يا  هلاقم  عوضوم ، نیا  حیـضوت  تهج  دراد . دوجو  دنـشاب  یم  ینید »

یتیمهارپ ۀلأسم  ام  راگزور  رد  هدیچیپ و  رایسبثحبم  یسارکومدو ، نیدتبسن  یسارکومد  دقن ، باتک  عبنم : ناتسبات ، زیئاپ و  راشتنا : لاس 
یلصا و تاحالطـصا  يدیلک  ناگژاو  یـسانشموهفم  منکیم : هراشا  هتکن  دنچ  هب  راچان  ییاشگراتـسج ، باب  زا  ثحب  دیهمت  يارب  تسا ،
زا ییاـهر  باـب  زا  ًافرـص  تـسا . تموـکح »  » یـسارکومد "و " ، " نـید  " ياـههژاو دوریم  راـکهب  ثـحبم  نـیا  رد  هـک  يدـیلک  ناـگژاو 

؛ ثحبم نیا  دماسبرپ  ناگژاو  زا  ار  دوخ  یلامجا  یقلت  تسا ؛ نزهر  تخس  هک  ظفل  كارتشا  لضعم  رد  نداتفارد  زا  زیهرپ  یگتـشگرس و 
و اهدـیابن ، اهدـیاب و   ) یـشزرا يروتـسد و  ياـههزومآ  اـههرازگ و  ۀـعومجم  : » مینکیم فـیرعت  هنوـگنیا  ار  نید  نید : . 1 مینکیم : ناـیب 

تیاده يوبن و  یحو  رذگهر  زا  زادرپیتسه  يوس  زا  یمدآ  تابـسانم  میظنت  یتسه و  نییبت  هرابرد  هک  ياهراوزاس  اهيدیاشن ) اهدیاش و 
يارب زین  یسارکومد  هرابرد  یـسارکمد : . 2 تسا ». هتفرگ  رارق  وا  سرتسد  رد  رـشب  تداعـس  نیمأت  لامک و  دـیهمت  يارب  ینالقع  يرطف و 
نییبـت میراد  رظندـم  ثحب ، نیا  رد  هک  يوـحنهب  ار  یـسارکومد  میتـلغنرد  هدـش  هئارا  ياـهفیرعت  رد  یفـالتخا  ثحاـبم  ۀـطرو  رد  هکنیا 

يرادمهس  » ینعم هب  ار  یسارکومد  ًالامجا  میرادن . يراک  ًالعف  تسا  نآ  يواح  یـسارکومد  فیراعت  زا  کی  ره  هک  یقیاقد  اب  مینکیم و 
رد یـسارکومد ، نید و  یقـالت  هک  تهج  نآ  زا  تموکح : . 3 منکیم . یقلت  عاـمتجا » ةرادا  رد  یعمج  ةدارا  ینیرفآشقن  يأر و  لـقع و 

ریبدـت  » زا مـینادیم  تراـبع  ار  تموـکح  مـنک . نییبـت  دـیاب  زین  ار  تموـکح  زا  دوـخ  یقلت  دـنکیم ، زورب  تسایــس » تموـکح و   » رتـسب
یـصخش و روما  رد  فرـصت  نمـضتم  هاوخان -  هاوخ  و  تردـق -  ۀـضبق  اب  مزالم  هک  نایمدآ  یعامتجا  تابـسانم  نوئـش و  يهتفاـینامزاس 

یـشزرا ياههزومآ  ياراد  دـیاقع ، اـههرازگ و  هلـسلس  کـی  رب  هوـالع  ار ، نید »  » ییوس زا  رگا  دـشابیم ». زین  هعماـج  داـحآ  یـصخشارف 
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دراد راک  رـس و  رـشب ، یناهج  ود  تشونرـس  یناهجنیا و  راتفر  اب  هک  ییاهروتـسد  ۀعومجم  يواح  ار  نآ  ینعی  مینادب ، دـنمتیاغ  يروتـسد 
ادـیپ ینعم  یـسارکومد ،» نید و   » ۀـطبار ثحبم  هاگنآ  مینک ، ظاحل  نید ، فشک  ای  تفایرد  عبانم  زا  ار  لقع » ، » وس رگید  زا  و  میراگنیب ،
ۀطبار میظنت  نآ  تیاغ  هک  یصخش  روما  هب  رظان  رصحنم و  يونعم  ياههزومآ  ۀعومجم   » زا دنادب  ترابع  ار  نید »  » یسک رگا  اما  دنکیم ؛

دوب ورنیا  زا  درک . دهاوخن  ادیپ  یسارکومد  اب  یفنم ) ای  تبثم   ) يرادانعم تبـسن  چیه  نید  ًالوصا  تسادخ » اب  ناسنا  يدرف  یـصوصخ و 
رگا نینچمه  دـسرب . یـسارکومد  نید و  ۀـطبار  زا  ثحب  هب  تبون  اـت  مینک  نییبت  نید ، زا  ار  دوخ  فیرعت  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق  میتفگ  هک 

هاگنآ ماع ، روط  هب  عامتجا ،» ریبدـت  رد  یعمج  ةدارا  ینیرفآشقن  لقع و  تکراشم  تمهاسم و  یعون   » زا دـشاب  ترابع  مه  یـسارکومد 
قادـصم رگا  اما  دوش . دادـملق  زین  مئالتم  راگزاس و  ام  رظن  هب  دـنک و  ادـیپ  شجنـس  تیلباق  یـسارکومد » نید و   » تبـسن هلأسم  دـناوتیم 

زج يدـنیآرب  هـک  تـسا  مسیلاربـیل »  » رب یکتم  و  مسیناـما »  » رب ینتبم  هـک  مینادـب  ییاهلدـم  اـی  لدــم  نآ  زا  تراـبع  اـهنت  ار  یــسارکومد 
هنوگچـیه اب  يایـسارکومد  نینچ  دـنک ، ینیـشنمه  رگید  هباشم  ینیب  ناهج  ره  نید و  اب  دـناوتیمن  زگره  تشاد ، دـهاوخن  مسیرالوکس 

اما دراد  یصخشم  ماع  لوصا  یسارکومد ، هک  اجنآ  زا  اما  داتفا  دهاوخن  راگزاس  لمع ، رظن و  ماقم  رد  ارگتعیرـش  روحمادخ و  يرادنید 
ظاحل هب  هک  یـسارکومد »  » زا یعون  مینادیم ، ادج  یـسارکومد ، زا  ار  مزیلاربیل  تشونرـس  تشرـس و  هک  اجنآ  زا  و  درادن ، يدحاو  لدـم 

مسیناـما و نـیا  اریز  دـشاب . دـناوتیم  راـگزاس  يرادــمنید ،»  » اـب هـکلب  يرادــنید ،»  » اـب دــشابیم ، کـیتارکومد  يراـتفر ، يراـتخاس و 
درادن تافانم  يرادمنید ، يرادنید و  اب  مدرم  ندش  دادملق  تمعنیلو »  » رالاس و اما  تسین  راگزاس  يرادمادخ ، اب  هک  تسا  يرادمناسنا 

رد طارفا  هک  يرادـممدرم »  » زا ریغ  يرـالاس ، مدرم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا و  نید  یـساسا  یـسایس  ياـههزومآ  زا  يرـالاسمدرم  هک 
رد یلوا » لـصا   » ثحب ياـههراگناشیپ  دـشابیم . تسا ، ناـنآ  قح  رد  طـیرفت  هک  یگماـکدوخ  زا  ریغ  تسا و  يرادمدرم  مدرم و  شقن 

چیه درادن ، هطلـس  قح  سکچیه ، رب  سک  چیه  تاذلاب  ًالوا و  توبث ، ماقم  رد  ینعی  تسا ، هطلـس » مدع  ، » صخـش ود  نیب  هطبار  شجنس 
يارب یلیلد  رگم  ربارب ، مه  اب  دنلقتـسم و  رگیدـکی  زا  اـهناسنا  ۀـمه  درادـن ، تموکح  تیـالو و  قح  رگید  یعمج  اـی  درف  رب  یعمج  درف و 

تابـسانم تیعقاو  خـیرات و  تینیع  دـهاوخیم . لیلد  یلوا ، لصا  زا  جورخ  اریز  دوش ، هماقا  يوناث » لصا   » سیـسأت هدـعاق و  نیا  زا  أنثتـسا 
لابق رد  تسا . هداد  يوناث » لصا   » هب ار  دوخ  ياج  لمع ، تابثا و  ماقم  رد  یلوا » لصا   » نیا هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زین  عماوج  رد  یناـسنا 

« تیعورـشم أشنم   » هلأسم هب  ثحب  نیا  زا  دراد و  دوجو  یلک  تفایهر  ود  تسیچ »؟ یلوا  لصا  زا  جورخ  زوجم   » هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
هب ار  ام  یعمج ، تاـیح  قیـسنت  ریبدـت و  رد  یـشیدناتحلصم  يزرودرخ و  تسا و  داـینبدوخ  ناـسنا ، دـنیوگیم : ياهدـع  دوشیم . ریبعت 
هک عاشم  تیالو  نیا  دـناتیالو و  ياراد  مه ،» اب   » و یعومجم »  » وحن هب  رـشب  داحآ  عومجم  ینعی  تسا ؛ نومنهر  يرـشب » عاـشم  تیـالو  »

. دشاب هورگ  ای  درف  کی  هب  تیالو  هطلس و  لاقتنا  هلاحا و  زوجم  أشنم و  دناوتیم  دوشیم  زاربا  ياهدوت ، يارآ  یعمج و  يهدارا  تروصهب 
ایآ یعمج  تساوـخ  هکنیا  هراـبرد  تسا و  ثحب  لـحم  هتبلا  دراد ، هطلـس  قـح  داـجیا  يارب  ار  تیلع  زا  یمهـس  هچ  یعمج ، ةدارا  هـکنیا 

ار تایرظن  زا  هدرتسگ  یفیط  تسا و  حرطم  یفلتخم  ياههاگدـید  ۀلعلاطرـش ،؟»  » ای تسا  هلعلارطـش »  » و هلعلاءزج »  » اـی تسا  هلعلاماـمت » »
کلام وا  نوچ  تسومه و  زین  وا  کلام  سپ  تسا  ناـسنا  یتسه و  قلاـخ  یلاـعت ، قح  نوچ  دـیوگیم : يرگید  هاگدـید  دوشیم . لـماش 

اطعا و یناسک  هب  ار  هطلس  قح  دناوتیم  هک  تسوا  تسا و  وا  ترضح  رد  رصحنم  عورشم  ۀطلـس  قح  تسا و  ِکلَم  زین  وا  اهنت  سپ  تسا 
هک یناسک  ای  سک  قادصم  نییعت  زین  ینذا و  نینچ  رودص  زارحا  تسا و  ضقن  لباق  یهلا » نذا   » هب اهنت  یلوا  لصا  ورنیا  زا  دـنک ، هلاحا 
اب اهناسنا  یخرب  تسا و  تابثا  حرط و  لباق  يوناث ، تیعـضو  هلدا ، هلـسلس  کی  ساسارب  تسا . لیلد  دنمزاین  هدـش  لوحم  اهنادـب  قح  نیا 

میتفگ یگدنـسبيأر »  » رب ینتبم  تیعورـشم  دـقن  درک . دـنناوت  زارحا  ار  اهناسنا  رگید  رب  تیالو  قح  یطیارـش ، رد  اهتیحالـص و  تافص 
أـشنم رگا  مینیبـب  نونکا  دوشیم و  ریبـعت  تیعورـشم .» أـشنم   » هب دراد )؟ تموـکح  قـح  ارچ  یـسک و  هچ  ینعی   ) هلأـسم نیا  زا  ًاحالطـصا 

ای لاکـشا  هچ  لوا ،) هاگدـید  نامه  ینعی  ، ) هعماج داحآ  یعمج  ةدارا  رولبت  فرِـص  عمج "و  قفاوت  ضحم   " زا دـشاب  ترابع  تیعورـشم 
3  - یقوقح یهقف و  هاگرظن  زا  مه   2  - هناهلأتم شیارگ  اب  یفـسلف  ظاحل  زا  مه   1  - لحهار نیا  دسریم  رظن  هب  دیآیم ؟ دیدپ  یتالاکـشا 
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یتسه و روحم  ار  دنوادخ  رگا  یهلا : هفسلف  يانبم  رب  هلأسم  دقن  . 1 تسا . هجاوم  يددعتم  تالاکشا  اب  یلمع ، ییارجا و  ثیح  زا  نینچمه 
تسا مدآ  ملاع و  قلاخ  ادخ ، هک  میشاب  هتشاد  رواب  و  دیآیمن ) وا  راک  هب  انبم  نیا  ًاعبط  دشاب  رکنم  ار  ادخ  یـسک  رگا  هتبلا   ) مینادب تایح 

یسکرب و تیالو  ياراد  دوخهبدوخ )  ) رشب تسا : نشور  تامدقم  یعیبط  هجیتن  تسا ، کلم  ًاعبط  تسا و  کلام  ًارهق  تسا  قلاخ  نوچ  و 
رـصحنم و تیأـشنم  ورنیا  زا  شخبیتسه ؟»  » دوش هک  دـناوت  یکشخب  یتسه »  » زا هتفاـیان  تاذ  دـنک : هلاـحا  يرگید  هب  اـت  تسین  يزیچ 
هب دـناوتیمن  رـشب  رظنم ، نیا  ربارب  تسین و  راگزاس  رادـمادخ ، شرگن  هاگن و  اب  فرـصت ، ریبدـت و  قح  تیالو و  يارب  رـشب  هدارا  فرص 

تابثا يارب  هدشهماقا  لیالد  هک  منکیم  دـیکأت  اجنیا  رد  و  تسا . عوضوم  يافتنا  هب  یفتنم  هیـضق  هکنآ  هچ  دـنک . تیالو  ياطعا  يرگید ،
قطنم ياهدوت و  يرامگ  ربهر  يهیرظن   » ناونع تحت  ياهلاقم  رد  ًـالامجا  و  تسین ، یفاـک  زین  یعمج  ةدارا  رـصحنم  هماـت و  یلِع  تیأـشنم 

، تسا هطلـس  تیعورـشم  أشنم  ارجم و  یعمج ، ةدارا  اهنت  دـنایعدم : یخرباهنآدـب  کـسمت  اـب  هک  یلیـالد  هک  ماهداد  ناـشن  ( 1 «) طابنتسا
هنوگچـیه هکنآیب  مییوگب  هکنیا  یقوقح : یهقف و  تالاکـشا  اما  . 2 تسام . ینیبناهج  ملـسم  لوصا  ضقان  تسین ، مامت  هکنآ  رب  هوـالع 

هب یعمج  ةدارا  دوش و  تیالو  ییادـیپ  بجوم  یعمج ، هدارا  قلعت  هعماـج و  قفاوت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یفـصو » تیناـقح   » و یهلا » نذا  »
هب درف  نآ  ینعی : دوش  دادملق  رگید  صاخشا  رب  صخش  کی  يارب  تماما ) داقعنا  اهقف : لوقب  و   ) هطلس قح  تیالو و  عیرـشت  يانبم  ناونع 
اب نآ  زا  لبق  هکیلاحرد  ددرگیم ، فرصت  طلست و  يارب  قح  ای  تیحالص  بحاص  ناهگان  تفرگ  رارق  یعمج  ةدارا  قلعتم  هکنیا  ضحم 
زا یخرب  هب  نونکا  هک  دروآ  دهاوخ  یپ  رد  ار  یقوقح  یهقف و  تالاکـشا  هلـسلس  کی  نییبت  نیا  تشادن ! یتوافت  چیه  مدرم  داحآ  رگید 

ریبعت نآ  یهقف  موهفم  هب  تیـالو »  » هب ناوتیمن  هطلـس ، قح  فرـصت و  زاوج  أـشنم  صوصخرد  نییبت  نیا  زا  فلا ) مینکیم : هراـشا  اـهنآ 
همه هدـش و  هلاـحا  وا  هب  نارگید  يوـس  زا  صخـشم ، يدادرارق  بوچراـچ  رد  اریز  تـسا  تلاـکو »  » خنـس زا  يدـقع  نـیا  هـکارچ  درک ،

« هیقف تیالو   » ناونع هب  يزیچ  زا  دـنامزتلم  اـنبم  نیا  هب  هک  یناـسک  سپ  تسا . رایـسب  تواـفت  تیـالو ، تلاـکو و  نیب  ًاحالطـصا  مینادیم 
يأر اب  دنناوتیم  ای  دـننک ؟ نییعت  مکاح  یلو و  شیوخ  يارب  دـنراد  قح  اهنت  ایآ  ناگدـنهديار  ب ) دـنروآ . نابز  هب  ینخـس  دـنناوتیمن 

یعوقو لاـحم  هب  بیرق  تـالامتحا ) باـسح  هیبـش   ) هک تسا  یلاـح  رد  نیا  دـننک ؟ یلو  نییعت  نارگید ، يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  دوخ ،
ورنیا زا  دـننزب ، يدـحاو  باـختنا  هب  تسد  دـنوشب و  لوـقلاقفتم  دـصقلادحتم و  يرما ، رد  ینوـیلیم  ۀـعماج  کـی  داـحآ  ۀـمه  هک  تسا 

ار يرثوم » تیرثکا   » ًالمع دنکیم و  ادیپ  دحاو  ةدارا  هعماج ، کی  داحآ  زا  یشخب  تیلقا و  ًابلاغ  دیآیم . تسد  هب  رتمک  یمک ،» تیرثکا  »
هک تسا  يروط  عماوج ، یتیعمج  بیکرت  اریز  دننزیم  مقر  ار  هعماج  تشونرـس  دننکیم و  هضبق  ار  تردـق  لآملاب ، دـنهدیم و  لیکـشت 

نیا و  دـنهدیم ، لیکـشت  يأر  قح  دـقاف  دارفا  غوـلب و  نس  ریز  دارفا  ارنآ  دـصرد " یـس   " رب نوزفا  تیعمج ، نوـیلیم  دـص  زا  ًـالثم  ًاـعون 
تلم کی  داحآ  زا  دصرد " تسیب  ات  هد   " رگا و  تسا . جراخ  ندش ، باختنا  ندرک و  باختنا  ۀنودرگ  زا  ًاصصخت  زاغآ  نامه  زا  دصرد ،

، باختنا کی  رد  روضح ، رد  للعت  ای  ینوناق  عناوم  لیلد  هب  مه  يدـصرد "  " نینچمه و  دنـشاب ، فلاخم  یـصاخ  تاباختنا  ای  ماـظن  اـب  زین 
رـضاح رهاظ و  هدارا ، لامعا  تشونرـس و  ۀنحـص  رد  هعماـج  زا  دـصرد  هاـجنپ  دودـح  مکتسد  هتفرمهيور : ًـالمع  دـننکن و  تکراـشم 
روضح تشونرـس  ۀنحـص  رد  مدرم  زا  دصرد  هاجنپ  هک  دهدیم  يور  رتمک  زورما  عماوج  رد  هک   ) زین هدنام  یقاب  دصرد  هاجنپ  دنوشیمن ،
دـصرد تصـش  زا  ریغ  ییار  لک ،) دصرد  تسیب   ) دصرد هاجنپ  نیا  زا  دصرد  لهچ  تسا  نکمم  دنتـسین ! لوقلاقفتم  هشیمه  دننک ) ادـیپ 

، هعماـج کـی  لـک  دـصرد  یـس  رگا  دـنوشیم و  بوسحم  لـک  زا  دـصرد  یـس  هک   ) دـصرد تصـش  نیا  هجیتـن  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نآ 
رگا هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنربیم ! ار  تشونرـس  يزاـب  هضبق و  ار  تردـق  تسا ،) یبوـخ  لدـتعم و  رایـسب  ۀـعماج  دنـشاب  يأرلادـحتم 
همه کی  رد  اهنآ  تیعمج  لک  دصرد  لهچ  ات  یس  نیب  ًالک  هک  دید  دیهاوخ  دییامرفب  یسررب  ار  فلتخم  ياهروشک  یتاباختنا  ياهرامآ 

هک اکیرمآ  ریخا  تاباختنا  عضو  لثم   ) تسا کیدزن  مههب  رایسب  زین  بیقر  فرط  ود  أرآ  دادعت  هاگ  دننکیم و  تکرـش  باختنا  ای  یـسرپ 
! دنـضراعت رد  مه  اب  فصن  هب  فصن  هدننکتکرـش  دصرد  لهچ  ای  دصرد  یـس  نامه  ینعی  تسا ) كدـنا  رایـسب  بیقر  ود  يأر  توافت 
ار شنیزگ  یـسرپ و  همه  فیلکت  دنهدیم و  لیکـشت  ار  رثوم » يار  ، » تیعمج لک  دصرد  تسیب  ات  هدزناپ  هک  دـتفایم  قافتا  یهاگ  سپ 
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تسا تلاکو »  » ًافرـص ًاتیهام و  تموکح ، نأش  رگا  هک  تسا  نیا  نم  یقوقح  یهقف و  شـسرپ  لیلحت ، نیا  زا  سپ  نونکا  دننکیم ! نشور 
( دصرد هاجنپ  یتح  دصرد و  یس  ات  هدزناپ   ) يأر دصرد  دنچ  نیا  هطلس ، قح  ياطعا  لاقتنا و  كالم  تیعورشم و  أشنم  اهنت  اهنت و  رگا  و 

فلاخم ای  بیاغ  طیارش ، دقاف  دصرد  يارب  هک  دنراد  قح  یعرـش ، زوجمو  یهقف  ةدعاق  یقوقح و  يانبم  مادک  ساسا  رب  تیلقا  نیا  تسا ،
طلـسم نانآ  ناج  لام و  ضرِع و  رب  ار  یـسک  دـنریگب و  میمـصت  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  تیرثکا  ًاعومجم  هک  رثومریغ ، تیلقا  اتح  و 

زا رفن  کی  یتح  یهقف ، ظاحل  هب  دراد . لاکـشا  یعرـش  یهقف و  ظاحل  هب  مه  تسین ، لح  لباق  یقوقح ، تهج  هب  مه  هلأسم ، نیا  دـننک !؟
، یمک تیرثکا  هکلب  دـصرد و  هاجنپ  اتح  ای  یـس  ای  تسیب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  درک  لح  ار  هلئـسم  ناوتب  لکـشم  دـشاب  فلاـخم  رگا  اـهنآ 
، روشک کی  تیعمج  زا  دصرد  هاجنپ  دنچره  یعمج ، هکنیا  ضرف  اب  دنـشاب ؛! هدادن  يأر  دنـشاب و  تشونرـس  هنحـص  زا  بیاغ  ای  فلاخم 

زین تلم  داحآ  ۀیقب  رب  دوخ  باختنا  رذگهر  زا  دنناوتیم  ییانبم  هچ  اب  اما  دنریگب  میمـصت  دوخ  يارب  دنناوتیم  دنراد و  شیوخ  رب  تیالو 
یلوادت رَود  رد  تسا  لمتحم   » هک خساپ  نیا  دننک ؟ فیلکت  نییعت  نانآ  يارب  دنریگب و  تسد  رد  ار  اهنآ  تشونرس  دنشاب و  هتشاد  تیالو 

هک تسا  نشور  هک  اـجنآ  رد  یهگناو  دـنکیمن ، لـح  ار  یعرـش  یهقف  لکـشم  دوش ،» بیقر  بیـصن  زین  يزور  تردـق ، دوخ ، ياهبون  و 
رگا هکنیا  رب  فاضم  دوشیمن ، لح  زین  یقوقح  لکـشم  دـنرادن ، ار  تردـق  ۀـضبق  ندـش و  باـختنا  سناـش  زگره  لـیلد ، ره  هب  یهورگ 

تردق لوادت  بوانت و  ققحت  اب  دنشاب ، فلاخم  دادرارق ، رب  ینتبم  یـسایس  تابـسانم  کیتارکومد و  راتفر  لصا  اب  هعماج  کی  زا  یـشخب 
. دوشیمن عفترم  ههبش ، مه 

( مود تمسق  ) خساپ

. دـننآ دـجاو  هعماج ، داحآ  هک  تسا  یتارایتخا  زا  رتهدرتسگ  رتارف و  یـسب  تموکح ، تارایتخا  ةزوح  دودـح و  هکنیا  رگید ، لاکـشا  ج )
«، اضق  » بصنم هک  دندقتعم  أهقف  همه  دناتیالو و  ياراد  هلمجلا  یف  عماج ، ياهقف  تبیغ ، دهع  رد  هک  دندقتعم  هلمجلاب  هعیش  ياملع  ًالثم 
رد تیالو  ياراد  دوخ  هدوت ، تیرثکا  ایآ  درک : لاؤس  ناوتیم  هجیتن  رد  رگید ، صخـش  هن  تسا  هیقف  نآ  زا  تسا و  تباث  هیقف ، يارب  طقف 

ییاضق رایتخا  مدرم ، هک  میراد  لوبق  ناملـسم  ناونعهب  ام  مالـسا ، رظن  ساسارب  دـننک ،؟ راذـگاو  يرگید  هب  ارنآ  اـت  دنتـسه  نوؤش  ماـمت 
یسارکومد لدم  رد  زج  ینیع : ییارجا -  تالاکـشا  . 3 تسین . هتـسب  يأر ، هب  ییاضق  رایتخا  دننک و  راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  ات  دـنرادن 

، نانوی نتآ  رهش  تلود  رد  اههتـشذگ  رد  دوشیم  هتفگ  دباییم ؟ ققحت  مات  یـسارکومد  ًالمع  ایآ  درادن -  قادصم  مهنآ  هک  میقتـسم - 
هدوبن یلمع  میقتـسم ، یـسارکومد  خـیرات ، لوط  رد  اما  تسا ، نآ  يارجا  یعدـم  سیئوس ، زین  زورما  هدوب و  يراج  میقتـسم ، یـسارکومد 
روـصت زین  مدرم  دـننکیم و  ینیرفآيأر  يزاسمیمـصت و  اـهنهذ  رد  هک  دـنبازحا  اـی  ناـگبخن و  اـی  ردـتقم ، تاـقبط  نیا  ًـالومعم  تسا و 

تالیکشت نیا ، دننکیم و  تردق  میـسقت  تاباختنا ، ره  زا  سپ  هک  دنبازحا  ای  ناگژیو  نیا  هیاهنلاو ، دناهتفرگ . میمـصت  دوخ  هک  دننکیم 
ام رظن  هب  دـنرادن . روضح  نالک ، تامیمـصت  رد  مدرم  دـننکیم و  نییعت  روشک  کی  رد  ار  ایاضق  تشونرـس  هک  تسا  یبزح  تالماعم  ای 

عافد تیلباق  يرالاسمدرم ، یسارکومد و  زا  ییاهلدم  میدقتعم  اما  تسین  عافد  لباق  لاربیل ، یسارکومد  تسد ، نیا  زا  یتالاکـشا  لیلدهب 
، اهوگلا نیا  رد  دهنیم : دیکأت  تشگنا  نآ ، رب  مالسا  دنوشیم و  دادملق  یعامتجا  تایح  ریبدت  يرادروشک و  حیحـص  هقیرط  هکلب  دنراد 
هن دـناشقن و  بحاـص  اـهنت  مدرم ، دراوم ، زا  ياهراـپ  رد  دراد : شقن  اـی  مهـس  دروم ،) بسح  هب   ) یعمج لـقع  میلـسدرخ و  مدرم و  يأر 

لدـم و نیا  زا  ییاج  رد  تسا . تواـفتم  فلتخم ، دراوم  رد  مدرم  يرادمهـس  نازیم  دنامهـس و  بحاـص  دراوم ، زا  ياهراـپ  رد  مهـسيذ ،
یتفرعم ینابم  رب  ینتبم  ام ، يداهنشیپ  لدم  رظنم و  یسدق » یسارکومد   » هیرظن ینابم  ( 2 .) ماهدرک ریبعت  یسدق » یسارکومد   » هب هدنب  وگلا ،

اب یناوارف  تاـیاور  ار . یحو  هک  مینادیم  تجح  هزادـنا  ناـمه  هـب  ار  لـقع  اـم  یتخانـشتفرعم ، ظاـحل  هـب  . 1 تـسا : یـصخشم  ینید  و 
دنتسه ینورب  لقع  أیبنا ، تسا و  ینورد  ربمایپ  لقع ، تسا : هتـشامگ  امـش  رب  تجح  ود  لاعتم ، دنوادخ  هک  دنکیم  تابثا  مامت ، تحارص 

لقن و لولدـم  زا  یطخت  مرج  هب  هک  هنوگنامه  تماـیق  زور  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  دـناهتفریذپ  هلمجلایف  ناناملـسم  همه  ار  تقیقح  نیا  و 
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دننامه لقع  مکح  ینعی  دـنکیم ، باقع  ار  یمدآ  زین  لقع  یعطق  ماـکحا  زا  یطخت  رطاـخهب  دـنکیم  هذـخاؤم  ار  رـشب  یناـیحو ، روتـسد 
رد دنچره  . ) دـنکیم تیادـه  قیرط  ود  نیا  زا  ار  ناسنا  ادـخ  تسا و  یهلا  ماهلا  قیرط  لقن ، نوچ  لقع  تسا . تجح  قح و  عرـش ، مکح 

هکنیا رگید  يانبم  . 2 دوش .) حرطم  دوخ  ياج  رد  دـیاب  هک  تسا  حرطم  هتفگ  هتکن و  رازه  لقع ، مکح  شقن و  هرتسگ  یگنوگچ و  باـب 
، تسخن هتسد  دوشیم : میسقت  هتسد  هس  هب  دراد  راکورس  اهنآ  اب  ناسنا  هک  ییاهروتسد  اهدیاشن و  اهدیاش و  و  اهدیابن ، اهدیاب و  هعومجم 

اهنیا هلمج  زا  دـناهدش . رکذ  ینید ، نتم  رد  حیرـص  صوصنم و  وحنهب  هک  دـنایماکحا  یـشزرا و  ياههزومآ  اهنآ  دنتـسه و  تاحرـصم » »
داهتجا قطنم  اب  هک  ییاههزومآ  اهروتسد و  ماکحا و  اهنآ  تسا و  تاطبنتسم » ، » مود هتسد  ینید . تاملسم  تاصوصنم و  تامکحم ، تسا 
صوصن رد  هکلب  تسین  طبنتسم  حرصم و  هک  دنتسه  یماکحا  اههزومآ و  اهنیا  تسا و  تاحابم »  » موس هتسد  دیآیم . تسدهب  نید  نتم  زا 

رایتخا رد  اهنآ  هرابرد  میمصت  هک  دازآ ) اهر و  شخب  غارفلاۀقطنم و  هیلع : اناوضر  ردص  دیهش  ریبعت  هب   ) دناهدش هداهن  توکـسم  ینید ،
، تسا هدرک  اهر  ار  قولخم  هدومرف و  يراددوخ  ماکحا ، یخرب  رکذ  زا  دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا ؛ هدـمآ  يرایـسب ، تایاور  رد  تسا . مدرم 

لئاسم هدنهدلیکشت  رصانع  . 3 تسا . هدرک  راذـگاو  رـشب  دوخ  هب  اهاجنآ  ًادـماع  هکلب  تسا  هدوب  لـفاغ  اـهنآ  زا  هک  هدوبن  لـیلد  نیا  هب 
طوبرم ینید ، تموکح  ةرهوج  هب  تموکح  تسایس و  رما  هدنهدلیکشت  رصانع  زا  هلسلس  کی  تسا : میسقت  لباق  هتـسد ، ود  هب  تموکح 

تسه زین  لئاسم  هلسلس  کی  دوشیم . رالوکس  تموکح  دوب و  دناوتن  ینید  تسایـس  مینک ، فذح  تموکح ، زا  ار  اهنآ  رگا  هک  دوشیم 
رییغت و دیزگرب و  ار  یکی  فلتخم ، ياههنیزگ  نایم  زا  دوشیم  طیارش  بسحرب  تسا و  ریذپنیزگیاج  يرهوجریغ  یـضرع و  رـصانع  هک 

لولدـم نایم  میدـقتعم  اـم  یتخاـسریز ، هتکن  اـنبم و  دـنچ  نیا  ساـسارب  دـنزیمن . همطل  تموکح  ینید  تیوه  تیهاـم و  هب  اـهنآ  لیدـبت 
ياههاگیاج ظاحل  اـب  محازت  تروص  رد  تسین و  اـهنآ  نیب  یـضراعت  درک و  عمج  ناوتیم  يأر »  » لوصحم و  لـقع »  » بولطم و  یحو ،» »

یملع ياههزوح  رد  یـساسا  تالوقم  يأر  یحو و  لقع ، يراگزاس  تسا . لح  لباق  هلأسم ، محازت ، لحم  عوضوم  کیره و  یـصاصتخا 
یتخانشناسنا و یتخانـشیتسه ، ینابم  ینعی  تسایـس  هفـسلف  . 1 تسناد : هلئـسم  تـفه  لـماش  ناوـتیم  ار  تسایـس  تموـکح و  یلمع  و 

همانرب یـسایس 5 . یموکح و  قالخا  كولـس و  یـسایس 4 . ماـکحا  قوقح و  تموکح 3 . تسایـس و  فادـها  تسایس 2 . یتخانـشناهج 
دروم و بسح  هب  قـالخا . ماـکحا و  ققحت  روـما و  ریبدـت  ياهـشور  اـهنیئآ و  تموکح 7 . راتخاس  ینعی  یـسایس  ناـمزاس  تموکح 6 .

یتخانشناسنا یتخانشیتسه -  لوصا   ) تسایس ۀفسلف  دراد . تلاخد  هلوقم ، تفه  نیا  رد  يأر ، لقن و  لقع ، رـصنع  هس  أحنا ، زا  يوحنهب 
: دـنکیم تلاخد  عون  ود  هلوقم  نیا  رد  مه  لقع  اما  و  مینکیم . ذـخا  یحو  نتم  زا  ار  تسایـس ) يرظن  ثحابم  رد  رثوم  ِیتخانـشناهج  و 

یپ یحو ، تیجح  هب  لـقع  کـمک  هب  میریذـپیم و  ار  نید  لـقع ، ددـم  هـب  اـم  ینعی  یحو  تـیجح  لوـبق  تیناـقح و  صیخـشت  رد  لوا )
ۀتـسد هس  هب  فادها  هتبلا  دنتـسه ، آوامه  یحو ، لقع و  زین  تموکح  تسایـس و  فادـها  درومرد  یحو . ياوتحم  مهف  رد  مود ) میربیم .

فادها تسا و  تلادع »  » ققحت طساو ، ینایم و  فده  تسا ، ییاهن  فده  رشب ، تداعـس  نیمأت  دنوشیم : میـسقت  يرازبا  ینایم و  ییاهن ،
رد هک  تسا  روصتم  تموکح ، تسایـس و  يارب  هک  تسا  یفادـها  اهنیا  درک . قالطا  ناوتیم  هعـسوت »  » دـننام يروما  هب  یقیرط  يرازبا و 
اما دوشب . نیمأت  رشب ، تداعس  دیابن  دیوگیمن : یلقع  چیه  تسا ، یحو  رانک  رد  لقع  میوریم و  یحو  غارس  ام  زین  تداعس  نیمأت  هلئـسم 

کی طقف  تلادع ، نسُح  دنکیم . ینابیتشپ  نآ  زا  مه  لقع »  » دهدیم و خـساپ  ام  هب  لقن » ، » تسیچ رد  رـشب  تداعـس  هکنیا  صیخـشت  رد 
زین هعـسوت »  » هب يروآيور  رد  دنکب . ادیپ  ققحت  دیاب  تسا و  بوخ  تلادـع ، هک  دـباییم  لقع  تسه . زین  ینالقع  تسین ؛ ینایحو  هلوقم 

نوگانوگ ياهوگلا  دنناوتیم  مدرم  تسا . رتهدننکنییعت  يأر ، لقع و  اجنیا  دنوش و  تیاعر  دیاب  ینید  نالک  ياهشزرا  اهبوچراچ و  اهنت 
یموکح و نیناوق  ماکحا و  تسا . رتگنررپ  يأر ، لقع و  شقن  هلوقم ، نیا  رد  دـننک . باختنا  اهنآ  نایم  زا  ار  یکی  دنجنـسب و  ار  هعـسوت 
، صوصنم حرصم و  مسق  رد  دوشیم . میسقت  توکسم ،» حابم   » ینید و عبانم  زا  طبنتـسم » «، » تعیرـش رد  حرـصم   » مسق هس  هب  زین  یـسایس 

لقن لـقع و  ینعی  تسا . داـهتجا  طابنتـسا و  رد  یلـصا  تجح  ود  زا  یکی  لـقع ،»  » زین طبنتـسم » ماـکحا   » صوـصخرد تساـنبم . لـقن ،» »
تاحابم تاتوکسم و  باب  رد  میزادرپب .) دیاب  نآ  حرش  هب  دوخ  ياج  رد  هک  میلئاق  یشقن  زین  ترطف  يارب  ام  دنچره   ) دنهقف عبنم  نامأوت ،
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، تسا هداهناو  ناسنا  هب  ارنآ  تعیرـش ، هدرک و  ریبعت  غارفلاۀقطنم  هب  نآ  زا  ردـص  دیهـش  هک  یـسایس  یموکح و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  هک 
لماعت نیناوق ، ماکحا و  هزوح  رد  ورنیا  زا  دناهدینت و  مهرد  تاحابم  تاطبنتـسم و  تاحرـصم ، دنتـسه . میمـصت  عجرم  يأر ،»  » و لقع » »

عون زا  هک  یماکحا  رد  میمـصت  هک  تسا  حضاورپ  دزاسیم . رـسیم  ار  عامتجا  ریبدت  بوانتم ، لخادتم و  تروصهب  زین  يار  لقع و  یحو ،
ار تیعـضو  هس  نیمه  ماکحا ، دـننام  هک  زین  یموکح  كولـس  قالخا و  دـشاب . تاطبنتـسم  تاحرـصم و  فلاخم  دـیابن  تسا  تاتوکـسم 

راذگاو يأر ، لقع و  هب  ینعی  مدرم ، هب  ًاتدمع  اهشور  نینچمه  نامزاس و  رصنع  همانرب و  رـصنع  دنراد . ار  هناگهس  ماکحا  مکح  تساراد ،
هب تسا ، تموکح  فادها  هفـسلف و  ظاحل  اب  یـسایس  قالخا  ماکحا و  ققحت  قیبطت و  هک  ار  تموکح  همانرب  هک  دنمدرم  نیا  تسا . هدـش 

ریبدـت دندنـسپیم  هک  يوحنهب  دـندازآ  مدرم  زین  ار  اهتموکح  نامزاس  دـننکیم . یحارط  میظنت و  طئارـش  اب  بسانتم  مولع  لقع و  کمک 
ار اهنآ  يراتخاس  نامزاس و  هچ  اب  هکنیا  اما  تسا ، هدومرف  هئارا  ار  طبنستم  حرصم و  یقالخا  ماکحا  اهـشزرا و  فادها و  نید ، اریز  دننک .
ار اوق » کیکفت   » ۀیرظن وکـسیتنم  يزور  تسا . ینتفایتسد  مدرم ، يارآ  یناسنا و  مولع  ياهدرواتـسد  لقع و  کمک  هب  مینک  هدایپ  دـیاب 

هلئـسم هدـنب  لثم  رگا  لاـح  تسا ، يراـتخاس  ثحب  کـی  نیا  درک و  تاـبثا  ار  هوق  هس  هب  کـیکفت  ترورـض  لالدتـسا ، اـب  درک و  حرطم 
تـسین نکمم  یقیقح ، کیکفت  موش  یعدم  ًالثم  مزادنارد و  رگید  یحرط  مربب و  لاوئـس  ریز  یقوقح  یفـسلف و  ظاحل  زا  ار  اوق  کیکفت 

، لـماک روطهب  دـنوشب و  کـیکفت  هملک ، یعقاو  ياـنعم  هب  هوق  هس  رگا  دـش و  دـهاوخ  لدـب  طـبترمریغ ، ریازجلاعـمجم  هب  تموـکح  اریز 
هکنیا ای  دـنک  گنهامه  مه  اب  ار  اهنیا  هک  دـیاب  یعجرم  یماقم و  ورنیا  زا  دـننک ؟ راک  مه  اب  دـنناوتیمن  دنـشاب ، ادـج  مه  زا  ضرعمه و 

هک یلیلد  نامه  هب  تسرد  اریز  دوش  میسقت  هوق  جنپ  ای  راهچ  هب  دیاب  تموکح  هک  موش  یعدم  مربب و  لاوئس  ریز  ار  هوق  هس  هب  اوقکیکفت 
یماظن و تردـق  تاناکما و  تارایتخا ، دـیآ ، مزال  تردـق  زکرمت  اـت  دـهد  رارق  دوخ  رازبا  ار  يرگید  هننقم ، هییاـضق و  هیرجم ، هوق  دـیابن 

هوق هننقم و  هوق  هیرجم و  ةوق  رب  هوـالع  سپ  دـشاب ، هتـشاد  رارق  هناـگهس  ياوـق  نیا  زا  کیچـیه  راـیتخا  رد  هضبق و  رد  دـیابن  زین  یگنهرف 
گنهرف و زین  یماظن و  يورین  تیمها  تیـساسح و  نوچ  دشاب  لقتـسم  فراعتم ، هناگهس  ياوق  زا  دیاب  زین  هیفاقث  هوق  هیرهق و  هوق  هیئاضق ،

رارق يرگید  هوق  ره  ای  هیرجم  هوق  رایتخا  رد  گنهرف  شترا و  زا  مادـکره  و  تسین ، اضق ، نینقت و  تردـق  زا  رتمک  یناسرعالطا ، هناسر و 
، زورما رـشب  يارب  هناسر  زاجعا  دـنیرفآیم و  يأر  دزاـسیم و  نهذ  هناـسر ، یگنهرف و  ةوق  اریز  دوشیم ، دادبتـسا  داـسف و  بجوم  دریگ ،
هب هک  هوق  هس  هب  هن  اما  يرآ ، اوق  کیکفت  هک  تفگ  درک و  لالدتسا  نینچ  رگا  ایآ  دروآیم ، تردق  رورغ و  زین  یماظن  هوق  تسا و  زرحم 

ياهثحب درادن و  یلاکـشا  چـیه  ام  رظن  هب  تسین ؟ ینید  لقتـسم ، ةوق  جـنپ  اب  تموکح  ایآ  هدـش و  بکترم  عرـش ، فالخ  ایآ  هوق ؛ جـنپ 
لوحتم مدرم ، يأر  اب  یملع و  یلقع و  ياههویش  هب  دناوتیم  تسا و  تسایـس  تموکح و  ریذپنیزگیاج  یـضرع و  رـصانع  زا  يراتخاس ،

رد دوب و  ریزوتسخن ) روهمجسیئر و   ) هیرجم هوق  رد  یتیریدـم  نکر  ود  ياراد  رظندـیدجت ، زا  لبق  ام  یـساسا  نوناـق  هکنیااـمک  دوشب .
زا اما  دش ، هدوزفا  ماظن  راتخاس  رب  ماظن » تحلصم  صیخـشت  عمجم   » مانهب يرـصنع  ای  دش  فذح  ریزوتسخن ، رـصنع  لاس 68 ، يرگنزاب 

، ناملراپ راک  تسا . راتخاس  دننام  زین  شور » همانرب و   » هلئسم دوب . يراتخاس  هلأسم  کی  نیا  اریز  دشن  هتساک  يزیچ  تموکح ، تیمالـسا 
رد نوناق  عضو  يرازبا و  فادـها  نییعت  دراوم و  قیداصم و  رب  ینید  طبنتـسم  حرـصم و  قالخا  ماـکحا و  یلاـع ، فادـها  میمعت  قیبطت و 

دروم و رب  قیبطت  تسا  نشور  هزومآ ، مکح و  هک  اجنآ  تسا . ینیزگشور  یهدراـتخاس و  يزیرهماـنرب ، تاـحابم و  تاتوکـسم و  هزوح 
ار فادـها  هفـسلف و  ققحت  يارب  بسانتم  شور  راتخاس و  دـنکیم و  نوناق  عضو  دراوم  ریاـس  رد  تسا و  رادهدـهع  ار  قیداـصم  رب  میمعت 

اجنامه اما  دنتـشون  ار  هیقف » تیالو   » باتک یموکح ، هبرجت  زا  لبق  بالقنا و  يزوریپ  زا  شیپ  دـنچره  ماما  ترـضح  دزاـسیم . صخـشم 
، سلجم راـک  یمالـسا ، تموـکح  رد  دـنیامرفیم : ناـشیا  دـننکیم ، حرط  حیحـص ، قـیقد و  رایـسب  ار  ینید  تموـکح  رد  ناـملراپ  شقن 
و همانرب ، نامزاس   ) ریخا هناگهس  ياهروحم  رد  سپ  يراذگنوناق . هن  تسا  يزیرهمانرب  لوئـسم  ناملراپ ، ینعی  تسا ، قیبطت  تسیننینقت ،
مئالت و دوش  تیاعر  دـیاب  روحم  هس  نیا  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت  دوشیم . رتگنررپ  ملع  لـقع و  شقن  ًاـعبط  مدرم و  شقن  نیئآ ) شور و 

تـسدهب طابنتـسا  قطنم  اب  اـی  هدرک و  أـقلا  اـم  هب  حرـصم  وحنهب  نید  هک  تسا  یقـالخا  ماـکحا و  فادـها و  هفـسلف ، اـب  اـهنآ  يراـگزاس 
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ياـهروحم رد  نینچمه  تسا و  یلـصا  نـیرفآشقن  ریخا  روـحم  هـس  نـیا  رد  هـک  تـسا  مدرم  يأر  مـلع و  لـقع و  نـیا  ـالاو  مـیاهدروآ ،
یسایس بتکم  کی  هک  ناهج  مدرم  رگید  دننام   ) تناید رب  ینتبم  یسایس  بتکم  شریذپ  اب  ًاعومجم  مدرم  هک  اجنآ  زا  زین  یلبق  هناگراهچ 

ًاعبط دناهدرک و  باختنا  ار  دوخ  بولطم  یموکح  قالخا  ماکحا و  فادها و  هفـسلف ، دناهداد و  ماجنا  یلک  شنیزگ  یعون  دـنریذپیم ) ار 
ریقح ياعدا  اذـهل  تسا ، هدرک  تلاخد  زین  هلوقم  راهچ  نیا  رد  تروصنیدـب  يار  لقع و  سپ  دـنامزتلم . زین  نالک  باـختنا  نیا  مزاول  هب 

يراگناراگزاس مئالت و  اب  مینک و  نیـشنمه  ار  يأر  لقن و  لقع و  میناوتیم  ینید  تموکح  زا  نینچنیا  ینییبت  ریرقت و  اب  اـم  هک  تسا  نیا 
ینعم هب  نید  اب  ار  یعمج  ةدارا  لقع و  ینیرفآشقن  ینعم  هب  يرـالاسمدرم ، یـسارکومد و  هک  میرواـیب  دـیدپ  ار  يایتموکح  ماـظن  اـهنآ 

مینک و رگیدـکی  نیرق  تسا ، هتفرگ  فدـه  ار  رـشب  تداعـس  دـیآیم و  تسدـب  یحو  لـقع و  زا  هـک  ییاـههرازگ  اـههزومآ و  ۀـعومجم 
نید کی  هک  یعامتجا ، ماظن  دـقاف  ِنید  هتبلا  تسا ، راهظتـسا  لباق  زین  ینید  نوتم  زا  يرالاسمدرم ، لقع و  نید ، زا  اهنییبت  نیا  میدـقتعم 

تـسا تماص  تکاس و  یهاگدـید ، ره  لابق  رد  ینعی  درادـن  یـسارکومد  اب  یفنم  تبثم و  تبـسن  نید ، هباـثم  هب  دوب -  دـهاوخ  رـالوکس 
دیاـب هک  منکیم  دـیکات  ًاددـجم  نینچمه  دـتفیب و  راـگزاس  دـناوتیمن  دـشاب -  نید  رگا  ینید -  چـیه  اـب  لاربـیل  یـسارکومد  هکنیااـمک 

هک دنوشیم . دادملق  تموکح  یضَرَع  روما  زا  رصانع  زا  کیمادک  ینید و  تموکح  یتاذ  رـصانع  زا  روما ، زا  کیمادک  میهد  صیخـشت 
. تسا یعیـسو  ۀـصرع  شخب  نیا  و  دـنکیمن . دراو  نآ  ینید  تیثـیح  رب  همطل  تـسا و  ینید  تموـکح  تایـضرع  رد  رییغت  نآ ، رد  رییغت 

ییاراک ییایوپ و  دراد و  قابطنا  تیلباق  نوگانوگ  عاـضوا  طئارـش و  اـب  تسا و  ریذـپفاطعنا  تسین ، رجحتم  بلـصتم و  ینید ، تموکح 
ةرامـش 7 رد  هلاـقم  نـیا  اـهتشونیپ 1 . تسا ------------------------- . نآ  هـجو  نـیمه  نوـهرم  زین  مالـسا  یـسایس  ماـظن 

هشیدنا گنهرف و  هاگشهوژپ  رشن  زکرم  داشر . ربکایلع  یسدق . یسارکمد  . 2 تسا . هدش  جرد  تلود )» هقف و   » ةژیو  ) دقن باتک  ۀمانلصف 
راهب 79. یمالسا - 

؟  دیهدب حیضوت  دینک  فطل  میارب  یسارکومد  دروم  رد 

شسرپ

؟  دیهدب حیضوت  دینک  فطل  میارب  یسارکومد  دروم  رد 

( لوا تمسق  ) خساپ

زا يرایـسب  نوچمه  حالطـصا  نیا  مدرم . هلیـسو  هب  تموـکح  ینعی  تغل  رد  ( democracy  ) یسارکومد یـسارکومد : فیرعت  فلا )
ناوت یم  یلک  روط  هب  تسا . هدـش  هئارا  نآ  زا  یتوافتم  یناعم  دایز و  فیراعت  درادـن و  عنام  عماج و  یفیرعت  یعامتجا ، مولع  رد  میهافم ،

نیا رد  دنناد . یم  شزرا »  » فده و یعون  ار  یـسارکومد  فیراعت ، زا  یخرب  - 1 درک : يدنب  میسقت  هتـسد  ود  رد  ار  فیراعت  نیا  زا  یکی 
یکی یئارگ : یبسن  - 1/1 زا : دنترابع  نآ  ياه  صخاش  نیرتمهم  هک  تسا  راوتـسا  صاخ  ياهـشزرا  لوصا و  يانبم  رب  یـسارکومد  رکفت 

چیه رگید  ترابع  هب  درادـن . نامیا  يراذـگ  نوناق  رما  رد  هژیو  هب  قلطم ، تباـث و  یقیاـقح  هب  هک  تسا  نیا  یـسارکومد  ياـه  یگژیو  زا 
مسیتامگارپ و هب  یسارکومد  قلطم ، تقیقح  کی  هب  داقتعا  ياج  هب  دوش و  یمن  دادملق  يدبا  یلزا و  تقیقح  ناونع  هب  یـشزرا  هدیقع و 

ءاروام هب  یطابترا  تسا و  يرازبا  لقع  لوصحم  اهناسنا و  تساوخ  زا  یشان  نیناوق  یماظن  نینچ  رد  تسا . دقتعم  اهشزرا  دیاقع و  تیبسن 
، تسایس هفسلف  ر.ك : .) دنک یم  ادیپ  دومن  یسایس  رثکت  و  دیاقع ، یگناگ  دنچ  عونت و  هصرع  ود  رد  یئارگ  یبسن  درادن . یحو  تعیبط و 

تموکح تیعورشم  یسارکومد  رد  یمدرم : تیعورشم  - 2/1 ص137 ) لوا 1377 ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم 
دنـشخب و یم  تموکح  سیئر  یتموکح و  هاگتـسد  هب  ار  تیعورـشم  تردـق و  مدرم  تسا و  مدرم  تیاضر  تساوخ و  رب  ینتبم  نیناوق  و 
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تیمـسر تردق  لاقتنا  ياهریـسم  رگید  دراد و  تیعورـشم  دوش  راذگاو  درف  هب  مدرم  یمومع  تساوخ  هدارا و  ریـسم  زا  هک  یتردـق  طقف 
زاس رازبا و  یسایس و  تردق  عیزوت  يارب  شور »  » کی هباشم  اهنت  ار  یسارکومد  هک  تسا  یفیراعت  اه و  درکیور  رگید ، هورگ  - 2 درادن .

هب هعماج و  تیریدم  ياهاطخ  ندـناسر  لقادـح  هب  یپ  رد  شور ، ناونع  هب  یـسارکومد  دـنناد . یم  يریگ  میمـصت  يارب  يروص  يراک  و 
یـسارکومد و ب ) تسا . یـسایس  ياه  يریگ  میمـصت  رد  درف ، ناونع  هب  دارفا ، شقن  نداد  شهاک  مدرم و  تکراـشم  ندـناسر  رثکادـح 

روط هب  هیقف و  تیالو  تفگ ، دـیاب  هیقف  تیالو  اب  نآ  تبـسن  یـسررب  رد  یـسارکومد  عاونا  نایم  کیکفت  هب  هجوت  اب  نونکا  هیقف : تیـالو 
نیرتمهم تسین . عمج  لباق  هجو  چـیه  هب  هتـشادن و  يراگزاس  یـشزرا ) يانعم  هب  یـسارکومد   ) لوا يانعم  هب  یـسارکومد  اب  مالـسا  یلک 

هتفریذپ قلطم ، تباث و  قیاقح  هب  داقتعا  مدع  یتفرعم و  یئارگ  یبسن  هیقف  تیالو  ماظن  رد  - 1 زا : دنترابع  ود  نیا  نایم  توافت  ياهروحم 
هلیسو هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  دنراد  دوجو  يریغتم  ریغ  تباث و  ياهشزرا  لوصا و  قیاقح ، هراومه  یمالـسا  هاگدید  زا  اریز  تسین 

رب تسرد  نید  اهنت  ار  دوخ  یلقن  یلقع و  ددعتم  هلدا  نآرق و  تایآ  دانتسا  هب  مالـسا  دنا . هدش  هداتـسرف  یناسنا  هعماج  تیاده  يارب  یحو 
یهارمگ زج  قح ، زا  دـعب  لالـضلا ؛ الا  قحلا  دـعب  اذام  : » دراد ضقاـنت  یـسارکومد  یـشزرا  یناـبم  اـب  اتحارـص  ریز  تاـیآ  دـناد . یم  قح 
هتفریذپ وا  زا  دنک  رایتخا  مالـسا  زج  ینید  هک  سک  ره  و  هنم ؛ لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و   » و هیآ 32 ) سنوی ، هروس  (»؟ تسیچ

تباث قیاقح  مالسا  رد  تسا و  دورطم  دیاقع  هصرع  رد  یئارگ ، یبسن  مالسا ، رد  هکنآ  هصالخ  هیآ 85 ) نارمع ، لآ  هروس  .«) دش دهاوخن 
ماکحا ناکم  نامز و  بسانت  هب  دوجو  نیا  اب  دننک . یم  تشگزاب  يرشب  ترطف  اب  قبطنم  تباث و  رـصانع  هب  هک  دراد  دوجو  ناوارف  یلزا  و 
نودـب یـسایس  یئارگ  رثکت  مسیلارولپ و  یمالـسا ، هاگدـید  زا  رگید  يوس  زا  دراد . دوجو  زین  تباث  دـعاوق  ماکحا و  بوچراـچ  رد  ریغتم 

الماک دراذگب ، اپ  ریز  ار  هعماج  ياهراجنه  قالخا و  لوصا  تردق  هب  یبایتسد  يارب  هک  زین  یمالسا  ینابم  اهشزرا و  هب  يدنب  ياپ  دیقت و 
تیشم هیقف ، تیالو  ماظن  رد  لوا 2 - پاچ  قوثو ، تاراشتنا  هانپدرخ ، نیسحلا  دبع  ینید ، تیمکاح  یندم و  هعماج  ر.ك : .) تسا دورطم 

یسارکومد یشزرا  ینابم  اب  الماک  نیا  تسا و  يربهر  تموکح و  ندوب  ینوناق  تیعورشم و  هاگتـساخ  وا ، نییعت  بصن و  یهلا و  هدارا  و 
، یمالسا ماظن  رد  - 3 تسا . داضت  رد  دـناد  یم  يربهر  تموکح و  هاگتـسد  ندوب  ینوناـق  تیعورـشم و  ساـسا  هیاـپ و  ار  مدرم  يار  هک 
اب هچ  هطـساو و  یب  هچ   ) تسا هدـیزگرب  هعماج  ربهر  ناونع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  تسادـخ و  تسد  هب  طقف  يربهر  لزع  بصن و 

یـسارکومد ماظن  رد  اما  تسا . مارح  نانآ  رب  يو  اب  تفلاخم  بجاو و  مدرم  رب  وا  زا  تعاـطا  هکلب  دـنرادن ، ار  وا  لزع  قح  مدرم  هطـساو )
يانبم رب  هک  یـشزرا )  ) یـسارکومد هاگدـید  زا  - 4 تسا . ناـنآ  ناگدـنیامن  اـی  مدرم  تسد  هب  هعماـج ، يربـهر  لزع  بصن و  یـشزرا ) )

ره دوش  هتخانـش  مرتحم  ناگمه  يوس  زا  دیاب  تسا و  ارجالا  مزال  ربتعم و  دـننک  عضو  مدرم  هک  ار  ینوناق  ره  تسا ، راوتـسا  مسیرالوکس 
عیرشت تیمکاح و  قح  نید  رظن  زا  اریز  تسین ، راگزاس  هیقف  تیالو  ماظن  مالسا و  اب  اعطق  نیا  دشاب و  هدش  قفاوت  یعورـشمان  رما  رب  دنچ 

همه هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  طـقف  هیآ 67 ) فسوی ، هروـس  «) تسادـخ نآ  زا  طـقف  تیمکاـح  ـالا هللا ؛ مکحلا  نا  . » تسادـخ هب  صتخم 
رما و لباقم  رد  دیاب  اهناسنا  دراد و  ار  ناسنا  يارب  يریگ  میمـصت  يراذـگنوناق و  قح  دسانـش و  یم  ار  هعماج  ناسنا و  دـسافم  حـلاصم و 

تعاطا تسا و  لامک  هجرد  نیرت  یلاع  دـنوادخ ، تیدوبع  اریز  دنـشاب . ارچ  نوچ و  یب  رادربنامرف  وریپ و  طقف  ینید ، نیناوق  یهلا و  یهن 
مکح لباقم  رد  مدرم  يأر  شزرا  يانعم  هب  رگا  يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  نیاربانب  دیامن . یم  نیمأت  ار  یمدآ  تداعـس  یهلا  نیمارف  زا 
خساپ اهشسرپ و  .) مدرم يأر  هن  تسادخ  نامرف  میـشاب ، عیطم  عضاخ و  نآ  لباقم  رد  دیاب  هچنآ  اریز  دنرادن ، يرابتعا  چیه  دشاب ، دنوادخ 

رگا اما  ج1 ص41 ) مشش 1378 ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا  اه ،
يزیچ نینچ  دنشاب ، رثؤم  دوخ  تشونرس  رد  یعرش  نیناوق  یهلا و  ماکحا  بوچراچ  رد  مدرم  هک  میریگب  شور  يانعم  هب  ار  یـسارکومد 

راتخاس و باختنا  يزیر و  همانرب  رد  ناگبخن ، رظن  مدرم و  يأر  یمالـسا ، ماظن  رد  اریز  تسا ، راگزاس  هیقف  تیالو  ماظن  مالـسا و  اب  اعطق 
توکـسم و ياه  هزوح  ياراد  تعیرـش  ماکحا  هکنیا  رب  فاضم  دـنیرفایب . شقن  اراکـشآ  دـناوت  یم  ینید  ماکحا  يارجا  شور  نامزاس و 

تلم ناگدـنیامن  تلم و  يأر  نازیم ، زین  اـهنآ  رد  هک  دنتـسین  مه  مک  اـه  هقطنم  اـه و  هصرع  نیا  اـضق  زا  هک  تسا  غارفلا » هـقطنم   » ياراد
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باختنا رد  مه  توکـسم و  ياـه  هزوح  رد  مه  ینید و  ماـکحا  يارجا  ياـه  هویـش  يزیر و  هماـنرب  هزوح  رد  مه  یلک  روط  هب  سپ  تسا .
هدارا بیترت  نیا  هب  دراد . دوجو  یمدرم  تباقر  تروشم و  يراذـگ و  نوناق  يارب  یخارف  الماک  ياـج  اـه و ...  هقیلـس  اـه و  هورگ  دارفا و 
هکنانچ تسین ، یـسایس  ياه  ماظن  رد  يا  هقباس  یب  عیدـب و  رما  نیا  دوب و  دـهاوخ  ربتعم  سدـقم ، عرـش  هدودـحم  رد  ناگدـنیامن  مدرم و 

هـسسوم مق ، تایب ، لوسرلا  دبع  رـصاعم ، گنهرف  .) دهاوخ یم  دوخ  ياهـشزرا  اه و  هزومآ  هب  دیقم  طورـشم و  ار  یـسارکومد  مسیلاربیل ،
، تروشم لقع ، رـصنع  رب  یمالـسا  هیلوا  نوتم  عبانم و  رد  زین  یناوارف  ياـه  هزومآ  ص287 ) لوا 1381 ، پاچ  ینید ، گنهرف  هشیدـنا و 

فورعم هب  رما  یسایس و  تردق  رب  تراظن  مدرم و  هب  نامکاح  نایلاو و  یئوگخـساپ  حیـضوت و  یعامتجا ، تلادع  نوناق ، ربارب  رد  يربارب 
دمحم مالـسا ، یـسایس  ماظن  یناگیاپلگ ؛ ینابر  یلع  تلود ، نید و  ر.ك : .) تسا قوف  بلاطم  دیؤم  هک  دنراد  دیکأت  رکنم و ...  زا  یهن  و 

: تاحیضوت ج_ ش1 ) هاگـشناد ، هزوح و  هلجم  سردم ؛ ریم  یـسوم  دیـس  نیرب ، هعماج  ش20و21 ، دقن ، باتک  همانلـصف  يزورون ؛ داوج 
یسارکومد نیب  عمج  هلأسم  هرامش 1 ) هاگشناد  هزوح و  همانلصف  : عبنم يوبن ،  سابع  دیس  هدنسیِون :  یمالـسا ،  تیمکاح  یـسارکومد و  )»

عازن دـش . حرطم  یـسایس  يزادرپ  هیرظن  هصرع  رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  يادرف  زا  هک  تسا  ياهلاـسم  نیلوا  یمالـسا ، تیمکاـح  و 
هطقن فراعتم  یسایس  هفـسلف  ثحب  رد  يدمآرد  یمالـسا - ؟  کیتارکومد  يروهمج   » ای یمالـسا ؟  يروهمج  : » تشاد یـصخشم  بلاق 

اهداهن يزاسهب  يوس  هب  ادتبا  هک  تسه ، هدوب و  نینچ  یعامتجا  مولع  رد  رـشبتعیبط  ایوگ  تسا . یعامتجا  ياهشهوژپ  اب  هفـسلف  یقالت 
!!. دبلطیم ار  سوکعم  يریـسم  عقاو  هب  هک  ینایرج  تسا ، هتخادرپ  اهنآ  ینالقع  نییبت  هب  سپـس  و  هدرک ، ادیپ  لیم  یعامتجا  ياهشنک  و 

ار یعامتجا  راتفر  هنیداهن  ياهتروص  ادتبا  هعماج ، تیاده  نارادهیعاد  ناحلصم و  اهبالقنا و  ناربهر  هک  دراد  تقیقح  خیرات  رد  هتکن  نیا 
نافوسلیف هبتبون  سپس  و  دناهدناشوپ ، زین  لمع  هماج  نادب  اوق  مامت  اب  هکلب  دناهدومن و  حرطم  هتشادنپیم ، قح  حیحص و  دوخ  هکنانچنآ 

اهناسنا یعامتجا  تایح  رد  ون  ياهفـسلف  دننکیم و  زاب  هفـسلف  دیدج ، هداتفااج  ياهتروص  يارب  دـنیآ و  نورب  هدرپ  سپ  زا  هک  هدیـسریم 
يوس هب  مدـق  هاگنآ  دـنک و  مامت  ار  یعامتجا  ياهشنک  اهداهن و  لوصا  تینـالقع  یـسایس  هفـسلف  هک  تسا  نیمه  يارب  ( 1 . ) دنزادنارد

هفـسلف زا  یبرغ  نادنمـشیدنا  یگتـسخ  نرق  نآ ، مود  همین  اصوصخ  متـسیب و  نرق  دوش . هتـشادرب  یعاـمتجا  ياـهداهن  راـتفر و  یبایلدـم 
يور نرق  زین  و  يدازآ و ،... مدرم و  تکراـشم  تلود و  تموکح و  هفـسلف  نوـماریپ  رادهنماد  ياـهثحب  ندوـمن  اـهر  فراـعتم  یـسایس 
تباث ار  هتکن  نیا  دشوکیم ، دوخ  هنادجم  شالت  اب  ( 2  ) ستانمالپ هک  نیمه  يارب  تسا . یسایس  يزاسلدم   » مسیتامگد يوس  هب  ندروآ 

. تسا جایتحا  زاین و  نادـب  ادـیدش  هکلب  و  تسا !! هدرمن  یـسایس  هفـسلف  برغ ، رد  یـسایس  مولع  نادنمـشناد  مومع  رظن  مغریلع  هک  دـنک 
، مهم رایـسب  رما  نیا  هبتبـسن  لفاغت  تسین و  نکمم  یـسایس  هفـسلف  نودـب  برغ  يزاس  لدـم   » هک دـهدب  ناشن  ات  دـشوکیم  ستاـنمالپ 
، دوخ صاخ  یسایس  هفسلف  لوصا  رب  هیکت  نودب  يایـسایس  همانرب  لدم و  چیه  هک  ارچ  دهدیمن . رییغت  ار  یـسایس  هفـسلف  هب  زاین  تیعقاو 

شهوژپ هب  نادـنچ  هزورما  برغ ، یـسایس  نارکفتم  لاـحرهب  اـما  دـهد . تسدـب  دوخ  درکراـک  زا  ياهتـسیاش  ینـالقع  هیجوـت  دـناوتیمن 
يدنب تروص  يزاس و  لدم  هب  شیپ  زا  شیب  ضوع  رد  دننازیرگ . يدح  ات  نآ  زا  و  دنهدیمن ، يدج  ياهب  یسایس  ياههیرظنرد  ینالقع 

یمئاد و دیکات  اب  شیوخ ، یعامتجا  یسایس  ياهداهن  جیورت  غیلبت و  تهج  رد  ار  دوخ  یـسایس  مسیتامگد  و  دناهتـسب ، لد  یـسایس  راتفر 
 - تسا يداضتم  اضعب  توافتم و  الماک  رامشیب و  نارسفم  ياراد  دوخ  هک  یـسارکومد  هیرظن  دنزاس : رادومن  یبرغ  یـسارکمد  رب  یپایپ 

لصا و رد  هتـسناوتن  زگره  رـشب ، یـسایس  هشیدنا  خیرات  لاس  رازه  هس  هب  بیرق  لوط  رد  لاربیل - یـسارکومد  سکرام و  یـسارکومد  رظن 
مسیزان مسیـشاف و  دس  هب  مهدزون ، مهدجه و  نرق  رد  يریگجوا  زا  سپ  مه  لیلد  نیمه  هب  و  درب ، ردب  ملاس  ناج  يداقن  کحم  زا  هشیر 

(3  ) مسینردم دعبام  اصوصخ  مسیشافوئن و  مسیزانوئن و  اب  هرابود  نرق ، مین  زا  رتمک  ياهبرجت  زا  سپ  نونکا  و  دومن ، دروخرب  مسینومک  و 
دوخ بوبحم  دنناوتب  زورما ، ناهج  رد  برغ  یـسارکومد  نازادرپ  هفـسلف  كدنا  ایآ  هاگنابرق ، نآ  رد  تسین  مولعم  هک  تسا ، هدش  هجاوم 

دناهتـسناوتن زگره  برغ ، یـسایس  هفـسلف  رد  نیبزیت  نافوسلیف  تسا . هدـش  زاغآ  برغ  یـسایس  عزانت  رد  رگید  يرود  ای  دـنهد ، تاجن  ار 
هک ارچ  دناهدومنن ، دادـملق  قفوم  زین  ار  نآ  یلمع  همانراک  یتح  و  ( 4 ، ) دندنبب یبرغ  یـسارکومد  ینابم  زا  یخرب  يریذپان  درخ  رب  مشچ 
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راک زاس و  نانچنآ  و  تسا ، هدوب  يداصتقا  ياـهیناپمک  اـصوصخو  یـسایس  تاـنایرج  بازحا و  نارـس  رظن  عباـت  هراومه  برغ ، ياـهداهن 
نیا رد  هـک  هـتفرگ ، لکـش  یتـلود  یـسارکوروب  ناـگبخن و  گرزب و  نارادهیامرـس  نارادمتـسایس و  بازحا و  دتـس  داد و  رد  ياهدـیچیپ 

یسارکومد هک  دنقفتم  بلطم  نیارب  نافوسلیف  نآ  همه  لاح  نیع  رد  اما  تسین .!! هدوبن و  شیب  يرکـشل  یهایـس  اعقاو  مدرم  يار  هماگنه ،
و میهدن ، فک  زا  تهجیب  ار  یتصرف  نینچ  هک  تسا  نیا  قح  و  تسا ، رتلوبقم  مسیـشاف و ... ریظن  رگید  هدش  هبرجت  ياهتروص  زا  یبرغ 
هک انعم  نیدب  ( 5 ، ) دـنکیم حرطم  ار  ءزج » هب  ءزج  ای  یجیردـت  یعامتجا  سدـنهم   » رپوپ تهج  نیمه  هب  میـشاب . راوتـسا  نآ  رارمتـسا  رب 
رد و  میشخب ، دوبهب  ار  یعامتجا  یـسایس -  ياهداهن  نامز  رورم  هب  هک  میـشوکب  میـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  میراذگب و  زاب  ار  هعماج 

يدـعب ياـهتروص  هـک  تـسا  راودـیما  رپوـپ  هـتبلا  تـسا . یعقاو  یـسارکومد  ناـمه  تفرــشیپ و  هعــسوت و  هار  ناـمه  شور  نـیا  وا ، رظن 
امایوکوف دله و  دیوید  هک  یهاگدید  دیما و  نامه  دیآرد ، رتلوبقم  رتاراک و  رتهب و  نآ  یلعف  یعامتجا  یـسدنهم  لیلحت  رد  یـسارکومد 

راتـشک نوـیلیم  نوـیلیم  اـهرلتیه  اـهینیلوسوم و  هک  نیمز  برغم  راـید  رد  يرکفت  نینچ  دـناهداد . تسدـب  ار  نآ  ياـهریرقت  نـیرخآ  ( 6)
رپوپ و رادهنماد  شالت  نیاربانب  دـیآ . قئاف  یبرغ  یـسارکومد  هب  مسیزان  مسیـشاف و  زا  زیرگ  اـما  تسا ، كرد  لـباق  يدـح  اـت  دـناهدومن ،

نیرخآ نیرتینالقع و  ار  روبزم  یـسایس  هفـسلف  دناوتیمن  زگره  یبرغ ، يزاسهب  درکراک و  يراصحنا و  تابثا  رد  شرامـشیب  نارکفمه 
هک یـسایس -  هشیدنا  رد  بیـشن  زارف و  اهنرق  زا  سپ  دشخبتیعقاو . ار  امایوکوف  خیرات  نایاپ  و  دـنایامنب ، يرـشب  هبرجت  دوخ و  درواتـسد 

قـفوم و لوـقعم و  ـالماک  يراـتخاس  داـجیا  رد  اـهنآ  یماـمت  تیقفوـم  مدـع  و  تسا -  هدوـب  نآ  زا  ییزج  مه  یـسارکومد  لوـحت  دـنور 
هار دشاب ، اربم  نکمم  دح  ات  اهنآ  صئاقن  زا  هتشاد و  ار  یـسایس  فلتخم  ياهزت  نساحم  هک  یـسایس  هفـسلف  نتفای  هب  دیما  شخبتیاضر ،

رابتعا ياههار  یمامت  وا  هک  ارچ  تسه ، زین  يرپوپ  یعامتجا  یسدنهم  همزال  ییوجتسج  نینچ  اقافتا  و  ددنبیم ، ار  یسارکومد  ربتیمزج 
هتکن نیا  زا  دـهنیمن . ندرگ  يرگید  زیچ  هب  یعاـمتجا  ياـهداهن  حالـصا  تهج  رد  تکرح  دـیما و  زج  ددـنبیم و  دوخ  رب  ار  تیبجح  و 

 - یسایس ياهداهن  یجیردت  يزاسهب  يزاس و  لدم  نامه  هکلب  تسین ، یسایس  هفسلف  اتقیقح  رپوپ  یجیردت  حالصا  قطنم  هک  مهم  رایـسب 
، تسا یلمع  هفسلف  هصرع  رد  شهوژپ  ره  همزال  هک  ار  هنایوج  فده  ینامرآ و  هنارادم و  تیاغ  يوجتـسج  هکنآ  نودب  تسا ، یعامتجا 

هجوت نایاش  نآ  رکذ  هک  تسه  رپوپ  یـسایس  هفـسلف  ياهثحب  رد  تبثم ، رایـسب  هطقن  کی  دشاب . هتـشاد  دوخ  شهوژپ  شواک و  نتم  رد 
وا ( 7 ، ) تسین تاحالطصا  ظافلا و  دنب  دیق و  رد  هک  دنکیم  دیکات  اهراب  دوخ ، بولطم  یسایس  يزاس  لدم  ریوصت  رد  رپوپ  تسا . رایسب 

هلیسو هب  زج  هک  دنادیم  یتموکح  ار  يروتاتکید  و  دش ، صالخ  شرش  زا  يزیرنوخ  نودب  ناوتیم  هک  دنادیم  یتموکح  ار  یسارکومد 
یلوا رادفرط  وا  دهد ، مان  يروتاتکید  ار  یلوا  یسارکومد و  ار  یمود  یـسک  رگا  دیوگیم  سپـس  و  تسین ، نآ  زا  ییاهر  ناکما  بالقنا 
مولع رگید  زا  یسایس  مولع  هفلسف و  رد  اصوصخ  هک  تاحالطـصا  اب  يزاب  یفن  رد  رپوپ  شالت  دشاب . يروتاتکید  شمان  هکنیا  ول  تسا و 

میزادرپیم نآ  نانعم  تیعقاو  لیلحت  هب  هک  تسا  یمیهافم  رب  ینتبم  مه  یلعف ، ثحب  تسا . ریدقت  روخ  رد  عقاو  هب  تسا ، رتشیب  یعامتجا 
اب هدرک و  ضرف  یـسارکومد  فلاخم  ار  ملق  نیا  شیپاشیپ  تسا  لیام  یـسک  رگا  نیارباـنب  درادـن . ینادـنچ  شقن  تهج  نیا  رد  ظاـفلا  و 

دنایسایس هفسلف  رد  یعقاو  یثحب  بلاط  هکیناسک  اما  میرادن ، ینخس  چیه  وا  اب  دیامنب ، ار  دوخ  عیرس  تواضق  یسارکومد  ظفل  ربتیمزج 
، مسیـشاف یـسارکومد ، ریظن  یظاـفلا  هبتبـسن  تـیمزج  هـمهاو و  سرت و  نودـب  ددرگیم ، طوـبرم  زین  ینید  تیمکاـح  هـب  امیقتـسم  هـک 

. دنوش هارمه  ثحب  رد  ام  اب  ییارگداینب و ...

( مود تمسق  ) خساپ

شیپ رد  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  یثحاـبم  نیرتمهم  زا  یکی  یـسارکومد  هشیدـنا 
یمالسا و ياهنایرج  بوکرستهج  رد  يراشف  مرها  نوچمه  حالطصا  نیا  یللملانیب  هنحص  رد  تسا . هدش  حرطم  ینید  تیمکاح  يور 
یلوغـشملد و هشیدـنا ، نیا  زین  ینید  رکفت  هزوح  رد  دراد . یلـصفم  ثیدـح  دوخ  هک  دوریم  هتفر و  راـکب  یمالـسا  يروهمج  اـصوصخ 
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يدرواتسد هرـسکی  ار  برغ  یـسارکومد  بالقنا ، زا  لبق  لاور  هب  یخرب  تسا . هتخیگنارب  نارکفتم  ناققحم و  نایم  رد  یناوارف  ياهثحب 
رظتنم دـنهدیم ، لیکـشت  ار  یهاگـشناد  يوزوـح و  نارکفتم  زا  یمیظع  شخب  هـک  رگید  یخرب  دـننکیم ، موـکحم  هتـسناد و  روآداـسف 

اب زین  رگید  یخرب  و  دنرادن ، قلطم  تابثا  ای  قلطم  یفن  عضوم  ظاحل  نیدـب  دـناهنیمز و  نیا  رد  يراج  تاقیقحت  زا  يرتشیبجـیاتن  تفایرد 
لوـق هب  هکلب  و  تسا ، نیمز  برغم  یملع  شـالت  لوـصحم  هک  تسا  میظع  يدرواتـسد  برغ  یـسارکومد  هک  ضرفـشیپ  نیا  هب  کـسمت 

راگزاس روبزم  یسارکومد  اب  ار  ینید  تیمکاح  دوخ  معز  هب  ات  دنشوکیم  تسا ، یسایس  هصرع  رد  رشب  یملع  درواتـسد  نیرخآ  یـضعب 
اجکی ود  ره  قولخم  قلاخ و  ياضر  هکلب  اـت  دـنروآ ، لـمع  هب  يرـشبتیسایس  هصرع  رد  نید  ملع و  نیب  یعمج  بیترت  نیدـب  و  دـنیامن ،

ناوـتیم اـیآ  تسا : یکی  یـسارکومد  هلوـقم  هراـبرد  زورما ، ناـهج  رد  یمالـسا  نارکفتم  همه  مـهم  یلـصا و  لاوئـس  لاـح  رهب  دـیآرد .
لاوئس نیا  خساپ  هکیناسک  زج  هب  یلدم ؟ هچ  اب  هنوگچ و  ناوتیم  رگا  دومن ؟ راگزاس  نیون  نیزورما و  یـسارکومد  اب  ار  ینید  تیمکاح 
میظنت نایرج  رد  اداـبم  هک  دنتـسه ، یتاـقیقحت  فوخ  یعون  راـچد  هصرع ، نیا  رد  ناملـسم  نارکفتم  هیقب  دـننکیم ، هئارا  یفنم  اـقلطم  ار 
لوصا ررض  هب  و  نیزورما ، یسارکومد  یفـسلف  ینابم  عفن  هب  ار  ثحب  مامز  ینید ، تیمکاح  نیون و  یـسارکومد  يراگزاس  يارب  ییوگلا 

قافن و نایرج  اهنت  و  دراد ، دوجو  فعض  تدش و  زا  یفیط  اب  دنراد ، ینید  هغدغد  هکیناسک  یمامت  رد  اعقاو  یفوخ  نینچ  دنهد . او  ینید 
، ثحب همادا  رد  دنکیم . ینابرق  برغ  یسایس  هفسلف  هاگـشیپ  رد  ار  نید  تیمکاح  تلوهـس  هب  ياهمهاو ، نینچ  نودب  هب  هک  تسا  طاقتلا 

فوـخ زا  ياهجرد  کـی  ره  ینـشور  هب  هک  ياهیرظن  هس  مـیزادرپیم ، ینید  تیمکاـح  یـسارکومد و  يراـگزاس  هراـبرد  هـیرظن  هـس  هـب 
ریثاـت هیرظن ، هس  نیا  زا  کـی  ره  رد  برغ  یـسارکومد  ندرک  دادـملق  یملع  نازیم  هکنیا  رب  هوـالع  دراد ، دوخ  رد  ار  روکذـم  یتاـقیقحت 

شرگن شورـس ، رتکد  شرگن  زادنترابع : هیرظن  هس  نیا  دـهدیم . ناشن  يراگزاس  هیرظن  هئارا  یگنوگچ  رد  ار  روبزم  ضرفـشیپ  میقتـسم 
یکدـنا تسا ، بسانم  هناگهس ، تایرظن  حرط  زا  لبق  نادوس . زا  یبارت  رتکد  شرگن  سپـس  و  سنوت ، یمالـسا  تضهن  زا  یـشونغ  دـشار 

دقن رد  هک  ارچ  مـینزب ، کـحم  يرـشبتسایس  هـصرع  رد  ار  نآ  ییاـمن  عـقاو  تینـالقع و  نازیم  و  میواـکب ، ار  برغ  یـسارکومد  یناـبم 
هدـمع و يانبم  هیاپهس و  ربجـیردتب  نیمز  برغم  رد  یـسارکمد  برغ  یـسارکمد  ینابم  میدـنمزاین - . یلیلحت  نینچ  هب  هناـگهس  تاـیرظن 

درواتسد نیرخآ  ناونع  هب  و  دنوریم ، رامش  هب  یبرغ  یسارکومد  یلـصا  ناکرا  اقیقد  زین  نونکات  هک  ییانبم  هس  دیدرگ ، راوتـسا  یـساسا 
اسیلک و هلاس  رازه  عازن  ادـتبا   - 1 تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاربیل  یـسارکومد  مان  هدـیدرگ و  حرطم  یـسارکومد  هنیمز  رد  برغ 

نیا رد  دـیدرگ . کیکفت  تسایـس  زا  اصوصخ  عنم و  هعماـج  رد  تلاـخد  زا  نید  سپـس  و  دـمآرد ، هعماـج  نید و  عازن  بلاـق  رد  تلود ،
اهنت و مه  یـسایس  یعامتجا و  ياهداهن  هزوح  رد  دوب ، نمؤم  ناسنا  نورد  بلق و  نامه  دـنام ، یقاب  ناـیبرغ  نید  يارب  هک  هچنآ  رادوریگ 

يارب دوخ  ار  دوخ  سدقم  باتک  دیاب  درف  ره  : » تشادرب نوتلیم  ار  ماگ  نیلوا  تهج  نیا  رد  دش . هدرمش  یلـصا  كالم  هبرجت  لقع و  اهنت 
رادمامز هن  رتنالک و  هن  اذل  و  هدیمهف ، تسرد  دوخ  وا  هک  دوش  نئمطم  دناوتیمن  ناهج  نیا  رد  سکچیه  دیامن . ریسفت  نیعم و  نتـشیوخ 
یناحور درم  اب  اهنت  اسیلک  دـننک ...  لـخاد  مدرم  موقلح  هب  روز  اـب  سدـقم  باـتک  زا  ار  دوخ  صاـخ  ریـسفت  دـیابن  کـیچیه  اـسیلک  هن  و 
هـسسؤم ود  نیا  ناشیا . رکف  بلق و  اب  هن  دراد ، راکورـس  دارفا  ینورب  روما  ابتلود  تخاس و  نشور  ناوتن  روز  اب  ار  راکفا  دراد ، راـکورس 

: تشادرب ار  يدعب  مدق  كال  ( 8 «. ) دنوش کیکفت  رگیدکی  زا  دیاب  اذل  دنزیامتم و  رگیدکی  زا  فده  تعیبط و  ظاحل  زا  ( اسیلک تلود و  )
وغل متسیب  نرق  رد  هکیروطب  دیدرگ ، تیوقت  نامز  رورم  هب  مدق  نیا  و  ( 9  ، ) تسا هعماج  نآ  اضعا  تیرثکا  تقفاوم  عبات  هعماج  لمع  ره  »

هشوگ هب  عامتجا  هنحص  زا  نید  ندنار  نیاربانب  دمآ . رد  یهیدب  یلصا  تروصب  یعامتجا  یـسایس -  هشیدنا  هصرع  رد  نید  روضح  ندوب 
یـشزرا دـعب  رد  مه  شنیب و  شناد و  دـعب  رد  مه  یعامتجا ، یـسایس -  ياهداهن  یمامت  نداد  ناماس  رد  ییاـکتا  دوخ  و  نمؤم ، درف  بلق 

لـیم و زمیج  ماـتنب و  داـهن . داـینب  برغ  یـسارکمد  يارب  ار  هیاـپ  نـیمود  يوـجدوس  هفـسلف   - 2 دـیدرگ . برغ  یـسارکومد  لـصا  نیلوا 
زا یتوافتم  اتبـسن  ياـهتروص  کـیره  و  دـندمآ ، رب  هعماـج  دارفا  نیرتشیب  يارب  دوس  ریخ و  نیرتشیب  يوجتـسج  لاـبند  هب  لـیم  تراوتـسا 

لیم تساوخ و  عون  ره  هک  دش  یهتنم  اجنادب  شالت  نیا  تسا . نوریب  هلاقم  نیا  هلـصوح  زا  نآ  لیـصفت  هک  دندومن ، ریرقت  ار  یـسارکمد 
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هطقن نیا  رب  لاربیل  هفـسالف  یلـصا  هجوت  بیترت  نیدب  دش . هتخانـشتیمسر  هب  هدش و  هدرمـش  لوقعم  تیرثکا  قفاوت  هدودـحم  رد  اهناسنا 
ریخ عفن و  نماـض  هدوبتیرثـکا و  لـیم  تساوخ و  هب  یکتم  هک  تسا  ینیناوق  میظنت  رد  هعماـج ، ریخ  تداعـس و  هار  هک  دـیدرگ  فوطعم 

هب دـناوتیم  يو  تسا . دنمـشوه  راذـگنوناق  تسد  رد  هعماـج  حالـص  ریخ و  : » تسا ماـتنب  عقاو  هب  قیرط  نیا  ماگـشیپ  دـشاب . زین  تیرثکا 
زین دشاب و  هدش  مهارف  هعماج  دارفا  يددع  تیرثکا  يارب  تذل  رثکادح  نآ  رد  هک  دنک  ینیبشیپ  ار  هعماج  زا  یتلود  ییاغ  فدـه  ناونع 
نآ ماجنا  زا  ار  مدرم  عنم  يارب  مزال  ياههزیگنا  بولطمان ، لامعا  راتفر و  هب  هک  دـهد  ققحت  ینیناوق  عضو  هلیـسوب  ار  ییاـغ  ياهفدـه  نآ 
هک مینکن  شومارف  هتبلا  و  ( 10 «. ) دنک يراذگهیاپ  ار  تاداعس  تاکرب و  يانب  نوناق  لقع و  تسد  ود  اب  دناوتیم  راذگنوناق  دیامن . قحلم 

ار روما  نیا  هک  تسا  تیرثکا  لیم  دراد و  یگتسبتیرثکا  رظن  يار و  هب  همه  بولطم  ان  لامعا   » ییاغ و ياهفده  ، » لاربیل هفـسالف  رظن  رد 
هعماج دارفا  رثکادـح  يارب  یبلط  تذـل  ییوجدوس و  هک  دوب  نیمه  دـنام ، ياجرب  مود  مدـق  نیا  زا  هک  هچنآ  تیاـهن  رد  دـنکیم . ریـسفت 

رد یناـمرآ  يراعـش  تروصب  اـهنت  تاـقوا ، يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  هتبلا  و  دـمآ . رد  یـسارکومد  ياـنبم  نیمود  تروصب 
تـسدب یلوبق  لباق  تیقفوم  رادهیامرـستیلقا ، ياپ  هب  مدرم  تیرثکا  عفن  ندرک  یناـبرق  اـب  لـمع  رد  و  هدـش ، رگهولج  برغ  یـسارکومد 

شالت تسا . یبرغ  یـسارکومد  نکر  نیرتمهم  نیرخآ و  دـینک ،- حالطـصا  هک  یمیـساره  اـب   - درف تلاـصا  هشیدـنا   - 3 تسا . هدرواـین 
ساسا و لصا ، ناسنا ، درف  هک  تخاس  رادومن  برغ  یعامتجا  قطنم  رد  ار  يدـنیآرب  نینچ  ناشنارکفمه ، رگید  لسار و  رتراس و  تناـک ،
. دـنزن ياهمطل  نارگید  هب  هک  يدـح  ات  هتبلا  تسا ، ناسنا  درف  ره  تساوخ  دراد  تلاصا  رابتعا و  شزرا و  هچنآ  تسا و  یتسه  همه  تیاغ 

هفـسالف هزورما  هکیروطب  دـش ، اهر  لامها  تیاـهن  رد  يرگید  هب  درف  ندز  همطل  دودـح  نییعت  و  ریخا ، دـیق  نیا  ریـسفت  هکنیا  زا  میرذـگب 
نیا : » دنکیم ریرقت  تحارص  هب  ار  برغ  یسارکمد  مهم  یساسا و  نکر  نیا  رپوپ  دنیوگن !! نخس  نآ  زا  الصا  هک  دنهدیم  حیجرت  یبرغ 

، ندمت زا  هدمآرب  یقالخا  تایرظن  مامت  يزکرم  هتسه  هدمآ و  رد  برغ  رد  ام  ندمت  هدولاش  تروص  هب  یهاوخرگید ، اب  ماوت  درف  تلاصا 
( ار دوخ  هلیبق  هن  « رادـبتسود ار  دوخ  هیاسمه   » دـیوگیم سدـقم  باـتک   ) تسا حیـسم  نید  يروحم  هزومآ  ندـمت و  نآ  هدـننازیگنارب  و 
هک نادـب  هشیمه  : » دـیوگیم تناک  تسا . هدـش  هدـیناجنگ  تناک  یقالخا  تمکح  يروحم  هزومآ  رد  لثملا ، یف  هک  تسا  ییانعم  نامه 
رد هک  تسین  يرگید  هشیدنا  چیه  نکم ،  هدافتسا  شیوختیاغ  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  نوچمه  افرـص  ناشیا  زا  دنتیاغ و  ناسنا  دارفا 

لیم تساوخ و  هب  نکمم  دح  ات  دوش  شـشوک  دـیاب  درف ، تلاصا  ساسا  رب  ( 11 «. ) دشاب رادروخرب  یتردق  نینچ  زا  یمدآ  یقالخا  دـشر 
يرترب يرگید  رب  ینامـسآ  ینیمز و  تردق  درف و  چیه  تساوخ  و  دیآ ، مهارف  نآ  ققحت  طیارـش  هتـشاذگ و  مارتحا  هعماج  دارفا  کیاکی 

، يزابسنج مه  اقطنم  درف ، تلاصا  وترپ  رد  دناهدیـسر . نادب  رهاظ  بسح  هب  هزورما  هک  تسا  برغ  یـسارکومد  هطقن  نیرخآ  نیا  دباین .
قیداصم زا  ریغ ، هبتبسن  محازت  مدع  تروص  رد  اهناسنا ، زا  یـشخب  لیم  دروم  راتفر  شنک و  عون  ره  یـسنج و  دازآ  طباور  نینج ، طقس 

رگا هک  ددرگیم ، راوتـسا  تیرثکا  يار  هلیـسوب  دوخ  یعقاو  همئاق  رب  یماـگنه  یـسارکومد  نیا  هک  ارچ  تسا ، یـسارکومد  یعقاو  ققحت 
هریچ تیرثکا  يار  قیرط  زا  درف  تلاصا  دزیخرب ، هضراـعم  هب  يدرف  ياـهتساوخ  زا  یـشخب  اـب  ینید  يرطف و  لوصا  ریظن  يرگید  لوصا 
دراد دوجو  لامتحا  نیا  هشیمه  تسا ، زاسمه  ینید  ای  يرطف  لوصا  اب  دارفا  تساوخ  هک  يدراوم  رد  یلو  دبایب . ینوناق  تیعورشم  هدش و 

زا ار  دوخ  لقتسم  زوربتصرف  يدرف  تساوختقیقح  رد  و  هدش ، عقاو  ینید  ای  يرطف  لوصا  ریثات  تحت  صاخ  داروم  نآ  تیعورـشم  هک 
نآ لقتـسم  يدـج و  ققحت  اـما  دـنکیم ، نیماـت  ار  يدرف  تساوخ  هچرگ  یبرغ  یـسارکومد  ققحت  يدراوم  نینچ  رد  دـشاب . هداد  تسد 

يدـج ار  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  رد  تیرثـکا  يار  هب  لـمع  یـسارکومد و  يارجا  برغ  هک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  تـسا . كوکـشم 
یـسارکومد برغ  رظن  رد  زگره  یعبات  تیرثکا  نینچ  دـنکیم . دادـملق  ینید  ینابم  لوصا و  زا  ارچ  نوچیب و  یعبات  ار  نآ  و  دریگیمن ،

هرابرد لیصفت  هب  ( 12  ) تیاربلاگ تنآ و  اـناه  لـسار و  هچناـنچ  دـنمانیم . تیلقا  هیلع  تیرثکا  يروتاـتکید  ار  نآ  هکلب  دوشیمن ، یقلت 
رد یـسارکومد  ققحت  ناونع  هبتیرثکا  يار  شزرا  حوضو  هب  دناهتفگ و  نخـس  دوخ  یـسایس  هفـسلف  رد  تیلقا  هیلع  تیرثکا  يروتاتکید 

تروصب ات  منکیم  شالت  اهنت  هکلب  تسین ، برغ  یـسارکومد  ینابم  دقن  حیرـشت و  مدصق  هلاقم  نیا  رد  نم  دـناهدرک . یفن  ار  دراوم  نیا 
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هداد و لیکشت  ار  نآ  یلصا  روحم  درف  تلاصا  هک  دراد  دوخ  هارمه  هب  يایسایس  هفسلف  برغ  نیزورما  یسارکومد  هک  مهد  ناشن  هدرشف 
رد هدـش و  نیجع  مسیلاربـیل  اـب  یـسارکومد  نیا  هک  تسور  نیا  زا  دراد . هدـهع  رب  ار  یعاـمتجا  شنکاو  شنک و  عون  ره  یـساسا  ناـماس 
ای مدرم  تلود و   » ینعم هبتغل  رد  یـسارکومد  تـسین . رگیدـکی  زا  کـیکفت  زیاـمت و  لـباق  یعاـمتجا  ياـهراتفر  اـهداهن و  يدـنبتروص 

نارگید اب  نایبرغ  عازن  ( 13 . ) تسا هدش  ریرقت  داهنـشیپ و  نآ  زا  يددعتم  ياهلدـم  نونکات  نوطالفا  نامز  زا  هک  تسا ، مدرم  تیمکاح  »
رگا امتح  تسین . خیرات  لوط  رد  نآ  هدش  ریرقت  ياهلدم  زا  یکی  ققحت  ای  یـسارکومد و  ظفل  رـس  رب  یمالـسا ، نادنمـشناد  اب  اصوصخ  و 

تیاضر دشخب ، ققحت  دوخ  یسایس  ماظن  رد  مه  ار  رتیپموش  يارگهبخن  یسارکومد  ای  ماتنب و  لیم و  یتیامح  یسارکومد  هزورما  يروشک 
لکـش نیرخآ  رـس  رب  دوجوم  عازن  متـسیب ، نرق  ینایاپ  ههد  ینا  رد  دروآ . دـهاوخن  تسدـب  ار  یـسارکومد  هنیمز  رد  نایبرغ  اب  ینابزمه  و 

یسایستیمکاح ماظن و  هنیمز  رد  تیرـشبتفرشیپ  هقلح  نیرخآ  نایبرغ  معز  هب  هک  تسا ، لاربیل  يارگرثکت  یـسارکومد  ینعی  نآ  ریرقت 
رد یـسایس  نازادرپهیرظن  نارکفتم و  اـهتلود و  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  ( 14 . ) تسا هداهن  مان  خـیرات  ناـیاپ  ار  نآ  اـمایوکوف  تسا و 

نیا اـمایوکوف  معز  هب  هک  ارچ  دـنهدیم ، رارق  رمتـسم  راـشف  تـحت  ار  رگید  ياـهروشک  ماـمت  هیحاـن  نـیا  زا  رگیدـکی ، اـب  ماـگمه  برغ 
هبتیاهن رد  دشخب و  ققحت  نیمز  هرک  یمامت  رد  ار  لاربیل  یـسارکومد  یـسایس ، دشر  هلپ  نیرخآ  رد  هک  تسا  تیرـشب  موتحم  تشونرس 

دوجو يرشب  یسایس  راتخاس  رد  لاربیل  یـسارکومد  رد  رتدیفم  رتآراک و  رتهتفرـشیپ و  یتروص  نآ  سپ  رد  هک  ینایاپ  دسرب ، خیرات  نایاپ 
مدرم و رب  دـیکات  نآ  دراد و  دوخ  رد  لوبق  لـباق  هتکن  کـی  هبرجت  هیحاـن  زا  مه  لـقع و  هیحاـن  زا  مه  یـسارکومد  درجم  موـهفم  درادـن .

یماظن چـیه  هک  هدرک  تباـث  هبرجت  تسا و  بولطم  ـالقع  مه  هک  تسا ، دوخ  یعاـمتجا   - یـسایستشونرس رد  اـهناسنا  مومع  تکراـشم 
موهفم نیا  ققحت  هک  تسا  نشور  تشاد . دـهاوخن  دوخ  اـقب  هب  دـیما  دـنام و  دـهاوخن  دـنمتردق  راوتـسا و  مدرم ، تیاـمح  لوبق و  نودـب 

نیا اـموزل  هکلب  تسین ، ریذـپناکما  یـسایس  ياـهداهن  رارقتـسا  اـهراتفر و  يزاسلدـم  يدـنبتروص و  عون  ره  زا  یلاـخ  درجم و  تروصب 
هزورما هک  یتروص  ناـمه  دـبای ، یلجت  یـسایس  ياـهداهن  اـهراتفر و  زا  یقیقد  يدـنبتروص  بلاـق  رد  دـیاب  یمدرم  تیاـمح  تکراـشم و 

يراـصحنا شور  اـهنت  اـیآ  هـک  تـسا  نـیا  یلـصا  لاوئـس  اـما  دـننادیم . لاربـیل  یـسارکومد  دوـخ  مـعز  هـب  ار  نآ  نیرتهتفرـشیپ  ناـبیرغ 
هک تفای  ناوتیمن  يرتهدیچیپ  يدنب  تروص  چیه  ایآ  تسا ؟ تیرثکا  يار  يراصحنا  لوبق  نانآ  تیاضر  نیمات  مدرم و  یسایستکراشم 

تیرثکا يار  هبناج  همه  قلطم و  رارقتـسا  هنادرخبان  ضراوع  زا  هعماج ، یـسایس  هصرع  رد  یمدرم  تکراشم  تیاـضر و  نیماـت  رب  هوـالع 
لیلحت کی  رد  دـیابن  ارچ  و  میزرو ؟ رارـصا  تیرثکا  يار  لوبق  رب  اـههنیمز  یماـمت  رد  هنوگ  راعـش  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  دـشاب ؟ اربم 
لوحت ریس  برغ  یسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  مییامن - ؟ رصحنم  تساشگهار  اعقاو  هک  يدراوم  هب  ار  تیرثکا  يار  ینالقع ، قیقد 

تکراشم ققحت  یلمع  ناـکما  جـیردتب  سناـسنر  زا  دـعب  نارود  یط  رد  هک  دـیامنیم  ریوصت  ار  ياینحنم  برغ  رد  یـسارکومد  هفـسلف 
- یسایس راتخاس  رد  مدرم  تیرثکا  ارآ  یعقاو  مهس  زا  امئاد  هجیتن  رد  و  هتفر ، لاوئس  ریز  رتشیب  هچ  ره  تیرثکا  يار  قیرط  زا  مدرم  یعقاو 

تکراشم تیاهن  رد  هک  يروط  هب  تسا . هدش  هدوزفا  دارفا  اهتیلقا و  ياههتـساوختیعورشم  تیمها و  مهـس  رب  هدش و  هتـساک  یعامتجا 
لباـقم رد  و  هدـش ، دودـحم  یفنـص ) ياهلکـشت  رد  تکراـشم  نداد و  يار  ریظن   ) یعاـمتجا شنک  دـنچ  رد  يرهاـظ  تروص  هب  یمدرم 

ياهطقن هب  یـسارکومد  هنیمز  رد  برغ  یـسایس  هفـسلف  تقیقح  رد  تسا . هتـشاد  ياهدـنیازف  دـشر  امئاد  اهتیلقا  ياـهتساوخ  هب  مارتحا 
مرتـحم هعماـج ، یموـمع  ياـضف  اـب  هارمه  اـی  اـهتیلقا و  هناگادـج  ياـهتساوخ  نیماـت  تروـص  رد  اـهنت  ار  تیرثـکا  يار  هـک  هدیـسر ،

دروم ار  اهروشک  رگید  نآ  هیحان  زا  هدرک و  ییامنگرزب  یپایپ  ار  دوخ  یسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  یلاح  رد  نایبرغ  درامشیم .
دروم نآ  نوگاـنوگ  ياـههبناج  زا  ار  تیرثـکا  يار  شزرا  و  دنایـسارکومد ، يداـقن  ناماگـشیپ  نیلوا  دوخ  هک  دـنهدیم ، رارق  شنزرس 

. دناهداد دارق  لاوئس 

( موس تمسق  ) خساپ
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ار تلادـع  قح و  ياوتحم  دـناوتیمن  زگره  تسا و  یلکـش  يرهاـظ و  يرما  تیلقا  ربتیرثـکا  يار  حـیجرت  هک  تسا  دـقتعم  ( 15  ) لسار
ود نیا  زا  یکی  رگا  و  تسین ، سکعلاب  ای  تیلقا و  هلیسوبتیرثکا  هشدنا  یبوکرس  نیب  یقرف  الوصا  يو  رظن  رد  لیلد  نیمه  هب  دنک . نییعت 

دهاوخیم لسار  عقاو  هب  میهد . رد  نت  مه  نآ  رگید  تروص  لوبق  هب  دیاب  مینادب ، لوقعم  ار  تیرثکا  هلیسوبتیلقا  رکف  درط  ینعی  تروص 
یفرط چیه  تیعورـشم  زوجم  دناوتیمن  هدع  هدـع و  ندوب  مک  دایز و  هک  ارچ  تسا ، وغل  ینالقع و  ریغ  يددـع ، یـسارکومد  هک  دـیوگب 

احیولت یتح  يو  ( 16 . ) دریذـپیم راک  همادا  يارب  یهار  ناونع  هب  طقف  ار  تیرثکا  يار  و  دـیوگیم ، نخـس  رتحـضاو  یلیخ  رپوپ  دـشاب .
دوجو يروتاـتکید  زج  یهار  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  تروـص  نآ  رد  دـیوگیم  و  دـنکیم ، حرطم  ار  یـسارکومد  تسکـش  لاـمتحا 

تموکح هن  تیرثکا  حیجرت  موهفم  نیا  هب  ار  یسارکومد  لصا  هکیـسک  نیاربانب  !!: » تسا یـشزرااب  هبرجت  نیا  رپوپ  رظن  رد  هتبلا  و  درادن ،
. درادنپبتسا قح  هب  تسرد و  هچنآ  قثوم  رادومن  ار  کیتارکومد  هویـش  هب  يریگيار  هجیتن  هک  تسین  نیا  هب  دیقم  دریذـپیم ، تیرثکا -
هک دنکیم  ساسحا  دازآ  ار  دوخ  یلو  دریذـپیم ، کیتارکومد  ياهداهن  درکراک  همادا  رطاخ  هب  ار  تیرثکا  میمـصت  هچرگ  یـسک  نینچ 

تیرثـکا يار  هـک  دـنیبب  يزور  رگا  و  دـشکبتمحز ، نآ  رد  رظن  دـیدجت  يارب  دورب و  میمـصت  نآ  گـنج  هـب  کـیتارکومد  لـیاسو  هـب 
زا زارتحا  يارب  يریذـپان  دـنزگ  شور  چـیه  هک  تفرگ  دـهاوخ  دـنپ  طقف  زیگنامغ  هبرجت  نیا  زا  دـنکیم ، دوبان  ار  کیتارکومد  ياهداهن 

کی تروص  هب  اهنت  هکلب  ینالقع ، یـسایس  هفـسلف  کی  هن  ار  یـسارکومد  شزاب  هعماـج  رد  رپوپ  ( 17 «! ) درادـن دوجو  هنارباج  تموکح 
هب اما  تسا  رتهب  هدش ، حرطم  یبرغ  هفـسالف  نایم  رد  نونکات  هچنآ  زا  بتارم  هب  یلدم  نینچ  هکنیا  زین  دنکیم و  هضرع  هبرجت  لباق  لدـم 

ار يو  هلمج  نیا  يانعم  نم  دـتفایم . ضقانت  هب  هاگ  هکلب  درادـن ، نتفگ  يارب  یفرح  یـسارکومد  زا  عاـفد  ریوصت و  رد  زین  يو  دوخ  عقاو 
تیاضر و نودب  کیتارکومد  ياهداهن  نایبرغ  یـسایس  قطنم  رد  ییوگ  دـنک » دوبان  ار  کیتارومد  ياهداهن  تیرثکا  يار   » هک ممهفیمن 

تیوـه نینچ  اـعقاو  رگا  و  دـنک ، دوباـن  ار  نآ  تیرثـکا  يار  ضرفلا  یلع  هک  دراد  یلالقتـسا  یتـیوه  تسا و  قـقحت  لـباق  تیرثـکا  يار 
رگا دـیرادن . لوـبق  ار  ینید  لوـصا  ترطف و  هک  امـش  دراد ؟ اـجک  رد  هشیر  تـسا ، ریوـصت  لـباق  کـیتارکومد  ياـهداهن  يارب  یلقتـسم 
ندـش دوباـن   » تروـص نآ  رد  تسا و  یـسارکومد  نیع  تیرثـکا  يار  سپ  تسا ، تیرثـکا  رظن  حـیجرت  ناـمه  رپوـپ  رظن  رد  یـسارکومد 

هک تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسین . هتسیاش  یفوسلیف  چیه  زا  نآ  نایب  هک  تسا  یندوشخبان  يوهـس  تیرثکا ،  هلیـسوب  کیتارکومد  ياهداهن 
رب دـیکات  زا  سپ  رتیپموش  دومن . حیرـصت  نادـب  رتشیپ  هچنانچ  تیرثکا ، يار  هن  تسا  درف  تلاصا  ناـمه  رپوپ  رظن  رد  یـسارکومد  هرهوج 

، تسا درف  تلاصا  تیلوئـسم و  هب  هجوت  یمومع و  عفن  ریخ و  تیرثکا ، يار  رب  ینتبم  برغ ، رد  لوادتم  یـسارکومد  یـسایس  هیرظن  هکنیا 
درف هب  رصحنم  یمومع  ریخ  ناونع  هب  يزیچ  هکنیا  تسخن  : » دهدیم رارق  داقتنا  دروم  تدشب  ار  یمومع  عفن  ریخ و  تیرثکا و  يار  شزرا 
نیا تخاـس . راداو  نآ  ربتقفاوم  هب  ار  ناـنآ  ناوتب  ییـالقع  لالدتـسا  روز  هب  اـی  دـننک ، قفاوت  نآ  رب  دـنناوتب  مدرم  همه  هک  درادـن  دوجو 
نیا زا  هکلب  دنشاب ، یمومع  ریخ  زجب  ییاهزیچ  ناهاوخ  مدرم  زا  یضعبتسا  نکمم  هک  تسین  تیعقاو  نیا  زا  یـشان  لوا ، هلهو  رد  بلطم 
یتح هکنیا  مود  دریگیم . دوخ  هب  یتوافتم  یناـعم  یمومع  ریخ  فلتخم ، ياـههورگ  دارفا و  رظن  زا  هک  دریگیم  تاـشن  رتيداـینبتیعقاو 

ادا درفنم  لیاسم  ربارب  رد  هک  ییاهخـساپ  زاب  دوشن ، عقاو  ناگمه  لوبق  دروم  تیعطاـق  زا  رادروخرب  یفاـک  دـح  هب  یمومع  ریخ  کـی  رگا 
زا يرایـسب  دنناوتب  هک  دنـشاب  توافتم  يردقب  دروم  نیا  رد  دیاقع  دراد  ناکما  دوب . دهاوخن  رادروخربتیعطاق  هزادنا  نآ  زا  درک  دهاوخ 

صاخ موهفم  هک  تسا  نیا  تسا  یلبق  هیـضق  ود  هجیتن  هک  موس  هتکن  دـنوش . بجوم  ار  دوخ  فدـه  هرابرد  يداـینب   » ياـهتفلاخم راـثآ 
لباق همه  يارب  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  یمومع  ریخ  دوجو  مزلتـسم  نآ  موهفم  اریز  ددرگیم ، دـیدپان  يراـبغ  تروص  هب  مدرم ، هدارا 

، دندوبیم کیتارکومد  دنیآرف  لمع  يارب  یلقتسم  عطاق و  الماک  ياههداد  نادنورهش ، درفدرف  ياهوزرآ  دیاقع و  رگا  یتح  دشاب . كرد 
هک دـشیمن  دـیاع  ياهجیتن  نینچ  اـمازلا  زاـب  درکیم ، لـمع  اـهنآ  ساـسا  رب  لآ ) هدـیا   ) یناـمرآ تعرـس  تینـالقع و  اـب  سک  ره  رگا  و 
ره هب  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  رهظم  تسا ، هدمآ  لمع  هب  درفنم  ياهتساوخ  نآ  ماخ  هدام  زا  هک  دنیآرف ، نآ  لوصحم  یسایس  تامیمـصت 

بعـشنم یلیخ  دارفا  ياههدارا  هک  یماگنه  هب  هکلبتسا  كرد  لباق  اهنت  هن  بلطم  نیا  دـیمان . مدرم  هدارا   » ناوتب ياهدـننک  باجم  يانعم 
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ندش هتخاس  هوحن  دشاب . هتشادن  ییاونمه  دنهاوخیم » اعقاو  مدرم  هچنآ   » اب لصاح ، یـسایس  تامیمـصت  هک  تسا  لمتحم  رایـسب  دنـشاب ،
دوخان اب  سامت  يارب  ار  اهشالت  نامه  مه  اجنیا  رد  تسا . يراجت  يارگهزاوآ  هیبش  انیع  یعوضوم  ره  هرابرد  مدرم  هدارا  و  تاـعوضوم ،
رتیپموش ( 18 . ) دنرترثؤم دنرتینالقع ، ریغ  هچ  ره  هک  مینیبیم  ار  دنیاشوخان  دـنیاشوخ و  ياهدـنویپ  داجیا  نف  نامه  مینکیم ، ادـیپ  هاگآ 

تیعقاو و يوس  هب  یهار  مدرم  ارآ  بلج  ياربتباقر   » ای یتباـقر  يارگهبخن  یـسارکومد   » هیرظن هئارا  اـب  دـشوکیم ، دوخثحب  ناـیاپ  رد 
يدنبعمج کی  رد  دزاسیمن !! مهارف  زین  بیقر  ناگبخن  يارب  یتیعورـشم  دشاب ، يراجت  یـسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  يریذپدرخ 

یلـصا هلیـسو  ناونع  هبتیرثکا  يار  شزرا  نانآ  رظن  رد  هک  میـسریم ، هجیتن  نیدب  یـسارکومد  هرابرد  یبرغ  نادنمـشناد  ارآ  زا  هدرـشف 
نآ لدـم  نیرخآ  يوس  هب  برغ  یـسارکومد  روطت  ریـسم  تسا . هدرک  ادـیپ  لزنت  اتقیقح  نآ ، تواـفتم  ياـهتروص  رد  یـسارکومد  ققحت 

تعفنم رب  رتشیب  هچ  ره  دـیکات  و  ترطف ، نید و  ندرک  اهر  دراد ، دوخ  هرهوج  رد  عقاو  هب  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  لاربیل ، یـسارکومد  ینعی 
ناـیم نیا  رد  هچنآ  و  تسا ، رتـشیب  هچره  نکمم و  دـح  اـت  دارفا  همه  ياـهتساوخ  هب  مارتـحا  درف و  تلاـصا  تیروـحم  و  يزیرغ ، یبـلط 

زا يزورما  برغ  تقیقح  رد  تسا . یسایستیمکاح  رد  مدرم  تکراشم  تیاضر و  انامه  هتفر ، لاوئـس  ریز  نآ  یعقاو  شزرا  تیلوقعم و 
یسارکومد نیب  عمج  هلـضعم  دنکیم - . هدارا  ار  درف  تلاصا  قطنم  ققحت  تهج  رد  تیرثکا  يار  ندروآ  رد  تمدخ  هب  اهنت  یـسارکومد 

، یمالـسا تیمکاح  اب  نایبرغ  زورما  یـسارکومد  نیب  عمج  ندوب  نکمم  ریغ  هکلب  يراوشد و  هک  تساجنیمه  زا  ینید  تیمکاـح  برغ و 
نآ رد  نید  فلخت  لباق  ریغ  ینابم  مالسا و  لوصا  ندوب  رایعم  دوش ، هئارا  مالسا  تیمکاح  زا  هک  يریوصت  ریرقت و  ره  ددرگیم . راکـشآ 

يوجتـسج رد  لاربیل  یـسارکومد  اما  دوشیم ، دودحم  نآ  هطیح  رد  تروص  رهب  یعمج  تکراشم  اذل  و  تسا ، يرورـض  یهیدب و  يرما 
شوغآ رشب ، دشر  زا  يریگولج  يارب  دنکیم ، داهنشیپ  هک  تسا  يدنور  نینچ  همادا  رد  تسا . دارفا  کیاکی  ياهسوه  يوه و  ندروآرب 
تـسا يدنور  نینچ  همادا  رد  و  ددرگ ، ینیبشیپ  يرادرابدض  هدرتسگ  مسیناکم  اهنت  دوش و  زاب  رگیدکی  يور  هب  فلاخم  قفاوم و  سنج 

نارکفتم زا  یخرب  ناـمگ  هب  دـناهداد . يار  یـسنج  یقـالخا و  دـنب  دـیق و  ره  زا  ناـناوجون  ناـکدوک و  يدازآ  هب  لاربـیل  ياهوردـنت  هـک 
قیفلت یفنم و  ياههبنج  درط  اب  ناوتیم  هک  تسا  یـسایستیمکاح  تروص  نیرتهتفرـشیپ  هکلب  نیرتبولطم و  برغ  یـسارکومد  ناملـسم ،
هیرظن یعوـن  هـئارا  يارب  ناملـسم  نارکفتم  نـیا  شـالت  تفاـیتسد . یمالـسا  یـسارکومد  هـب  ینید ، تیمکاـح  اـب  نآ ، تـبثم  ياـههبنج 

یلوغشملد دنراد  لیامت  شیپ  زا  شیب  نانآ  هک  دریگیم  تروص  روظنم  نیدب  اهنت  یمالسا ، تیمکاح  برغ و  یسارکومد  نیب  يراگزاس 
يزاسادج ناکما  هک  هدینت  مهرد  درف  تلاصا  مسیلاربیل و  اب  نانچنآ  روبزم  یسارکومد  دوپورات  اما  دننک ، ظفح  ار  ود  ره  هب  دوخ  هقالع  و 

هب هک  هدیـسر  نآ  تقو  کـنیا  درادـن . دوجو  دـیآیم ، رامـش  هبتبثم  ازجا  ناملـسم  نارکفتم  زا  هتـسد  نیا  معز  هب  هک  نآ  ازجا  زا  یخرب 
یسارکومد و يراگزاس  ياههیرظن  میزادرپب - . یمالـسا  تیمکاح  یـسارکومد و  هرابرد  هدشدای  یمالـسا  نارکفتم  يدنبتروص  یـسررب 
ینید و عماوج  هب  یکتم  قوبـسم و  هک  ینید  ياهتموکح  يراب  : » میونـشب شورـس  رتکد  زا  ار  يراـگزاس  لدـم  نیلوا  ینید 1 - تیمکاح 

لقع و  دننک ، افو  مه  اب  نید  نورد  نورب و  هب  دنهاوخب و  مه  اب  ار  قلاخ  قلخ و  ياضر  هک  دوب  دنهاوخ  کیتارکومد  یتقو  اهنآ  زا  ذوخام 
ییایمیک هب  ود  نیا  نایم  نزاوت  لداعت و  ظفح  اب  و  نآ . هب  قوبـسم  قـالخا  لـقع و  هک  دـنهنبتمرح  ردـقنامه  ار  نیدرب  قباـس  قـالخا  و 

یسارکومد هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  یحیضوت  اب  ( 19 «. ) درامشیم ینتساوخن  ای  ینتفاین  ار  نآ  تلفغرس ، زا  زورما ، تیرشب  هک  دنبایتسد 
ریـسفت حوـضو  هب  هـک  دوـب  دـهاوخن  نآ  زا  رتـهب  يراـگزاس  هـیرظن  نـیا  رب  يدـقن  چـیه  مدروآ ، هدرـشف  تروـصب  نآ  بناوـج  لـیلحت  و 

یـسارکومد یقیقح  موهفم  زا  جراخ  هتخاس و  دوخ  يریـسفت  ار  نید  رب  قباس  قالخا  لـقع و   ، » نید نورب  هب  ندرک  اـفو   » هب یـسارکومد 
یـسارکومد هنیمز  رد  نایبرغ  درواتـسد  نیرخآ  هک  مداد  ناشن  هوالع ، هب  مینادب . تسا ، لوادتم  برغ  زورما  یـسایس  هفـسلف  رد  هکنانچنآ 

ياضر یلک  موهفم  هن  تسا ، ناکما  دـح  رد  درف  ره  سوه  يوه و  اهتساوخ و  نیماـت  هکلب  تسین ، قلخ  ياـضر  ياورپ  تساوخ و  ، » زین
اـضرف یعمج  میمـصت  نیا  رگا  نیارباـنب  دـهدیم . رارق  درط  هلمح و  دروم  ار  نآ  رتـیپموش  دوشیم و  یلجتم  یعمج  میمـصت  رد  هک  قـلخ 

یـسارکومد زا  یقادـصم  ناـیبرغ  رظن  رد  هکلب  دوب ، دـهاوخن  متـسیب  نرق  یناـیاپ  ههد  هتفرـشیپ  یـسارکومد  دـبایب ، یعقاو  ققحت  تروـص 
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هرابرد نایبرغ  تواضق  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  ینامرآ  یعامتجا و  ییارگ  لایخ  اـیپوتا و  زا  یمیظع  اـب  هک  دـش  دـهاوخ  یقلت  ینوطـالفا 
نید رب  قباس  قالخا  هب  ار  یسارکومد  شورس  رتکد  تسین . نیا  زا  شیب  يزیچ  یباختنا  یسایس  ياهداهن  رب  ینتبم  یمالسا  يروهمج  ماظن 

رد دـنکیم و  یفن  یـسارکومد  یلـصا  مزاول  زا  یکی  هباثم  هب  ار  نید  رب  قباس  قالخا  ینید  جـیار  رکفت  ییوگ  هکناـنچنآ  دـهدیم ، طـبر 
رس رب  یسارکومد ، ریوصت  رد  برغ  یسایس  هفسالف  اب  ام  عازن  اعقاو  ایآ  ددنبیم . ار  یمالسا  تیمکاح  اب  یـسارکومد  يراگزاس  هار  هجیتن 

؟ دوش لح  روبزم  يراگزاس  لصفم  لوصا  نیا  هبتبـسن  یمالـسا  تیمکاح  ناعذا  اب  هک  تسا  هدوب  یناسنا  ینالقع و  هیلوا و  لـصا  دـنچ 
دیکاـت لالدتـسا و  نید  رب  قباـس  لقتـسم و  یلقع  حـبق  نسح و  رب  دوخ  یمـالک  بتک  دـلج  اهدـص  رد  هلزتـعم - نینچمه  و  هیماـما - رگم 
یمالسا تیمکاح  اب  لوصا  نیا  يراگزاس  رد  نانآ  رگم  دوشیمن ؟ بوسحم  هعیش  مالک  هدمع  لوصا  زا  لصا  نیا  رگم  ( 20 ( ؟ دناهدرکن

ار یلقع  حـبق  نسح و  هعیـش  نیملکتم  دـشاب ؟ هیـصوت  جاتحم  روبزم  لوصا  تیاعر  هبتبـسن  تیمکاح  نیا  کنیا  هک  دناهتـشاد ، یلکـشم 
سپ هکنیا  هن  دریگیم ، رارق  یهلا  هدارا  دروم  دراد  هسفن  یف  نسح   » هچنآ هک  دـنقفتم  نیارب  و  دناهتـسناد ، يراج  مه  یهلا  لاعفا  رد  یتح 
دوخ شزرا  شناد و  رد  نادبتبـسن  زین  شورـس  رتکد  دناهتفگ و  هرعاشا  هکنانچنآ  دوش ، ضراع  نآ  رب  نسحتفـص  یهلا ، لعف  عوقو  زا 

اب يراصحنا  یمزالت  هن  اهناسنا  يدازآ  تلادـع و  تیاعر  ریظن  نید  رب  قباس  یقـالخا  لوصا  رـس  ربثحب  تسا . هداد  ناـشن  يدـج  لـیامت 
تیمکاح اب  یلقع  لوصا  نیا  اسب  هچ  هعیـش  بهدـم  ساسا  رب  هکلب  تسا ، راـگزاسان  یمالـسا  تیمکاـح  اـب  هن  دراد و  یبرغ  یـسارکومد 

تلادـع و هیلوا  ینابم  رـشب ، دارفا  تیرثکا  یتح  اـی  هعماـج و  کـی  دارفا  تیرثکا  هچ  تسا . رتراـگزاس  يرگید  تیمکاـح  ره  زا  یمالـسا 
یلقع نیداینب  لوصا  نیا  همه  هدومن  زاغآ  مسینردم  دعب  جوم ، هکنانچنآ  دنریذپن و  هچ  و  دـنریذپب ، ار  یناسنا  تیـصخشتمرح  يدازآ و 

یتلاخد چـیه  نآ  رد  قولخم  ياورپ  و  تسا ، هعیـش  مالک  یلـصا  هدـعاق  هکلب  هعیـش و  مـالک  لوبق  دروم  یناـبم  نیا  دـنربب ، لاوئـس  ریز  ار 
ینتبم یمالسا  هشیدنا  هزوح  رد  یناسنا  قالخا  هیلوا  لوصا  هک  ارچ  درادن ، یتلاخد  ینید  تاروتـسد  لوصا  ینابم و  رد  هکنانچمه  درادن ،

نیا رب  شورـس  رتکد  هنوگچ  منکیم  بجعت  درادـن . یگتـسباو  هعماج  دارفا  هاوخلد  تیاضر و  هب  تسا و  لقع  لقتـسم  مکح  ترطف و  رب 
بکرم رب  هک  اصوصخ  تسا ، یبرغ  یـسارکومد  نیمه  زورما  يایند  رد  شایعقاو  نمـشد  اهنت  نید  رب  قباس  قالخا  هک  هتفاین  نطفت  هتکن 

ار نید  رب  قباس  قالخا  یتح  هک  دور  شیپ  اجنادـب  اـت  دـناوتیم  یتحار  هب  هک  تسا  برغ  یـسارکومد  نیا  تسا . هدـش  راوس  مه  یتفرعم 
يدج یعفادـم  هک  تسا  یمالـسا  تیمکاح  نیا  سکع ، هب  و  دـشیدنین . يدرف  ياهتذـل  اهتساوخ و  اضرا  هب  زج  دـنک و  لامیاپ  هرـسکی 

نانآ : » دیوگیم دوخ  نانخس  زا  يرگید  ياج  رد  ناشیا  تسا . یبرغ  یسارکومد  عیـسو  مجاهت  ربارب  رد  نید  رب  قباس  قالخا  نیمه  يارب 
ندوب کیتارکومد  يارب  دننک و  دوخ  تاعزانم  تالکـشم و  رواد  يداه و  ار  نید  هک  دـنراد  مزال  ندوب  ینید  يارب  ینید - ياهتموکح  -

نیا زا  ار  دوخ  دـیدش  بجعت  مناوـتیمن  عـقاو  هب  ( 21 « ) دـننک لایـس  یعمج  لقع  اب  یگنهامه  رد  ار  نید  يداهتجا  مهف  هک  دـنراد  مزـال 
نیا هک  ممهفیمن  نم  دـنکیم .!! ریـسفت  نید  مهف  رد  یعمج  لقع  یگنهامه  ینعم  هب  ار  ندوب  کـیتارکومد  هک  ارچ  منک ، ناـهنپ  ریـسفت 
نایب نیا  تسا . عمج  لباق  یسارکومد  زا  لوادتم  ریـسفت  انبم و  مادک  اب  دراد و  برغ  یـسایس  هفـسلف  رد  یـسارکومد  هب  یطبر  هچ  ریـسفت 

هب شورـس  رتـکد  ياهینارنخـس  تـالاقم و  رد  اریخا  هک  يرارکت  تسین ، دـیدج  یظاـفلا  بلاـق  رد  طـسب  ضبق و  هـیرظن  رارکت  زج  يزیچ 
دناوتیم مه  نآ  هیلک  هبجوم  و  مرادـن ، یتفلاخم  شاهیئزج  هبجوم  اـب  نم  و  دراد ، دوخ  ياـج  ثحب  نآ  هتبلا  و  دروخیم ، مشچ  هب  حوضو 

کی لقع  دناوتیم  زین  و  دربب ، هرهب  یعمج  لقع  زا  ینید  مهف  رد  دـناوتیم  ینید  تموکح  دوش . یقلت  هدـشن  تابثا  هیـضرف  کی  دـح  رد 
زاین روخارف  هب  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  ییاههار  ای  و  دـهد ، رارق  تجح  ار  دـنچ  یناگدـیزگرب  مهف  دـناوتیم  یتح  و  دـهدب ، حـیجرت  ار  رفن 
بلاج و  دروآیم ، دیدپ  دوخ  هژیو  ینید  تفرعم  یعون  کی  ره  و  تسا ، ینید  تموکح  ققحت  زا  ییاهتروص  اهنیا  همه  اما  تسا ، ریوصت 

تفرعم رد  يراصحنا  یشور  ندیزگرب  موزل  رب  یلیلد  چیه  تسا و  ریذپ  ناکما  دروم  بسح  هب  مه ، اهتفرعم  اهشور و  نیا  قیفلت  هکنیا 
یـسارکومد یـسایس و  هفـسلف  اـب  روما  نیا  همه  هک  تسا  نیا  یلـصا  مهم و  هتکن  یلو  تسین ، تسد  رد  ینید  تیمکاـح  زاـین  دروم  ینید 

. تسا هناگیب  برغ 
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( مراهچا تمسق  ) خساپ

هب مسیلاربیل  رگا  هتبلا   - دوشیم هدید  برغ  نیزورما  یـسارکومد  ینید و  تیمکاح  نیب  هیلوا  یلک و  لصا  دنچ  رد  قفاوت  يرادـقم  يراب ،
زین رگید  یسایس  ياههفـسلف  برغ و  یـسارکومد  نیب  هک  یقفاوت  دنکن - دوبان  مه  ار  ییزج  ياهقفاوت  نیمه  برغ  یفـسلف  تیبسن  هارمه 

ینابم دناوتیمن  روما  نیا  اما  دروخیم ، مشچ  هب  یمالـسا  تیمکاح  برغ و  یـسارکومد  نیب  یلمع  راتفر  رد  قفاوت  زین  يدراوم  و  تسه ،
هوالع دنک . راگزاس  مه  اب  ار  ود  نیا  دهد و  ياج  یمالسا  تیمکاح  رد  هدیسر ، رپوپ  هب  نوتلیم  زا  هکنانچنآ  ار  برغ  یسارکومد  یفـسلف 
رگید ریبعت  هب  ناگبخن و  قفاوت  ایآ  تسا ؟ یعمج  لقع  رگناـیامن  تیرثکا  يار  اـیآ  تسیچ ؟ یعمج  لـقع  زا  شورـس  رتکد  روظنم  نیا  رب 

رتیپموش هک  میدـید  تسا ؟ یتموکح  یتیریدـم و  یـسانشراک  بلاق  رد  یعمج  لقع  روظنم  ایآ  دزاسیم ؟ ار  یعمج  لـقع  ینید  ناـگربخ 
و داد ، رارق  يدـج  هلمح  لاوئـس و  دروم  دـشاب  يرگن  عقاو  ساکعنا  دـناوتب  عمج  وه  ام  هب  عمج  نآ  رد  هک  ار  ياهطقن  نینچ  ققحت  اساسا 
ار تیعقاو  زا  يرتحیحـص  ساـکعنا  دریگ و  رارق  یلقع  دـییات  هجوت و  دروم  صوصخ  نیا  رد  دـناوتیم  هچنآ  تسوا . اـب  قح  هک  اـسب  هچ 

دوجو نیا  اب  دشاب . هتفهن  نآ  رد  يرتشیب  ییامن  عقاو  هب  دیما  هک  يدراوم  رد  هتبلا  تسا ، هعماج  ناگبخن  ناگربخ و  میمـصت  دهد ، تسدب 
قوقح هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دـیآیم .!! نایم  هب  ینید  ناگربخ  ياپ  هک  اجنآ  اصوصختسا  هناگیب  یبرغ  یـسارکومد  اب  زین  یتلاـح  نینچ 
لوصح ضرف  هب   - یمومع قفاوت  اـی  ترطف  اـی  لـقع  يارب  مک  تسد  هک  تسا  هتفریذـپ  یـسک  زا  ینید  نورب  قـالخا  نید و  زا  لـبق  رـشب 
یعون هب  دـنکیم ، ادـج  شزرا  زا  ار  شناد  هکنیا  مغریلع  رپوپ  هک  هنوگنامه  دوش ، لئاق  یهاگیاج  اهشزرا  یخرب  تاـبثا  رد  نآ - یعقاو 

ذخا لباق  یهلا  تیجح  نودب  ار  یشزرا  چیه  هکیـسک  اما  ( 22 . ) دهنیم ندرگ  یناسنا  ياهشزرا  دروم  رد  یقفاوت  ای  ینالقع  تیلوئـسم 
رداص دنوادخ  بناج  زا  هک  ییاهن  دیاب  رد  ارصحنم  ار  اهشزرا  اشنم  شزرااب ، یبرجت ) ینالقع و  زا  معا   ) شناد هطبار  عطق  اب  دنادیمن و 

یـسارکومد میرذگب ، درادـن . ار  نید  زا  لبق  یناسنا  ياهشزرا  رـشب و  قوقح  زا  نتفگ  نخـس  قح  يدرف  نینچ  دـنادیم ، ( 23 ، ) دوشیم
هب یسارکومد  نیب  هک  مه  یقیداصم  نآ  رد  یتح  و  تسا ، برغ  یسایس  هفسلف  زا  هناگیب  هتخاس و  دوخ  يریسفت  شورس ، رتکد  رظن  دروم 

يارب ینخـس  يو  يراـگزاس  هیرظن  دـینک -  ضرف  نید  زا  هک  یمهف  ره  دـتفایم -  هضراـعم  نید  و  تیرثکا ) تساوخ   ) نآ درجم  موهفم 
هب تیرثکا -  هک  میمهفب  نانچنآ  ار  نید  هکنیا ، نآ  دزادنارب و  هیرظن  نیا  ساسارب  ار  هضراعم  هشیر  دـناوتیم  هار  کی  اهنت  درادـن . نتفگ 

نینچ لاـح  نـیع  رد  میــشاب .!! هـتفگ  خـساپ  تیرثـکا  یعقاو  يار  قـقحت  رب  ار  رتـیپوش  تالاکــشا  رگا  هـتبلا  دــنمهف ، یم  یتروـص -  ره 
اهنت هک  تسا  هدرک  دـیکات  اهراب  ینید  مهف  هعـسوت  تهج  رد  شالت  مغریلع  وا  هک  ارچ  تسین ، زین  شورـس  رتکد  رظن  دروم  يايراگزاس 

مزاول ینابم و  اب  برغ -  زورما  یـسارکومد  يراگزاس  هب  یتراشا  چـیه  اـهنت  هن  شورـس  رتکد  هیرظن  دریذـپیم . ار  نید  زا  دنمـشور  مهف 
زا ار  یـسارکومد  هک  دشوکیم  شورـس  رتکد  تسا . هارمه  ياهناراگنا  هداس  شالت  اب  هکلب  درادن  یمالـسا  تیمکاح  اب  شدوخ -  صاخ 

، همه زا  لـبق  ناـمگیب  هکیلاـح  رد  دـنز ، سپاو  ار  یمود  هتفرگ ، ینید  تیمکاـح  اـب  قـیفلت  يارب  ار  یلوا  و  دـنک ، ادـج  یبرغ  مسیلاربـیل 
نویدم نازیم  کی  هب  ود  ره  برغ  مسیلاربیل  مه  یسارکومد و  مه  هک  ارچ  تفرگ ، دنهاوخ  ءازهتسا  هب  ار  یشالت  نینچ  یبرغ  نادنمـشناد 

رد هک  هدرک  ادیپ  يدحاو  تیوه  نانچ  برغ  یـسایس  راتخاس  رد  ود  نیا  تسا . درف  تلاصا  ییوج و  دوس  نید ، زا  ییاهر  هناگهس  لوصا 
ام تشاد . دـهاوخن  ناـیبرغ  رظن  رد  یـسارکومد  خـسم  یفن و  زج  ياهجیتـن  راـتخاس ، نـیا  نورد  زا  مسیلاربـیل  نودـب  یـسارکومد  ندروآ 
زا و  مییامن ، ریوصت  یمالسا  تیمکاح  راتخاس  میظنت  رد  مدرم  مومع  زین  یملع و  ینید و  ناگبخن  مومع  تکراشم  زا  ییاهلدم  میناوتیم 

رتکد اما  تسا ، راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  زا  ییاهشخب  هکنانچنآ  میربب ، هرهب  یعمج  لقع  یعمج و  ینید  مهف  يایازم 
شیب يراک  هن  دتفایم و  لوبقم  نایبرغ  همـضاه  رد  هن  ینید ، تیمکاح  زا  ییاهلدم  نینچ  رب  یـسارکومد  مان  ندراذگ  هک  دنادب  شورس 

زا هکیلاح  رد  تسا و  روجهم  اتقیقح  ناملـسم ، نادنمـشناد  نایم  رد  یـسایس  هفـسلف  هک  دراد  تیعقاو  هتکن  نیا  دربیم . شیپ  هب  یظافل  زا 
رد نیاربانب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالسا  نادنمشناد  هجوت  فطل و  رتمک  نونکات  دوشیم ، ساسحا  يرتشیب  زاین  نادب  یعامتجا  مولع  همه 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 663 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، یمالسا شرگن  رظنم  زا  یسایس  ياهفسلف  نداد  ناماس  ناهج ، رد  ینید  ییوگلا  ناونع  هبتیمکاح  نیا  حرط  و  یمالسا ، تیمکاح  ياضف 
یناـبم رواـب ، نید  تینـالقع  رب  هیکت  اـب  دـیاب  هک  تسا  یـشرگن  نینچ  رد  دراد . ترورـض  تیاـغ  هب  یبیکرت  یلیلحت -  ناـموات  شرگن  اـب 
شواک زا  دناوتیم  همه  نیا  اما  ددرگ ، نییبت  مالسا ، یسایس  هفـسلف  زاین  دروم  ازجا  رگید  تحلـصم و  تینما ، تیمکاح ، يدازآ ، تردق ،

. دیامن ریوصت  نامز ، تایضتقم  هبتیاغ  اب  ار  مالسا  یـسایس  هفـسلف  يوگلا  تیاهن  رد  و  دیوج ، ددم  يرگید  عون  ره  ای  يدرف و  ای  یعمج 
رد هتکن  نیمه  درادـن ، برغ  یـسارکومد  هفـسلف  هب  یطبر  دراد و  ياـج  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هدودـحم  رد  دـشاب  هـچره  ییاـهن  هجیتـن 

هفـسلف اب  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هسیاقم  یـسررب و  هب  ناوتیم  هناگادـج ، یلیلحت  رد  هتبلا  تسا . قداص  زین  یمالـسا  تیمکاـح  صوصخ 
هک تـسا  یقیرط  زا  ریغ  حوـضو ، هـب  یـشور  نـینچ  داد . رارق  لـیلحت  دروـم  ار  نآ  داـضت  مئـالت و  هوـجو  تـخادرپ و  برغ  یـسارکومد 

معز هب   ) نآ تبثم  لوصا  ندیزگرب  برغ و  یسایس  هفسلف  ندرک  لابرغ  اب  دنـشوکیم  نانآ  دنیامیپیم ، ام  لوجع  یبهذم و  نارکفنـشور 
هتفرشیپ یمالسا  جیار  هشیدنا  هبتبسن  مه  هک  دننیرفایب  ینیون  یمالسا  هفسلف  یمالسا ، هشیدنا  هزوح  رد  لوصا  نیا  ندرک  لخاد  و  دوخ ،)

اما ددرگ ، هنادواج  ییایمیک  حالطصا  هبو  دوش ، عقاو  دناوتب  یبرغ  نادنمـشیدنا  عبط  لوبقم  هضرع و  لباق  مه  دوش و  یقلت  هتفای  هعـسوت  و 
مالسا رظن  دروم  یسایس  هفسلف  اب  برغ  یسایس  هفسلف  یلک  راتخاس  ضراعت  یعقاو  ياههبنج  رب  نتـسبورف  مشچ  نودب  انیقی  یقیفلت ، نینچ 
نیرتمک اب  هک  تسا  ياهبلط  وجـشناد و  مادـک  و  ددرگیمن ، رـسیم  دـینک -  ضرف  یمالـسا  نوتم  عومجم  زا  هک  يدنمـشور  تیاور  ره  - 

ود نیا  نیب  هنارگ  هحماسم  یعمج  هب  هتسب و  روکذم  ضراعت  نآ  رب  مشچ  دناوتب  برغ ، یسایس  هفسلف  ینابم  زین  تنـس و  نآرق و  زا  عالطا 
: دنکیم هئارا  یشونغ  دشار  ار  يراگزاس  هیرظن  نیمود   - 2 هب ...  و  میرذگب ، برغ  مالسا و  یسایس  هفسلف  عیسو  هصرع  زا  دهد . تیاضر 

ماـن هب  یناـهج  جـیار  ماـظن  اـب  یتواـفت  نادـنچ  یمالـسا  تموـکح  رد  يرـشب  طـباور  هرادا  هب  طوـبرم  ياههویـش  اـهمزیناکم و  عـقاو  رد  »
و اروش ، سلجم  دوجو  دازآ و  تاـباختنا  لکـش  رد  هک  تیرثـکا  تیمکاـح  اـب  یمالـسا  تموـکح  رگید ، تراـبع  هب  درادـن . یـسارکومد 

یفـالتخا اـهمزیناکم ، نیا  رد  تسا . قفاوم  دـنکیم ، ادـیپ  یلجت  یمومع  راـکفا  هب  مارتحا  لقتـسم و  هییاـضق  هوق  دوجو  یلحم و  سلاـجم 
یسارکومد و رارقتـسا  يرهاظ  لکـش  ریـسفت  اب  دشوکیم  یـشونغ  ( 24 «. ) درادـن دوجو  دـشاب ، فلتخم  ياهندـمت  لوصحم  هک  نیداـینب 
رد شاییارجا  ياهمزیناکم  رهاظ و  بلاق  رد  برغ  یسارکومد  هک  دهد  ناشن  یمالـسا ، تموکح  رد  تیرثکا  يار  ریظن  يروما  تیلوبقم 

هکلب یبرغ و  یسارکومد  یمالـسا و  تموکح  نیب  نیداینب  فالتخا  دوجو  قیرط  نیدب  و  دباییم . یبسانم  ياج  الماک  یمالـسا  تیمکاح 
يرهاظ ياههویـش  اهمزیناکم و  هیحان  رد  یعقاو  لکـشم  نایم  نیا  رد  یلو  دـنکیم . یفن  روبزم  درکراک  لمع و  رد  ار  فلتخم  ياهندـمت 

عقاوم رد  و  دنکیم ، زورب  هیرظن  ود  نیا  نیداینب  لوصا  هفسلف و  هیحان  زا  لکشم  هکلب  تسین ، یبرغ  یـسارکومد  ای  ینید  تموکح  يارجا 
رد تیرثـکا  ناـش  زا  یـشونغ  دوـشیم ، بجوـم  هک  تسا  ضراـعت  نیمه  دـهدیم . خر  ضراـعت  هک  تسا  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  موزل 

یحو بوچاچ  رد  اـهنت  ار  تیرثکا  يار  يو  هک  ارچ  دـنک ، ریـسفت  برغ  یـسارکومد  ياـنبم  فـالخ  رب  ار  نآ  و  دـهاکب ، ینید  تموکح 
ناونع هب  یلم  رابکتـسا  یگدـنز و  فدـه  هباثم  هب  داذـتلا  لقع و  تلاصا  يرگید و  ام  رب  هک  ياهفـسلف  نایم  فالتخا  : » درامـشیم مرتحم 
تایح دوجو و  زار  هفـسلف و  ار  ادـخ  هب  نامیا  هک  یمالـسا  ماظن  يوگلا  رگید  يوس  زا  وسکی ، زا  تسا  یکتم  یـسایس  طباور  بوچراـچ 
یحو بوچراچ  رد  ار  یمومع  ءارآ  تیعورـشم  دهدیم و  قلطم  تیعورـشم  یحو  هب  درامـشیم و  هللاۀـفیلخ  ار  ناسنا  دـنادیم و  يرـشب 

رادربتسد مه  زاب  اما  تسا ، هتفایرد  يدح  ات  ار  ضراعت  عضوم  هک  دهدیم  ناشن  یشونغ  هک  نیا  اب  ( 25  . ) تسا راکشآ  دنکیم ، نییبت 
اعدا زا  شیب  يو  شالت  دوجو  نیا  اب  دـهد ، ياـج  ینید  تیمکاـح  رد  نید  ياـپ  مه  ار  یـسارکومد  هک  دـنکیم  شـالت  هفقویب  تسین و 

دنناوتیم ود  نیا  هک  دـنکیم  رارکت  هراـبود  نادـب ، حیرـصت  روبزم و  هفـسلف  ود  فـالتخا  هب  فارتـعا  مغریلع  و  دربیمن ، شیپ  زا  يراـک 
رتیلاع ناهنپ -  هچ  راکشآ و  هچ  یتیعورشم -  دوجو  تسا ، راوتسا  یمومع  يارآ  تیمکاح  رب  هک  یسارکومد  يوگلا  !!. » دنـشاب ماگمه 

یفن ار  یللملا  نیب  نوناـق  رـشب و  قوقح  یناـهج  ياهـشزرا  لوصا و  اـی  یعیبـط  نوناـق  لوصا  هب  ناـمیا  ریظن  یموـمع  يارآ  تیمکاـح  زا 
يریگهرهبتیعورـشم يارب  روبع  لباقریغ  یلپ  هباثم  هب  یحو  تلاصا  تیعورـشم و  هب  نامیا  هک  دوشیم  بجوم  یتشادرب  نینچ  دنکیمن .
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اریز دوشیم . هتخانش  دراد ، نایرج  رـضاح  نامز  رد  هچنآ  اب  قباطم  یمالـسا  تموکح  یهدنامزاس  رد  یـسارکومد  يوگلا  ياهشزرا  زا 
دناوتیم یسایس ، ماظن  کی  رد  بازحا  تکراشم  قیرط  زا  تردق  میـسقت  اوق و  يزاسادج  تاباختنا ، لیبق  زا  یـسارکومد  يوگلا  رـصانع 
ضراـعت يدـج  دراوم  رد  لـفاغت  هب  ار  دوـخ  هنوـگچ  یـشونغ  هک  منکیم  بجعت  نم  ( 26 «. ) دریگ ياج  یمالـسا  يوگلا  بوچراـچ  رد 

لوصا و یفان  روشک  کـی  رد  یمومع  يارآ  تیمکاـح  هکناـنچمه  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  دـیکات  هعطق  نیا  رد  يو  مـالک  ناـج  دـنکیم ،
عمج رگیدکی  اب  هدوبن و  راگزاسان  دناوتیم  مه  ینید  تیمکاح  اب  یمومع  يارآ  تیمکاح  نیمه  تسین ، یللملانیب  هدش  هتفریذپ  نیزاوم 

نیزاوم تیمکاح  اب  یمومع -  ارآ  رب  ینتبم  ولو  یلخاد -  تیمکاح  نیب  ضراعت  هلاسم  نیمه  هک  دنیبیمن  دنادیمن و  یـشونغ  ایآ  دنوش .
لکش مزیناکم و  نیمه  رد  هک  دنکیمن  هدهاشم  وا  ایآ  تسا ؟ زورما  ناهج  یـسایس  ياضف  رد  هدشن  لح  لئاسم  نیرتيدج  زا  یللملا  نیب 

تیمکاـح ضراـعت  دـنکیم ؟ یفن  ار  يرگید  کـی  ره  هدـمآ و  رد  زیتـس  هب  رگیدـکی  اـب  یللملا  نـیب  یلخاد و  یـسارکومد  مـه  يرهاـظ 
هب لکـشم  هدشن و  لح  مه  زونه  و  دـش ، نایامن  اپورا  هیداحتا  لیکـشت  نایرج  رد  حوضو  هب  ياهقطنم  یـسارکومد  یلخاد و  یـسارکومد 

یساسا روما  نیا  رد  هحماسم  رگم  اما  درذگب ، هحماسم  ای  ضراعت  يدج  طاقن  زا  دنکیم  یعس  هیداحتا  نیا  هچرگ  تسا ، یقاب  دوخ  توق 
هب ار  یمالـسا  تیمکاح  یـسارکومد و  نیب  عمج  هلاسم  یـشونغ  هک  تسا  روآبجعت  لاح ، دربب ؟ شیپ  زا  يراک  دـناوتیم  يرـشب  تایح 

اقیقد دوخ  رظانت  هیبشت و  زا  دیاب  يو  تسا . هدـنامیقاب  لحنیال  نانچمه  دراد و  دوجو  ضراعت  مه  دروم  نآ  رد  هک  دـنکیم  هیبشت  يدروم 
هدـش هتفریذـپ  نیزاوـم  یموـمع و  ارآ  تیمکاـح  نیب  عـمج  رد  هک  هنوگناـمه  هک  دریگب  هجیتـن  نینچ  ینعی  دریگب ، ار  هجیتـن  نـیا  سکع 

هفـسلف دروم  رد  تسین ، ینیبشیپ  لباق  یگداس  هب  نآ  لح  لامتحا  و  دهدیم ، خر  ضراعت  للم  نامزاس  اهروشک و  نیب  امئاد  یللملانیب ،
هفـسلف هب  هکیماـگنه  یـشونغ  تفاـیتسد . ود  نیا  نیب  راـگزاس  ییوگلا  هب  ناوتب  دوریمن  ناـمگ  مه  یمالـسا  تیمکاـح  یـسارکومد و 

اما تـسا ، نـشور  حوـضو  هـب  شیارب  یناـبم  لوـصا و  رد  یمالـسا  تیمکاـح  برغ و  یـسارکومد  نـیب  تواـفت  درگنیم ، برغ  یـسایس 
داجیا اب  هک  درادنپیم  نینچ  دهدیم ، رارق  رظن  دروم  ار  یمالـسا  تیمکاح  برغ و  یـسارکومد  ییارجا  ياهمزیناکم  رهاوظ و  هکیماگنه 

رظن هب  دـیعب  دوشیم !! جردـنم  یمالـسا  تیمکاـح  يوـگلا  بوچراـچ  رد  یـسارکومد  دزیخیمرب و  ضراـعت  يرهاـظ ، ياهیور  تدـحو 
هب ار  يزاسمه  زا  یلدم  نینچ  ییاپ  رب  و  دریذپب ، ار  یعمج  نینچ  تسایس ، هصرع  رد  ياهتشک  راک  دنمـشناد  فوسلیف و  چیه  هک  دسریم 

یسایس هفسلف  ینابم  نامه  رد  لکـشم  هکلب  ددرگیمنرب ، رهاوظ  هب  ود  نیا  يراگزاسان  هلاسم  هک  منکیم  رارکت  مه  زاب  دریگب . کین  لاف 
تیمکاح دنیزگیم و  رب  ار  درف  ياههتساوختلاصا  تیاهن  رد  تیرثکا و  رظن  قلطم  لوبق  نید ، هب  ییانتعایب  برغ  یـسارکومد  هک  تسا 

هجوت بلاج  دـهدیم . رارق  دوخ  يانبم  ساسا و  ار  تیدوبع  لـصا  یحو و  بوچراـچ  رد  تیرثکا  يار  هب  مارتحا  نید ، هب  مازتلا  یمالـسا 
برغ یـسارکومد  رهاظ  زا  هدافتـسا  بابتساهلاس  یبرغ  هفـسالف  هک  دننادب  یمالـسا  نارکفنـشور  نارکفتم و  رگید  یـشونغ و  هک  تسا 

، دنک قیفلت  شدوخ  هتسه  زا  ریغ  يرگید  ياههتسه  اب  ار  یسارکومد  هتـسوپ  هک  ار  یلدم  نینچ  و  دناهتـسب ، ار  نآ  ینابم  هب  کسمت  نودب 
زا هدافتسا  اب  دنـشوکیم  هکیناسک  دنکیم ، حیرـصت  هژروود  سیروم  هک  تسور  نیمه  زا  دناهتـسناد . کیتارکومد  ریغ  ناینب  ساسا و  زا 

تلاصا  ) یـسارکومد هرهوج  يزوریپ  زا  سپ  و  دننک ، بسک  دوخ  ياههشیدنا  زا  تیامح  رد  ار  تیرثکا  يار  یـسارکومد ، يرهاظ  هویش 
حیحص و  دنرادن ، ار  یسارکومد  ییارجا  ياهمزیناکم  زا  هدافتسا  قح  دنناشوپب ، لمع  هماج  دوخ  ياههشیدنا  هب  هدومن و  شومارف  ار  درف )

یسارکومد هژروود ، رظن  زا  دومن . ظفح  ار  یسارکومد  تیهام  تنوشخ  هلیسوب  و  تفرگ ، ار  نانآ  يولج  تنوشخ  روز و  اب  هک  تسا  نیا 
رهاظ هکنیا  هن  دـشاب ، مزتلم  نآ  لوصا  ینطاب و  ياوتحم  هب  مه  رهاظ و  هب  مه  يزوریپ  زا  سپ  زوریپ ، فرط  هک  تسا  لوبق  لـباق  یماـگنه 

ارچ هک  دوشیم  راکشآ  بلطم  نیا  رس  نونکا  ( 27 . ) دنک یفن  ار  یـسارکومد  ياوتحم  لقادح  ای  ار و  ود  ره  يزوریپ  زا  سپ  دریگب و  ار 
ارچ و  دندوب . هدروآ  تسدب  ار  تیرثکا  يار  نانآ  هکیلاح  رد  دـندومن ، يریگولج  ریازجلا  رد  نایارگمالـسا  ندیـسر  تردـق  هب  زا  نایبرغ 

و تسا ، هدروآ  يور  رگید ، يریازجلا  هب  یمالسا  ياهروشک  ندش  لیدبت  زا  يریگولج  تهج  رد  نایبرغ  جیسب  تکرح و  هب  برغ  يایند 
ار دوخ  زگره  یبرغ  نادنمشناد  نارادمتسایس و  دزاسیمن . مهارف  ار  نانآ  تیاضر  یمالسا  يروهمج  تیمکاح  رد  تیرثکا  مزیناکم  ارچ 
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زا هلیـسونیدب  و  دنیزگرب ، ار  شرهاظ  یـسک  هک  دـنهدیمن  هزاجا  و  دـنزاسیمن ، راتفرگ  شیوخ  یـسارکومد  نطاب  رهاظ و  سکداراپ  رد 
يرآ دننکیم .!! میهفت  يو  هب  روز  اب  ار  مهاب  ود  ره  ندیزگرب  ترورـض  درک ، نینچ  یـسک  رگا  و  دور ، هرفط  نآ  ینطاب  لوصا  نتفریذـپ 

هک تسا  یـسانشتسایس  مادک  یلو  دنادیم ، مکاح  تجح و  ار  نآ  ییاههصرع  رد  و  دیوجیم ، يرایتیرثکا  ارآ  زا  یمالـسا  تیمکاح 
ار یبرغ  یـسارکومد  یناـبم  هک  تسا  یـسانش  مالـسا  مادـک  و  دـنک ، یقلت  برغ  یـسارکومد  ناـمه  یناـبم  لوصا و  رد  ار  یـشور  نینچ 

. دنادب یمالسا  تیمکاح  اب  راگزاس 

( مجنپ تمسق  ) خساپ

لوفغم ار  لصا  هتـسه و  و  دزادرپیم ، یمالـسا  تیمکاح  یـسارکومد و  ینوریب  گـنر  هتـسوپ و  هب  اـهنت  یـشونغ  رتکد  يراـگزاس  هیرظن 
هرهچ هاگ  ره   » هک تسا  نایب  لباق  هزومآ  نیا  رد  دـهدیم ، هئارا  دوخ  رظن  دروم  يراگزاس  هیرظن  رد  يو  هک  ياهداس  يوگلا  دراذـگیم .

دح هچ  ات  ياهزومآ  نینچ  هک  تسادیپ  دـنزاسمه .» مهاب  ود  نآ  تروص  نآ  رد  دوش ، گنرمه  رگیدـکی  اب  یـسایستیمکاح  ود  يرهاظ 
لصا و هکیلاح  رد  دهدیم ، ناشن  ار  یسارکومد  رهاظ  اهنت  تیرثکا  يار  نایبرغ ، رظن  زا  تسا . لطاب  مه  اقطنم  هتبلا  تسا و  هناراگناهداس 

دناوتیمن و  تسین ، ۀـلاصالاب  یتاذ و  شزرا  ياراد  عقاو  هب  نانآ  رظن  رد  رهاظ  نیا  تسا . درف  تلاصا  ینیدال و  نامه ، یـسارکومد  نطاـب 
دـهعت و دروم  دوخ  هب  دوـخ  هناگادـج و  دـیاب  درف  تلاـصا  ناـنآ  رظن  زا  دـنک . نیمـضت  ار  تیدرف  لـصا  يدازآ و  تقیقح  هب  یباـیتسد 

برغ یـسارکومد  ددرگ . هعماج  یـسایس  راتخاس  رد  درف  تلاـصا  نیا  ققحت  لـمحم  تیرثکا  يار  هب  مارتحا  سپـس  دریگ و  رارق  شریذـپ 
، دـننکیمن مضه  شایفـسلف ، هشیر  عون  ره  زا  غراف  ار  یمزیناـکم  نینچ  ناـیبرغ  الـصا  هکلب  و  تسین ، تیرثکا  يار  ذـخا  مزیناـکم  نیمه 

ناـمه بوچراـچ  رد  هتبلا  تیرثکا  يار  هب  مارتحا  نآ ، ققحت  هار  نیرتهب  ناـنآ  رظن  هب  هک  تسا  هناـگهس  لوصا  ناـمه  برغ  یـسارکومد 
تیرثکا دروم  کی  رد  لقادـح  هک  دوشیم ، عقاو  برغ  لوبق  دروم  یناـمز  ینید  تیمکاـح  رد  لـماک  یـسارکومد  رارقتـسا  تسا . لوصا 

يرترب نآ  رب  هداد و  رارق  نید  تساوخ  لباقم  رد  ار  دوختساوخ  هک  دـنهدب  ناـشن  دـنهد و  يار  دوخ  ینید  یناـبم  فـالخ  رب  نارادـنید 
ار دارفا  تساوخ  و  دـناشنب ، نید  يار  زا  رتارف  ار  تیرثکا  يار  دروم  کـی  رد  ینید  تیمکاـح  رگا  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  ناـنآ  دـناهداد .

ارگداینب ار  تیرثکا  نید  نانآ  سکع  هب  هکلب  دـیآیمن ، باـسح  هب  یـسارکومد  برغ  رظن  رد  دـنک ، دودـحم  ینید  ياـهوگلا  زا  لقتـسم 
هدـش اـپرب  برغ  درف  تلاـصا  رکفت  هصرع  رد  هک  تسا  ییاـنب  نیا  اریز  تسا ، ناـیبرغ  قلط  کـلم  برغ ، یـسارکومد  يرآ ، دـنناوخیم .

یپ رد  یبارت  رتکد  لبق ، هیرظن  ود  فـالخ  رب   - 3 تسا !! نآ  ياههیاپ  ناکرا و  نودـب  انب  لاقتنا  اههصرع ، رگید  هب  نآ  ییاجباج  و  تسا ،
: تسا درف  تلاصا  برغ ، یـسارکومد  يانبم  هشیر و  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  يو  تسین . ینید  تیمکاـح  برغ و  یـسارکومد  نیب  يراـگزاس 

تیقفوم مدـع  هب  هراشا  اـب  زین  و  ( 28  ، ) تسادـخ لابق  رد  لوئـسم  ریغ  يدوجوم  هباثم  هب  ناسنا  هب  نداد  تلاصا  مسیلاربیل  هدـمع  فدـه  »
سکچیه : » دـنادیم يرکف  فاعـضتسا  هجیتن  ار  برغ  یـسارکومد  یمالـسا و  تیمکاح  نیب  يراگزاستهج  رد  شالت  برغ ، رد  یعقاو 

ناربهر زا  ییاههیال  یـسایس ، ياهماظن  مدرم و  نایم  اریز  تسا ، مدرم  هدارا  زا  یباتاب  برغ  یـسایس  ياهماظن  هک  دوش  یعدـم  دـناوتیمن 
رصع ياهنایرج  قباطم  ار  مالـسا  دننکیم  شالت  ناناملـسم  زا  ياهراپ  هکنیا  مغریلع  دراد . دوجو  هژیو  هقبط  عفانم  زا  ییاههیال  ای  یبزح و 
لصح ام  ( 29  . ) تسا فاعـضتسا  طیارـشتحت  یمالـسا  هشیدنا  ياههنومن  زا  یکی  اهـشالت  نیا  هک  تفگ  دیاب  اما  دننک ، نییبت  ریـسفت و 

يریرقت هک  تسا ، یمالسا  تیمکاح  یـسایس  ياهداهن  رد  یمومع  تکراشم  ياهوگلا  ندرک  لخاد  تهج  رد  شالت  یبارت ، رتکد  هیرظن 
ریرقت نیرتکیدزن  و  دوش . یقلت  یمالسا  تعیب  اهنت  هدوب و  ودره -  رهاظ  هشیر و  رد  برغ -  یسارکومد  زا  هناگیب  الماک  دناوتیم  نآ  زا 
زورما یسارکومد  زا  لاح  رهب  و  دروخیم ، دنویپ  ینوطالفا  ینامرآ  طیسب و  یـسارکومد  اب  يرهاظ  لکـش  رد  اهنت  مه  یـسارکومد  هب  نآ 

اما دنکیم . ریوصت  ار  یمومع  يار  قافو و  نآ  وترپ  رد  و  دریگیم ، لصا  ار  یمالسا  تیمکاح  یبارت  رتکد  دراد . هلـصاف  اهگنـسرف  برغ 
ساـسا نیا  رب  تسا . هدـش  هیـصوت  میرک  نآرق  رد  نآ  ینید  يوـگلا  تیلک  هک  دراد ، یمالـسا  یموـهفم  يو  هیرظن  رد  یموـمع  يار  نـیا 
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هرهب یتکراشم  نینچ  يایازم  زا  هعماج  و  دـباییم ، ققحت  ینید -  يوگلا  یلمع  ياهلدـم  بلاق  رد  ناکما و  دـح  رد  یمومع -  تکراـشم 
درکراک زا  يددعتم  رهاوظ  یبارت  رتکد  هیرظن  رد  دـشابن . ای  دـشاب  قالطا  لباق  نآ  رب  یـسارکومد  مان  هک  دـنکیمن  یقرف  رگید  و  دربیم ،

هک دوشیمن  بجوم  و  تسا ، ییارجا  يرهاظ و  يزاسمه  نیا  یلو  دـتفایم ، زاسمه  یبرغ  یـسارکومد  ياهتیمکاح  اب  یمالـسا  تیمکاح 
هک مدـقتعم  نم  : » دراذـگاو درف  تلاصا  هب  ار  یبایوگلا  رادـم  و  دوش ، جراخ  مالـسا  نید  بوچراچ  زا  دوخ  ناینب  هرهوج و  رد  يو  هیرظن 

ماظن کی  یلـصا  نکر  ود  هیـصوت ، نامرآ  لبمـس  هباثم  هب  يدازآ  و  یـسایس ، یگدنز  یـساسا  نوناق  هباثم  هب  یمالـسا  تعیرـشتیمکاح 
ياهریـشع یبزح و  یهورگ و  بصعت  چیه  ریـسا  دـنرادیم و  رب  مدـق  ادـخ  هار  رد  اهناسنا  همه  ماظن ، نیا  تیمکاحتحت  تسا . يدـیحوت 

رد اروش  ماظن  ییوگلا ، نینچ  رد  دننکیم . حرطم  يراشف  ای  لکـشم و  چیه  نودب  یمومع  روما  رد  ار  دوخ  تارظن  اهناسنا  نیا  دنوشیمن .
«. ددرگیم یهتنم  عاـمجا  هب  هار ، نیرترب  يوج  تسج و  يارب  شـشوک  قیرط  زا  نآ  ياهیگدـیچیپ  میمـصت و  یعاـمتجا  یگدـنز  ماـمت 

زونه هک  یماظن  هتبلا  تسا ، تیمکاح  نآ  تحت  ییاروش  ماظن  ندرکاپرب  یبارت  داهنـشیپ  یمالـسا ، تعیرـشتیمکاح  بوچراـچ  رد  ( 30)
، دشاب هچره  ییاروش  یسایس  هفسلف  نیا  يو  يوگلا  رد  یلو  تسا ، هتفرگن  دوخ  هب  یمالسا  یسایس  هفسلف  تروص  یبارت  رتکد  هشیدنا  رد 

یـسارکومد هفـسلف  ندرک  ینابرق  ینید ، تیمکاح  یـسارکومد و  نیب  عمج  رد  يو  هیرظن  نیاربانب  ددرگیم . راوتـسا  ینید  ياـنبم  هیاـپ  رب 
نآ ظفح  اب  هک  هدز  هیکت  یلوصا  رب  برغ  یـسارکومد  هک  تسا  هتفایرد  تسارف  هب  يو  هک  ارچ  تسا ، یمالـسا  تیمکاـح  ياـپ  هب  برغ 

رایـسب هدیا  یمالـسا ، هعماج  یگدـنز  رد  ییاروش  ماظن  میمعت  هک  دـنامن  هتفگان  درادـن . ار  یمالـسا  تیمکاح  اب  يراگزاس  ناکما  لوصا 
رهب یلو  دوش . یقلت  یلیخت  نامرآ  کی  اهنت  يزورما ، عماوج  یسایس  یـسانشهعماج  زا  قیقد  لیلحت  کی  رد  اسب  هچ  هک  تسا  ياهتـسبرس 

. تسا دـییات  لباق  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  ییآراـک  دـناوتیم  ماـظن  نیا  هک  صاـخ  ییاـههصرع  رد  ییاروش  ماـظن  زا  ندرب  هرهب  لـصا  لاـح 
یناـمرآ و تیاـغ  هب  دریگ ، رارق  یمومع  عاـمجا  هب  ندیـسر  يارب  یلمحم  عقاو  هب  ییاروش ، ماـظن  میمعت  هک  یبارت  رتکد  رظن  نیا  نینچمه 
هک تسا  ملسم  تیعقاو  نیا  دشاب . ریوصت  لباق  يراومه  ریسم  نینچ  زین ، ینید  هشیدنا  بوچراچ  رد  یتح  دوریمن ، نامگ  تسا و  یلیخت 

هکلب دنکیمن ، لابند  عامجا  هب  ندیسر  يارب  ار  یتروشم  ياهییوج  یپ  دنکیمن و  یگدنز  عامجا  اب  زورما -  يایند  رد  اصوصخ  هعماج - 
ات دـهد ، هئارا  رتقیقد  ار  دوخ  هیرظن  هدـنیآ  رد  یبارت  رتکد  هک  مینامیم  رظتنم  لاـح  رهب  تسا . دادبتـسا  یفن  تکراـشم و  ندوزفا  فدـه 

بوچراچ رد  یمالسا  تیمکاح  ریوصت  موزل  رد  يو  تسارف  عومجم  رد  اما  دیآ . تسدب  يو  هیرظن  هرابرد  يرتشیب  یـسررب  دقن و  ناکما 
، دنکیم میسرت  تقد  هب  ار  برغ  یسارکومد  هفسلف  اب  یمالـسا  تیمکاح  هفـسلف  زیامت  يو  هکنیا  و  تسا ، نیـسحت  لباق  یمالـسا  تعیرش 
زا ییوگلا  ره  ینـالقع  ینید و  ياوتحم  یماـن  ظـفل و  ره  زا  غراـف  یمالـسا ، هشیدـنا  هزوـح  رد  تسا . هصرع  نیا  رد  وا  قـمعت  زا  یکاـح 
هک زورما  دنک . ادیپ  صخاش  یهاگیاج  هزوح  نیا  رد  دـناوتیم  مه  یبارت  رتکد  يوگلا  و  تسا ، یـسررب  ثحب و  لباق  یمالـسا  تیمکاح 

نادنمـشناد زا  ار  یمالـسا  تیمکاح  یلیـصفت  لدـم  رتمهم ، همه  زا  و  دروآ ، يور  یمالـسا  تعیرـش  يوس  هب  رتشیب  هچره  مالـسا  ناـهج 
هئارا تـهج  رد  عیـسو  رادهـنماد و  ثـحب  نآ  و  دریگیم ، رارق  ناـنآ  هدـهع  رب  نیگنـس  ياهـفیظو  دـنکیم . بـلط  ینید  اـملع  ناملــسم و 

روـحم رب  ار  یمالـسا  تیمکاـح  يوـگلا  هر )  ) ینیمخ ماـما  یعیـش ، رکفت  هزوـح  رد  تسا . یمالـسا  تیمکاـح  یلیـصفت  حرط  نـیرتنقتم 
هب ار  یمالـسا  تیمکاح  يوگلا  هر )  ) لحار اما  هلیـسوب  نیکر  نکر  نیا  سیـسات  یخرب ، نامگ  هب  داهن . ناـینب  ـالمع  ارظن و  هیقف  تیـالو  »

یـسایس ياهداهن  نآ  رد  هک  يرایـسب  ياهلدم  اب  هیقف  تیالو   » تیمکاح هک  ارچ  تساطخ ، نامگ  نیا  هکیلاح  رد  تسا ، هداد  ناشن  همامت 
ار یمالسا  تیمکاح  یـساسا  نکر  یلـصا و  روحم  اهنت  دومرف ، هئارا  هر )  ) لحار ماما  هچنآ  تسا . راگزاس  دشاب ، هتـشاد  یتوافتم  هاگیاج 

هئارا ار  هیقف  هقلطم  تیـالو   » تیمکاـح زا  ریگارف  یلیـصفت و  ییوگلا  ناـشیا  هک  دادـن  هزاـجا  هنادواـج  ربهر  نآ  رمع  یلو  دـنکیم ، نییبت 
لیمکت هعـسوت و  هب  ناشیا  صاخ  هجوت  و  ناریا ، یمالـسا  هعماج  یـسایس  راتخاس  زاین  هب  اـنب  لاـح ، نیع  رد  دـیامن . هبرجت  ـالمع  هدومن و 
ياروش رد  هیقف  تیالو   » تیمکاح يوگلا  رتحیحـص  میظنت  هنیمز  رد  یلیمکت  یحالـصا و  همانرب  نیلوا  یمالـسا ، تیمکاح  یلمع  يوگلا 

اب بسانتم  هبناج و  همه  ییوگلا  هب  یمالسا  نادنمـشناد  یبایتسد  موزل  حوضو  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تفرگ . ماجنا  یـساسا  نوناق  يرگنزاب 
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دـنک و رییغت  هدـنیآ  ياهلاس  رد  مدرم  روما  هرادا  جـیار  ياههویـش  اسب  هچ  : » تسا هدـیدرگ  رکذـتم  ار  یمالـسا  تیمکاح  هنیمز  رد  ناـمز 
نیا يارب  دـیاب  نونکا  مه  زا  مالـسا  راوگرزب  ياملع  دـنک . ادـیپ  زاـین  مالـسا  دـیدج  لـئاسم  هب  دوخ  تالکـشم  لـح  يارب  يرـشب  عماوج 

نتفرگ ملسم  زا  سپ  هکلب  تسین ، نآ  هدمع  یلـصا و  روحم  رد  ثحب  اهنت  یمالـسا ، تیمکاح  هرابرد  ثحب  ( 31 «. ) دننک يرکف  عوضوم 
و دراد ، شقن  یمالـسا  تیمکاح  راتخاس  رد  هک  دـسریم  يرایـسب  ناـکرا  ازجا و  هراـبرد  ثحب  هبتبون  هزاـت  هیقف  هقلطم  تیـالو   » روحم

قالطا هک  منک  هراـشا  مه  مهم  رایـسب  بلطم  نیا  هب  هتـسبرس  هلمج  کـی  رد  دـبلطیم . ار  هبناـج  همه  لـصفم و  ییوگلا  اـهنآ  همه  میظنت 
زورما يایند  رد  هک  ضرفـشیپ  نیا  اب  هکلب  دوش ، یقلت  یـسایس  هصرع  رد  ینید  يزاسمتـسیس  یفن  ینعم  هب  دـناوتیمن  زگره  هیقف  تیالو 
راتخاس هدنهد  لیکشت  ینالقع  ینید و  رصانع  اب  مرج  رد  قالطا  نیا  دشاب ، هتفاین  ماظنو  مجـسنم  ریغ  دناوتیمن  تیمکاح  زا  ییوگلا  چیه 
یعماج اتبـسن  یـسایس  هفـسلف  بلاق  رد  زورما ، ناهج  رد  یمالـسا  تموکح  هچرگ  مینک ، هصالخ  دوب . دـهاوخ  هارمه  یمالـسا  تیمکاح 

تاماهبا رانک  زا  لماک  هحماسم  لامها و  اب  تسا و  راوتسا  روکذم  لوصا  رب  برغ  یـسارکومد  هکینامز  ات  اما  تسا ، هدشن  هئارا  هدرورپ و 
نادنمـشناد رب  دومن . راگزاس  یمالـسا  تیمکاـح  زا  یـضرف  چـیه  اـب  ار  نآ  ناوتب  دـسریمن  رظنب  درذـگیم ، دوخ  ینـالقع  تالاکـشا  و 

هرابرد یظافل  زا  غراف  یمالـسا ، تیمکاح  زا  هبناج  همه  ینالقع  تیزم  ياراد  لاعف و  اـپوپ و  یلدـم  میـسرت  تهج  رد  هک  تسا  یمالـسا 
جازم اب  شایـسایس  هفـسلف  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  ینید  تیمکاح  یمالـسا و  هعماج  يارب  دنـشوکب . نآ ، ریاـظنو  مسیلاربیل  یـسارکومد و 

یـسایس هفـسلف  یمالـسا و  تیمکاح  نیودـت  تسا ، مهم  هچنآ  دـیآ . رد  راگزاسان  هکنیا  ای  دـتفا و  راـگزاس  ناـیبرغ  لوحتلا  مئادو  نولتم 
یمالسا هعماج  رد  یهلا  تیالو  دادتما  يارب  دیاب ، ریدقت  ره  هب  یسایس  هفسلف  نیا  تسا . ینید  مهف  نیرتقیقد  نیرتمکحم و  هیاپ  رب  مالـسا 

لاح ره  رد  و  دنک . نییبت  یسایس  راتفر  اهداهن و  رد  ار  یحو  هاگیاج  زیچ  ره  زا  لبق  و  دشاب ، هتشاد  ینشور  ریـسفت  نآ  یـسایس  راتخاس  و 
رظنم زا  هیقف  تیالو  هچ  دشاب ، ضامغا  لباق  مالسا  یسایس  هفـسلف  رد  تیالو   » تیروحم دوریمن  نامگ  یمالـسا ، هشیدنا  هزوحتیلک  رد 

. میـشاب هدیزگرب  ار  یمالـسا  بهاذم  رگید  هکنیا  ای  میهد و  رارق  كالم  ار  هعیـش  بهذم  هچ  و  دوشن ، هتفریذـپ  هچ  دوش و  هتفریذـپ  یهقف 
، طیارـش رگید  رانک  رد  تهاقف  تروص  نآ  رد  دـش ، تابثا  یمالـسا  تیمکاح  هیاپ  انبم و  ناونع  هبتیالو  تیروحم  رگا  هک  تسا  یعیبط 

نیدلاءاهب همجرت  یسایس / تایرظن  خیرات  نیاباس / جرج  هب : دینک  عوجر  رتشیب  ییانشآ  يارب   - 1 اهتشوني : .ب  دوب دهاوخ  یمتح  مزال و 
خیرات ریـسم  رد  لمع  هیرظن و  لوحت  ریـس  نیمار . یلع  همجرت  یـسایس / هشیدـنا  نادـنوادخ  زنوج / رتساف و  لـکیام ب ، زین : و  داـگرازاپ ،
هفسلف نیتنیئوک / ینوتنآ   - 2 تسام . ياعدم  هدننک  تابثا  دناهدرک ، ریوصت  یـسایس  ياههشیدنا  ناخروم  رگید  وا و  نید  هک  يایـسایس 

ص309، دـلج 2 / لوا / كردـم   - ost moernism 4  - 3 یـسایس . هیرظن  دربراک  لوا ، هلاقم  يدعـسا / یـضترم  همجرت  یـسایس /
زاب هعماج  رپوپ / لراک   - 5 ص 131 . رجاهم / هبوبحم  همجرت  تردق / یموتانآ  تیاربلاگ / تنک  ناج  رتیپموش ، زا  مهن  هلاقم  مود / كردم 

سیـسنارف مهن ، لصف  ربخم / سابع  همجرت  یـسارکومد / ياهلدم  دله / دـیوید   - 6 ص 51 . دـنودالوف / هلا  تزع  هـمجرت  نآ / نانمـشد  و 
تزع همجرت  نآ /  نانمـشد  زاب و  هعماج  رپوپ / لراک   - 7 هرامش 2 و3 . متفه  لاس  یجراختسایـس ، هلجم  خیرات / ماجرف  هلاقم  امایوکوف /

/ كردم نامه   - 10 ص 174 . لبق /  كردم   - 9 ص 154 .  / 2 دلج یـسایس / تایرظن  خیرات  نیاباس / جرج   - 8 ص 30 . دنودالوف / هلا 
همجرت سکول / نویتسا  ص 338 ، يردنبایرد /  همجرت  تردق / لسار / دنارترب   - 12 ص277 . نآ / نانمشد  زاب و  هعماج   - 11 ص 282 .

 - 14 ربخم . سابع  همجرت  یـسارکومد / ياهلدم  / دله دـیوید   - 13 لوا . لصف  تردـق / یموتانآ  تیاربلاگ / مراهچ ، هلاقم  اجر / گـنهرف 
هعماج  - 16 تردق . ندرک  مار  لصف  يردنب / ایرد  فجن  همجرت  تردـق / لسار / دـنارترب   - 15 خیرات . ماجرف  هلاقم  امایوکوف / سیـسنارف 
هلجم  - 19 یسارکومد . زا  موهفم  ود  مهن ، هلاقم  یسایس / هفسلف  نیتنیئوک / ینوتنآ   - 18 لبق . كردم   - 17 ص 301 . نآ / نانمشد  زاب و 

دارم رهوگ  زین  و  یلاعتیراب ، لاعفا  شخب  داقتعالا / دـیوجت  حرـش  یلح / همـالع  هب : دـینک  عوجر   - 20 . 15 ص 12 -  هرامش 11 /  نایک /
هرامش نایک /  هلجم   - 21 یمالسا . مالک  بتک  رگید  و  هر ) ) يرهطم دیهش  داتسا  یهلا  لدع  يزار و  رخف  هیقرشم  ثحابم  یجیهال ، ققحم 

نایک هلجم   - 24 ص 310 . شزرا / شناد و  شورس / میرکلادبع   - 23 مجنپ . لصف  نآ /  نانمشد  زاب و  هعماج   - 22 . 15 ص 12 -   / 11
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ملع لوصا  هژروود /  سیروـم   - 27 لبق . كردـم   - 26 لبق . كردـم   - 25 یـشونغ . دشار  هاگدید  زا  یمالـسا  تموکح   / 17 هرامش / 
نایک هلجم   - 29 نادوستیمکاح . رد  ینید  هشیدنا  يوگلا  هرامش 12 /  نایک /  هلجم   - 28 ص 200 . یضاق /  لضفلاوبا  همجرت  تسایس /

دلج رون ) هفیحص   ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر  هعومجم   - 31 لبق . كردم   - 30 نادوستیمکاح . رد  ینید  هشیدنا  يوگلا  هرامش 12 /  / 
ص 100.  / 21

. دینک نایب  ار  لمع  هزوح  رد  هچ  رظن و  هزوح  رد  هچ  یسارکومد  رب  دراو  تالاکشا  زا  یتسرهف 

شسرپ

. دینک نایب  ار  لمع  هزوح  رد  هچ  رظن و  هزوح  رد  هچ  یسارکومد  رب  دراو  تالاکشا  زا  یتسرهف 

( لوا تمسق  ) خساپ

زا هدومن و  نیمأت  يا  هزادنا  ات  ار  مدرم  قوقح  تسا  هتسناوت  رتهب  ناهج ، یسایس  ماظن  بلاغ  ياه  لدم  نایم  زا  یسارکومد  هیرظن  دنچ  ره 
یـساسا تاداریا  تالاکـشا و  ياراد  یلمع  رظن  زا  مه  کیروئت و  ینابم  رظن  زا  مه  هیرظن  نیا  اما  دـهاکب ، تردـق  نابحاص  هدافتـسا  ءوس 

هفـسلف دـییامن - : هعجارم  لیذ  ياه  باتک  هب  تاداریا  نیا  هعلاطم  تهج  تسا . هدـش  دراو  نآ  رب  نونکات  ناتـساب  نانوی  نامز  زا  هک  تسا 
 - 1379 ین ، رـشن  نارهت ، ملاع ، نمحرالدـبع  تسایـس ، ملع  ياهداینب  مق 1377 -  ینیمخ ، ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تسایس ،

گنهرف و هسـسؤم  تایب ، لوسرلادبع  اه ،  هژاو  گنهرف  ناتسمز 80 -  زییاپ و  ش 20 و21 ،  یسارکومد ، همان  هژیو  دقن ، باتک  همانلـصف 
ات هک  ش 1 ، هاگـشناد ، هزوح و  همانلـصف  يوبن ، سابع  دیـس  یمالـسا ، تیمکاح  یـسارکومد و  ناونع  اب  يا  هلاقم  همادا  رد  ینید  هشیدـنا 

تسا هدومن  یـسررب  یمالـسا  هاگدید  زا  ار  هیرظن  نیا  هتخادرپ و  یـسارکومد  هیرظن  یلمع  يرظن و  تالاکـشا  نیرتمهم  هب  يدایز  دودح 
رد یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  يادرف  زا  هک  تسا  ياهلاـسم  نیلوا  یمالـسا ، تیمکاـح  یـسارکومد و  نیب  عمج  هلأـسم  دوـش . یم  هدروآ 

- ؟  یمالـسا کیتارکومد  يروهمج   » اـی یمالـسا ؟  يروهمج  : » تشاد یـصخشم  بلاـق  عازن  دـش . حرطم  یـسایس  يزادرپ  هیرظن  هصرع 
نینچ یعامتجا  مولع  رد  رشبتعیبط  ایوگ  تسا . یعامتجا  ياهشهوژپ  اب  هفسلف  یقالت  هطقن  فراعتم  یـسایس  هفـسلف  ثحب  رد  يدمآرد 

، تسا هتخادرپ  اهنآ  ینالقع  نییبت  هب  سپـس  و  هدرک ، ادـیپ  لیم  یعامتجا  ياهشنک  اـهداهن و  يزاـسهب  يوس  هب  ادـتبا  هک  تسه ، هدوب و 
نارادهیعاد ناحلـصم و  اـهبالقنا و  ناربـهر  هک  دراد  تقیقح  خـیرات  رد  هتکن  نیا  دـبلطیم .!! ار  سوـکعم  يریـسم  عـقاو  هب  هـک  یناـیرج 

اوق مامت  اب  هکلب  دناهدومن و  حرطم  هتـشادنپیم ، قح  حیحـص و  دوخ  هکنانچنآ  ار  یعامتجا  راتفر  هنیداهن  ياهتروص  ادتبا  هعماج ، تیاده 
، دیدج هداتفااج  ياهتروص  يارب  دـنیآ و  نورب  هدرپ  سپ  زا  هک  هدیـسریم  نافوسلیف  هبتبون  سپـس  و  دـناهدناشوپ ، زین  لمع  هماج  نادـب 

اهداهن لوصا  تینالقع  یسایس  هفسلف  هک  تسا  نیمه  يارب  ( 1 . ) دنزادنارد اهناسنا  یعامتجا  تایح  رد  ون  ياهفسلف  دننکیم و  زاب  هفـسلف 
همین اصوصخ  متسیب و  نرق  دوش . هتـشادرب  یعامتجا  ياهداهن  راتفر و  یبایلدم  يوس  هب  مدق  هاگنآ  دنک و  مامت  ار  یعامتجا  ياهشنک  و 

تلود و تموکح و  هفسلف  نوماریپ  رادهنماد  ياهثحب  ندومن  اهر  فراعتم  یسایس  هفسلف  زا  یبرغ  نادنمـشیدنا  یگتـسخ  نرق  نآ ، مود 
اب ( 2  ) ستانمالپ هک  نیمه  يارب  تسا . یـسایس  يزاسلدـم   » مسیتاـمگد يوس  هب  ندروآ  يور  نرق  زین  و  يدازآ و ،... مدرم و  تکراـشم 

هدرمن یـسایس  هفـسلف  برغ ، رد  یـسایس  مولع  نادنمـشناد  مومع  رظن  مغریلع  هک  دنک  تباث  ار  هتکن  نیا  دشوکیم ، دوخ  هنادـجم  شالت 
نکمم یـسایس  هفـسلف  نودب  برغ  يزاس  لدم   » هک دهدب  ناشن  ات  دشوکیم  ستانمالپ  تسا . جایتحا  زاین و  نادب  ادـیدش  هکلب  و  تسا !!
نودب يایسایس  همانرب  لدم و  چیه  هک  ارچ  دهدیمن . رییغت  ار  یسایس  هفسلف  هب  زاین  تیعقاو  مهم ، رایـسب  رما  نیا  هبتبـسن  لفاغت  تسین و 

نارکفتم لاحرهب  اما  دـهد . تسدـب  دوخ  درکراـک  زا  ياهتـسیاش  ینـالقع  هیجوت  دـناوتیمن  دوخ ، صاـخ  یـسایس  هفـسلف  لوصا  رب  هیکت 
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ضوع رد  دننازیرگ . يدح  ات  نآ  زا  و  دـنهدیمن ، يدـج  ياهب  یـسایس  ياههیرظنرد  ینالقع  شهوژپ  هب  نادـنچ  هزورما  برغ ، یـسایس 
ياهداهن جیورت  غیلبت و  تهج  رد  ار  دوخ  یسایس  مسیتامگد  و  دناهتـسب ، لد  یـسایس  راتفر  يدنب  تروص  يزاس و  لدم  هب  شیپ  زا  شیب 
نارـسفم ياراد  دوخ  هک  یـسارکومد  هیرظن  دـنزاس : رادوـمن  یبرغ  یـسارکمد  رب  یپاـیپ  یمئاد و  دـیکات  اـب  شیوـخ ، یعاـمتجا  یـسایس 

خیرات لاس  رازه  هس  هب  بیرق  لوط  رد  لاربیل - یسارکومد  سکرام و  یسارکومد  رظن   - تسا يداضتم  اضعب  توافتم و  الماک  رامشیب و 
رد يریگجوا  زا  سپ  مه  لیلد  نیمه  هب  و  درب ، ردـب  ملاس  ناج  يداقن  کحم  زا  هشیر  لـصا و  رد  هتـسناوتن  زگره  رـشب ، یـسایس  هشیدـنا 
اب هراـبود  نرق ، مین  زا  رتـمک  ياهبرجت  زا  سپ  نونکا  و  دومن ، دروخرب  مسینومک  مسیزاـن و  مسیـشاف و  دـس  هب  مهدزوـن ، مهدـجه و  نرق 

نازادرپ هفـسلف  كدنا  ایآ  هاگنابرق ، نآ  رد  تسین  مولعم  هک  تسا ، هدـش  هجاوم  ( 3  ) مسینردم دعبام  اصوصخ  مسیـشافوئن و  مسیزانوئن و 
. تسا هدـش  زاـغآ  برغ  یـسایس  عزاـنت  رد  رگید  يرود  اـی  دـنهد ، تاـجن  ار  دوخ  بوبحم  دـنناوتب  زورما ، ناـهج  رد  برغ  یـسارکومد 

یتح و  ( 4 ، ) دندنبب یبرغ  یسارکومد  ینابم  زا  یخرب  يریذپان  درخ  رب  مشچ  دناهتسناوتن  زگره  برغ ، یسایس  هفـسلف  رد  نیبزیت  نافوسلیف 
اصوصخو یـسایس  تانایرج  بازحا و  نارـس  رظن  عبات  هراومه  برغ ، ياهداهن  هک  ارچ  دناهدومنن ، دادملق  قفوم  زین  ار  نآ  یلمع  همانراک 

ناگبخن گرزب و  نارادهیامرس  نارادمتسایس و  بازحا و  دتس  داد و  رد  ياهدیچیپ  راک  زاس و  نانچنآ  و  تسا ، هدوب  يداصتقا  ياهیناپمک 
نآ همه  لاح  نیع  رد  اما  تسین .!! هدوبن و  شیب  يرکشل  یهایس  اعقاو  مدرم  يار  هماگنه ، نیا  رد  هک  هتفرگ ، لکش  یتلود  یسارکوروب  و 

تـسا نیا  قح  و  تسا ، رتلوبقم  مسیـشاف و ... ریظن  رگید  هدش  هبرجت  ياهتروص  زا  یبرغ  یـسارکومد  هک  دـنقفتم  بلطم  نیارب  نافوسلیف 
ءزج ای  یجیردت  یعامتجا  سدنهم   » رپوپ تهج  نیمه  هب  میـشاب . راوتـسا  نآ  رارمتـسا  رب  و  میهدن ، فک  زا  تهجیب  ار  یتصرف  نینچ  هک 

ياهداهن نامز  رورم  هب  هک  میشوکب  میشاب و  هتشاد  دامتعا  دوخ  هب  میراذگب و  زاب  ار  هعماج  هک  انعم  نیدب  ( 5 ، ) دنکیم حرطم  ار  ءزج » هب 
رپوپ هتبلا  تسا . یعقاو  یـسارکومد  نامه  تفرـشیپ و  هعـسوت و  هار  نامه  شور  نیا  وا ، رظن  رد  و  میـشخب ، دوبهب  ار  یعامتجا  یـسایس - 

دیما و نامه  دـیآرد ، رتلوبقم  رتاراک و  رتهب و  نآ  یلعف  یعامتجا  یـسدنهم  لیلحت  رد  یـسارکومد  يدـعب  ياهتروص  هک  تسا  راودـیما 
اهینیلوسوم هک  نیمز  برغم  راید  رد  يرکفت  نینچ  دناهداد . تسدـب  ار  نآ  ياهریرقت  نیرخآ  ( 6  ) امایوکوف دله و  دیوید  هک  یهاگدید 

. دـیآ قئاف  یبرغ  یـسارکومد  هب  مسیزان  مسیـشاف و  زا  زیرگ  اما  تسا ، كرد  لباق  يدـح  اـت  دـناهدومن ، راتـشک  نویلیم  نویلیم  اـهرلتیه  و 
یـسایس هفـسلف  دـناوتیمن  زگره  یبرغ ، يزاسهب  درکراک و  يراصحنا و  تابثا  رد  شرامـشیب  نارکفمه  رپوپ و  رادهنماد  شالت  نیارباـنب 

زارف و اهنرق  زا  سپ  دشخبتیعقاو . ار  امایوکوف  خـیرات  نایاپ  و  دـنایامنب ، يرـشب  هبرجت  دوخ و  درواتـسد  نیرخآ  نیرتینالقع و  ار  روبزم 
يراتخاس داجیا  رد  اهنآ  یمامت  تیقفوم  مدع  و  تسا -  هدوب  نآ  زا  ییزج  مه  یـسارکومد  لوحت  دنور  هک  یـسایس -  هشیدنا  رد  بیـشن 

دح ات  اهنآ  صئاقن  زا  هتشاد و  ار  یسایس  فلتخم  ياهزت  نساحم  هک  یسایس  هفـسلف  نتفای  هب  دیما  شخبتیاضر ، قفوم و  لوقعم و  الماک 
وا هک  ارچ  تسه ، زین  يرپوپ  یعامتجا  یسدنهم  همزال  ییوجتسج  نینچ  اقافتا  و  ددنبیم ، ار  یسارکومد  ربتیمزج  هار  دشاب ، اربم  نکمم 

ندرگ يرگید  زیچ  هب  یعامتجا  ياهداهن  حالـصا  تهج  رد  تکرح  دـیما و  زج  ددـنبیم و  دوخ  رب  ار  تیبجح  رابتعا و  ياـههار  یماـمت 
يزاـسهب يزاـس و  لدـم  ناـمه  هکلب  تسین ، یـسایس  هفـسلف  اـتقیقح  رپوپ  یجیردـت  حالـصا  قطنم  هک  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  زا  دـهنیمن .

شهوژپ ره  همزال  هک  ار  هنایوج  فده  ینامرآ و  هنارادم و  تیاغ  يوجتـسج  هکنآ  نودب  تسا ، یعامتجا  یـسایس -  ياهداهن  یجیردـت 
رپوپ یـسایس  هفـسلف  ياهثحب  رد  تبثم ، رایـسب  هطقن  کی  دـشاب . هتـشاد  دوخ  شهوژپ  شواک و  نتم  رد  تسا ، یلمع  هفـسلف  هصرع  رد 

دنب دیق و  رد  هک  دـنکیم  دـیکات  اهراب  دوخ ، بولطم  یـسایس  يزاس  لدـم  ریوصت  رد  رپوپ  تسا . رایـسب  هجوت  نایاش  نآ  رکذ  هک  تسه 
يروتاتکید و  دش ، صالخ  شرـش  زا  يزیرنوخ  نودب  ناوتیم  هک  دنادیم  یتموکح  ار  یـسارکومد  وا  ( 7 ، ) تسین تاحالطصا  ظافلا و 

ار یلوا  یسارکومد و  ار  یمود  یسک  رگا  دیوگیم  سپـس  و  تسین ، نآ  زا  ییاهر  ناکما  بالقنا  هلیـسو  هب  زج  هک  دنادیم  یتموکح  ار 
اـصوصخ هک  تاحالطـصا  اب  يزاب  یفن  رد  رپوپ  شالت  دشاب . يروتاتکید  شمان  هکنیا  ول  تسا و  یلوا  رادـفرط  وا  دـهد ، مان  يروتاتکید 

هک تسا  یمیهافم  رب  ینتبم  مه  یلعف ، ثحب  تسا . ریدقت  روخ  رد  عقاو  هب  تسا ، رتشیب  یعامتجا  مولع  رگید  زا  یسایس  مولع  هفلسف و  رد 
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ار ملق  نیا  شیپاشیپ  تسا  لیام  یـسک  رگا  نیاربانب  درادن . ینادـنچ  شقن  تهج  نیا  رد  ظافلا  میزادرپیم و  نآ  نانعم  تیعقاو  لیلحت  هب 
هکیناسک اما  میرادن ، ینخـس  چیه  وا  اب  دیامنب ، ار  دوخ  عیرـس  تواضق  یـسارکومد  ظفل  ربتیمزج  اب  هدرک و  ضرف  یـسارکومد  فلاخم 
هبتبـسن تیمزج  همهاو و  سرت و  نودـب  ددرگیم ، طوبرم  زین  ینید  تیمکاح  هب  امیقتـسم  هک  دنایـسایس  هفـسلف  رد  یعقاو  یثحب  بلاط 

هک تسا  یثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  یـسارکومد  هشیدنا  دـنوش . هارمه  ثحب  رد  ام  اب  ییارگداینب و ... مسیـشاف ، یـسارکومد ، ریظن  یظافلا 
هنحـص رد  تـسا . هدـش  حرطم  ینید  تیمکاـح  يور  شیپ  رد  یمالــسا ، يروـهمج  ماـظن  لیکــشت  یمالــسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

دوریم هتفر و  راکب  یمالسا  يروهمج  اصوصخ  یمالـسا و  ياهنایرج  بوکرـستهج  رد  يراشف  مرها  نوچمه  حالطـصا  نیا  یللملانیب 
نارکفتم ناـققحم و  ناـیم  رد  یناوارف  ياـهثحب  یلوغـشملد و  هشیدـنا ، نیا  زین  ینید  رکفت  هزوـح  رد  دراد . یلـصفم  ثیدـح  دوـخ  هک 

یخرب دـننکیم ، موکحم  هتـسناد و  روآداسف  يدرواتـسد  هرـسکی  ار  برغ  یـسارکومد  بـالقنا ، زا  لـبق  لاور  هب  یخرب  تسا . هتخیگنارب 
نیا رد  يراج  تاقیقحت  زا  يرتشیبجیاتن  تفایرد  رظتنم  دنهدیم ، لیکـشت  ار  یهاگـشناد  يوزوح و  نارکفتم  زا  یمیظع  شخب  هک  رگید 
برغ یـسارکومد  هک  ضرفـشیپ  نیا  هب  کسمت  اب  زین  رگید  یخرب  و  دـنرادن ، قلطم  تابثا  ای  قلطم  یفن  عضوم  ظاـحل  نیدـب  دـناهنیمز و 

هـصرع رد  رـشب  یملع  درواتـسد  نیرخآ  یـضعب  لوـق  هب  هکلب  و  تسا ، نیمز  برغم  یملع  شـالت  لوـصحم  هک  تسا  مـیظع  يدرواتـسد 
نید ملع و  نیب  یعمج  بیترت  نیدب  و  دنیامن ، راگزاس  روبزم  یسارکومد  اب  ار  ینید  تیمکاح  دوخ  معز  هب  ات  دنـشوکیم  تسا ، یـسایس 
همه مهم  یلـصا و  لاوئـس  لاـح  رهب  دـیآرد . اـجکی  ود  ره  قولخم  قلاـخ و  ياـضر  هکلب  اـت  دـنروآ ، لـمع  هب  يرـشبتیسایس  هصرع  رد 

نیون نیزورما و  یسارکومد  اب  ار  ینید  تیمکاح  ناوتیم  ایآ  تسا : یکی  یـسارکومد  هلوقم  هرابرد  زورما ، ناهج  رد  یمالـسا  نارکفتم 
نارکفتم هیقب  دـننکیم ، هئارا  یفنم  اـقلطم  ار  لاوئـس  نیا  خـساپ  هکیناـسک  زج  هب  یلدـم ؟ هچ  اـب  هنوگچ و  ناوتیم  رگا  دوـمن ؟ راـگزاس 

نیون و یـسارکومد  يراگزاس  يارب  ییوگلا  میظنت  نایرج  رد  اداـبم  هک  دنتـسه ، یتاـقیقحت  فوخ  یعون  راـچد  هصرع ، نیا  رد  ناملـسم 
یمامت رد  اعقاو  یفوخ  نینچ  دنهد . او  ینید  لوصا  ررض  هب  و  نیزورما ، یـسارکومد  یفـسلف  ینابم  عفن  هب  ار  ثحب  مامز  ینید ، تیمکاح 

، ياهمهاو نینچ  نودب  هب  هک  تسا  طاقتلا  قافن و  نایرج  اهنت  و  دراد ، دوجو  فعـض  تدش و  زا  یفیط  اب  دـنراد ، ینید  هغدـغد  هکیناسک 
یسارکومد يراگزاس  هرابرد  هیرظن  هس  هب  ثحب ، همادا  رد  دنکیم . ینابرق  برغ  یسایس  هفسلف  هاگشیپ  رد  ار  نید  تیمکاح  تلوهـس  هب 

رب هوـالع  دراد ، دوـخ  رد  ار  روکذـم  یتاـقیقحت  فوـخ  زا  ياهجرد  کـی  ره  ینـشور  هب  هک  ياهیرظن  هس  میزادرپیم ، ینید  تیمکاـح  و 
هئارا یگنوگچ  رد  ار  روبزم  ضرفـشیپ  میقتـسم  ریثات  هیرظن ، هس  نیا  زا  کـی  ره  رد  برغ  یـسارکومد  ندرک  دادـملق  یملع  نازیم  هکنیا 
سپس و  سنوت ، یمالسا  تضهن  زا  یشونغ  دشار  شرگن  شورس ، رتکد  شرگن  زادنترابع : هیرظن  هس  نیا  دهدیم . ناشن  يراگزاس  هیرظن 

تینالقع نازیم  و  میواکب ، ار  برغ  یسارکومد  ینابم  یکدنا  تسا ، بسانم  هناگهس ، تایرظن  حرط  زا  لبق  نادوس . زا  یبارت  رتکد  شرگن 
یناـبم میدـنمزاین - . یلیلحت  نینچ  هب  هناـگهس  تاـیرظن  دـقن  رد  هک  ارچ  مـینزب ، کـحم  يرـشبتسایس  هـصرع  رد  ار  نآ  ییاـمن  عـقاو  و 

اقیقد زین  نونکات  هک  ییانبم  هس  دیدرگ ، راوتـسا  یـساسا  هدمع و  يانبم  هیاپهس و  ربجیردتب  نیمز  برغم  رد  یـسارکمد  برغ  یـسارکمد 
ماـن هدـیدرگ و  حرطم  یـسارکومد  هنیمز  رد  برغ  درواتـسد  نیرخآ  ناوـنع  هـب  و  دـنوریم ، رامـش  هـب  یبرغ  یـسارکومد  یلـصا  ناـکرا 

و دـمآرد ، هعماج  نید و  عازن  بلاـق  رد  تلود ، اـسیلک و  هلاـس  رازه  عازن  ادـتبا   - 1 تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  لاربیل  یـسارکومد 
، دـنام یقاب  نایبرغ  نید  يارب  هک  هچنآ  رادوریگ  نیا  رد  دـیدرگ . کیکفت  تسایـس  زا  اـصوصخ  عنم و  هعماـج  رد  تلاـخد  زا  نید  سپس 
رد دش . هدرمش  یلـصا  كالم  هبرجت  لقع و  اهنت  اهنت و  مه  یـسایس  یعامتجا و  ياهداهن  هزوح  رد  دوب ، نمؤم  ناسنا  نورد  بلق و  نامه 

نیا رد  سکچیه  دیامن . ریسفت  نیعم و  نتـشیوخ  يارب  دوخ  ار  دوخ  سدقم  باتک  دیاب  درف  ره  : » تشادرب نوتلیم  ار  ماگ  نیلوا  تهج  نیا 
ار دوخ  صاخ  ریـسفت  دیابن  کیچیه  اسیلک  هن  رادمامز و  هن  رتنالک و  هن  اذل  و  هدـیمهف ، تسرد  دوخ  وا  هک  دوش  نئمطم  دـناوتیمن  ناهج 
تخاس و نشور  ناوتن  روز  اب  ار  راکفا  دراد ، راکورـس  یناحور  درم  اب  اهنت  اسیلک  دننک ...  لخاد  مدرم  موقلح  هب  روز  اب  سدـقم  باتک  زا 

رگیدکی زا  فده  تعیبط و  ظاحل  زا  ( اسیلک تلود و   ) هسـسؤم ود  نیا  ناشیا . رکف  بلق و  اب  هن  دراد ، راکورـس  دارفا  ینورب  روما  ابتلود 
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نآ اضعا  تیرثکا  تقفاوم  عبات  هعماج  لـمع  ره  : » تشادرب ار  يدـعب  مدـق  كـال  ( 8 «. ) دنوش کیکفت  رگیدکی  زا  دـیاب  اذـل  دـنزیامتم و 
 - یـسایس هشیدنا  هصرع  رد  نید  روضح  ندوب  وغل  متـسیب  نرق  رد  هکیروطب  دیدرگ ، تیوقت  نامز  رورم  هب  مدق  نیا  و  ( 9  ، ) تسا هعماج 

ناماس رد  ییاکتا  دوخ  و  نمؤم ، درف  بلق  هشوگ  هب  عامتجا  هنحـص  زا  نید  ندـنار  نیارباـنب  دـمآ . رد  یهیدـب  یلـصا  تروصب  یعاـمتجا 
 - 2 دیدرگ . برغ  یـسارکومد  لصا  نیلوا  یـشزرا  دعب  رد  مه  شنیب و  شناد و  دـعب  رد  مه  یعامتجا ، یـسایس -  ياهداهن  یمامت  نداد 

ریخ و نیرتشیب  يوجتـسج  لابند  هب  لیم  تراوتـسا  لیم و  زمیج  ماتنب و  داهن . داینب  برغ  یـسارکمد  يارب  ار  هیاپ  نیمود  يوجدوس  هفـسلف 
هلصوح زا  نآ  لیصفت  هک  دندومن ، ریرقت  ار  یـسارکمد  زا  یتوافتم  اتبـسن  ياهتروص  کیره  و  دندمآ ، رب  هعماج  دارفا  نیرتشیب  يارب  دوس 

هدش و هدرمش  لوقعم  تیرثکا  قفاوت  هدودحم  رد  اهناسنا  لیم  تساوخ و  عون  ره  هک  دش  یهتنم  اجنادب  شالت  نیا  تسا . نوریب  هلاقم  نیا 
میظنت رد  هعماج ، ریخ  تداعـس و  هار  هک  دیدرگ  فوطعم  هطقن  نیا  رب  لاربیل  هفـسالف  یلـصا  هجوت  بیترت  نیدب  دـش . هتخانـشتیمسر  هب 

: تسا ماـتنب  عقاو  هب  قیرط  نیا  ماگـشیپ  دـشاب . زین  تیرثـکا  ریخ  عفن و  نماـض  هدوبتیرثـکا و  لـیم  تساوخ و  هب  یکتم  هک  تسا  ینیناوق 
رد هک  دنک  ینیبشیپ  ار  هعماج  زا  یتلود  ییاغ  فده  ناونع  هب  دناوتیم  يو  تسا . دنمـشوه  راذگنوناق  تسد  رد  هعماج  حالـص  ریخ و  »
هب هک  دهد  ققحت  ینیناوق  عضو  هلیـسوب  ار  ییاغ  ياهفده  نآ  زین  دشاب و  هدش  مهارف  هعماج  دارفا  يددع  تیرثکا  يارب  تذل  رثکادح  نآ 

يانب نوناق  لقع و  تسد  ود  اب  دناوتیم  راذگنوناق  دیامن . قحلم  نآ  ماجنا  زا  ار  مدرم  عنم  يارب  مزال  ياههزیگنا  بولطمان ، لامعا  راتفر و 
(10 «. ) دنک يراذگهیاپ  ار  تاداعس  تاکرب و 

( مود تمسق  ) خساپ

لیم دراد و  یگتـسبتیرثکا  رظن  يار و  هب  همه  بولطم  اـن  لاـمعا   » ییاـغ و ياهفدـه  ، » لاربیل هفـسالف  رظن  رد  هک  مینکن  شومارف  هتبلا  و 
یبلط تذل  ییوجدوس و  هک  دوب  نیمه  دنام ، ياجرب  مود  مدق  نیا  زا  هک  هچنآ  تیاهن  رد  دـنکیم . ریـسفت  ار  روما  نیا  هک  تسا  تیرثکا 

اهنت تاـقوا ، يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نـیا  هـتبلا  و  دـمآ . رد  یـسارکومد  ياـنبم  نـیمود  تروـصب  هعماـج  دارفا  رثکادـح  يارب 
، رادهیامرـستیلقا ياپ  هب  مدرم  تیرثکا  عفن  ندرک  ینابرق  اب  لـمع  رد  و  هدـش ، رگهولج  برغ  یـسارکومد  رد  یناـمرآ  يراعـش  تروصب 

نکر نیرتـمهم  نـیرخآ و  دـینک ،- حالطـصا  هـک  یمیـساره  اـب   - درف تلاـصا  هشیدـنا   - 3 تسا . هدرواـین  تسدـب  یلوبق  لـباق  تیقفوـم 
تخاس رادومن  برغ  یعامتجا  قطنم  رد  ار  يدنیآرب  نینچ  ناشنارکفمه ، رگید  لسار و  رتراس و  تناک ، شالت  تسا . یبرغ  یـسارکومد 

يدح ات  هتبلا  تسا ، ناسنا  درف  ره  تساوخ  دراد  تلاصا  رابتعا و  شزرا و  هچنآ  تسا و  یتسه  همه  تیاغ  ساسا و  لصا ، ناسنا ، درف  هک 
، دش اهر  لامها  تیاهن  رد  يرگید  هب  درف  ندز  همطل  دودح  نییعت  و  ریخا ، دیق  نیا  ریـسفت  هکنیا  زا  میرذگب  دنزن . ياهمطل  نارگید  هب  هک 
هب ار  برغ  یـسارکمد  مهم  یـساسا و  نکر  نیا  رپوپ  دنیوگن !! نخـس  نآ  زا  الـصا  هک  دنهدیم  حـیجرت  یبرغ  هفـسالف  هزورما  هکیروطب 

مامت يزکرم  هتـسه  هدـمآ و  رد  برغ  رد  ام  ندـمت  هدولاـش  تروص  هب  یهاوخرگید ، اـب  ماوت  درف  تلاـصا  نیا  : » دـنکیم ریرقت  تحارص 
دوخ هیاسمه   » دیوگیم سدقم  باتک   ) تسا حیـسم  نید  يروحم  هزومآ  ندمت و  نآ  هدننازیگنارب  و  ندـمت ، زا  هدـمآرب  یقالخا  تایرظن 

. تسا هدـش  هدـیناجنگ  تناـک  یقـالخا  تمکح  يروحم  هزومآ  رد  لـثملا ، یف  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  ار ) دوخ  هلیبق  هن  « رادـبتسود ار 
 ، نکم هدافتسا  شیوختیاغ  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  نوچمه  افرـص  ناشیا  زا  دنتیاغ و  ناسنا  دارفا  هک  نادب  هشیمه  : » دیوگیم تناک 

دوش ششوک  دیاب  درف ، تلاصا  ساسا  رب  ( 11 «. ) دشاب رادروخرب  یتردق  نینچ  زا  یمدآ  یقالخا  دشر  رد  هک  تسین  يرگید  هشیدنا  چیه 
تردـق درف و  چـیه  تساوخ  و  دـیآ ، مهارف  نآ  ققحت  طیارـش  هتـشاذگ و  مارتحا  هعماج  دارفا  کیاکی  لـیم  تساوخ و  هب  نکمم  دـح  اـت 

وترپ رد  دناهدیسر . نادب  رهاظ  بسح  هب  هزورما  هک  تسا  برغ  یـسارکومد  هطقن  نیرخآ  نیا  دباین . يرترب  يرگید  رب  ینامـسآ  ینیمز و 
تروص رد  اهناسنا ، زا  یـشخب  لیم  دروم  راتفر  شنک و  عون  ره  یـسنج و  دازآ  طباور  نینج ، طقـس  يزابسنج ، مه  اـقطنم  درف ، تلاـصا 

يار هلیسوب  دوخ  یعقاو  همئاق  رب  یماگنه  یسارکومد  نیا  هک  ارچ  تسا ، یسارکومد  یعقاو  ققحت  قیداصم  زا  ریغ ، هبتبـسن  محازت  مدع 
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تلاصا دزیخرب ، هضراعم  هب  يدرف  ياهتساوخ  زا  یشخب  اب  ینید  يرطف و  لوصا  ریظن  يرگید  لوصا  رگا  هک  ددرگیم ، راوتـسا  تیرثکا 
زاـسمه ینید  اـی  يرطف  لوصا  اـب  دارفا  تساوخ  هک  يدراوم  رد  یلو  دـبایب . ینوناـق  تیعورـشم  هدـش و  هریچ  تیرثـکا  يار  قیرط  زا  درف 

تساوختقیقح رد  و  هدش ، عقاو  ینید  ای  يرطف  لوصا  ریثات  تحت  صاخ  داروم  نآ  تیعورشم  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  هشیمه  تسا ،
نیماـت ار  يدرف  تساوـخ  هچرگ  یبرغ  یـسارکومد  قـقحت  يدراوـم  نینچ  رد  دـشاب . هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ  لقتـسم  زوربتـصرف  يدرف 

رد تیرثکا  يار  هب  لمع  یـسارکومد و  يارجا  برغ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . كوکـشم  نآ  لقتـسم  يدـج و  ققحت  اـما  دـنکیم ،
یعبات تیرثکا  نینچ  دنکیم . دادملق  ینید  ینابم  لوصا و  زا  ارچ  نوچیب و  یعبات  ار  نآ  و  دریگیمن ، يدـج  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

تنآ و اـناه  لـسار و  هچناـنچ  دـنمانیم . تیلقا  هیلع  تیرثـکا  يروتاـتکید  ار  نآ  هکلب  دوـشیمن ، یقلت  یـسارکومد  برغ  رظن  رد  زگره 
يار شزرا  حوـضو  هب  دـناهتفگ و  نخـس  دوـخ  یـسایس  هفـسلف  رد  تیلقا  هیلع  تیرثـکا  يروتاـتکید  هراـبرد  لیـصفت  هب  ( 12  ) تیاربلاگ
برغ یـسارکومد  یناـبم  دـقن  حیرـشت و  مدـصق  هلاـقم  نیا  رد  نم  دـناهدرک . یفن  ار  دراوم  نیا  رد  یـسارکومد  ققحت  ناوـنع  هبتیرثـکا 

هک دراد  دوخ  هارمه  هب  يایـسایس  هفـسلف  برغ  نیزورما  یـسارکومد  هک  مهد  ناشن  هدرـشف  تروصب  ات  منکیم  شالت  اهنت  هکلب  تسین ،
نیا هک  تسور  نیا  زا  دراد . هدهع  رب  ار  یعامتجا  شنکاو  شنک و  عون  ره  یساسا  ناماس  هداد و  لیکشت  ار  نآ  یلصا  روحم  درف  تلاصا 

یسارکومد تسین . رگیدکی  زا  کیکفت  زیامت و  لباق  یعامتجا  ياهراتفر  اهداهن و  يدنبتروص  رد  هدش و  نیجع  مسیلاربیل  اب  یـسارکومد 
هدش ریرقت  داهنـشیپ و  نآ  زا  يددـعتم  ياهلدـم  نونکات  نوطالفا  نامز  زا  هک  تسا ، مدرم  تیمکاح   » ای مدرم  تلود و   » ینعم هبتغل  رد 

نآ هدش  ریرقت  ياهلدم  زا  یکی  ققحت  ای  یسارکومد و  ظفل  رس  رب  یمالسا ، نادنمشناد  اب  اصوصخ  نارگید و  اب  نایبرغ  عازن  ( 13 . ) تسا
ماظن رد  مه  ار  رتیپموش  يارگهبخن  یـسارکومد  ای  ماتنب و  لیم و  یتیامح  یـسارکومد  هزورما  يروشک  رگا  اـمتح  تسین . خـیرات  لوط  رد 

، متسیب نرق  ینایاپ  ههد  ینا  رد  دروآ . دهاوخن  تسدب  ار  یـسارکومد  هنیمز  رد  نایبرغ  اب  ینابزمه  تیاضر و  دشخب ، ققحت  دوخ  یـسایس 
تیرشبتفرشیپ هقلح  نیرخآ  نایبرغ  معز  هب  هک  تسا ، لاربیل  يارگرثکت  یـسارکومد  ینعی  نآ  ریرقت  لکـش  نیرخآ  رـس  رب  دوجوم  عازن 

اـهتلود و هک  تسا  ساـسا  نـیمه  رب  ( 14 . ) تسا هداـهن  ماـن  خـیرات  ناـیاپ  ار  نآ  اـمایوکوف  تسا و  یـسایستیمکاح  ماـظن و  هنیمز  رد 
، دنهدیم رارق  رمتـسم  راشف  تحت  ار  رگید  ياهروشک  مامت  هیحان  نیا  زا  رگیدکی ، اب  ماگمه  برغ  رد  یـسایس  نازادرپهیرظن  نارکفتم و 

نیمز هرک  یمامت  رد  ار  لاربیل  یسارکومد  یسایس ، دشر  هلپ  نیرخآ  رد  هک  تسا  تیرشب  موتحم  تشونرس  نیا  امایوکوف  معز  هب  هک  ارچ 
رد لاربیل  یـسارکومد  رد  رتدیفم  رتآراک و  رتهتفرـشیپ و  یتروص  نآ  سپ  رد  هک  ینایاپ  دسرب ، خیرات  نایاپ  هبتیاهن  رد  دـشخب و  ققحت 

دراد دوخ  رد  لوبق  لباق  هتکن  کی  هبرجت  هیحان  زا  مه  لقع و  هیحان  زا  مه  یسارکومد  درجم  موهفم  درادن . دوجو  يرشب  یسایس  راتخاس 
تباث هبرجت  تسا و  بولطم  القع  مه  هک  تسا ، دوخ  یعاـمتجا   - یـسایستشونرس رد  اـهناسنا  مومع  تکراـشم  مدرم و  رب  دـیکات  نآ  و 

هک تسا  نشور  تشاد . دهاوخن  دوخ  اقب  هب  دیما  دنام و  دهاوخن  دنمتردق  راوتـسا و  مدرم ، تیامح  لوبق و  نودـب  یماظن  چـیه  هک  هدرک 
، تسین ریذـپناکما  یـسایس  ياهداهن  رارقتـسا  اهراتفر و  يزاسلدـم  يدـنبتروص و  عون  ره  زا  یلاـخ  درجم و  تروصب  موهفم  نیا  ققحت 

یتروص نامه  دـبای ، یلجت  یـسایس  ياهداهن  اهراتفر و  زا  یقیقد  يدـنبتروص  بلاق  رد  دـیاب  یمدرم  تیامح  تکراشم و  نیا  اموزل  هکلب 
يراصحنا شور  اهنت  ایآ  هک  تسا  نیا  یلصا  لاوئس  اما  دننادیم . لاربیل  یـسارکومد  دوخ  معز  هب  ار  نآ  نیرتهتفرـشیپ  نابیرغ  هزورما  هک 

هک تفای  ناوتیمن  يرتهدیچیپ  يدنب  تروص  چیه  ایآ  تسا ؟ تیرثکا  يار  يراصحنا  لوبق  نانآ  تیاضر  نیمات  مدرم و  یسایستکراشم 
تیرثکا يار  هبناج  همه  قلطم و  رارقتـسا  هنادرخبان  ضراوع  زا  هعماج ، یـسایس  هصرع  رد  یمدرم  تکراشم  تیاـضر و  نیماـت  رب  هوـالع 

لیلحت کی  رد  دـیابن  ارچ  و  میزرو ؟ رارـصا  تیرثکا  يار  لوبق  رب  اـههنیمز  یماـمت  رد  هنوگ  راعـش  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  دـشاب ؟ اربم 
لوحت ریس  برغ  یسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  مییامن - ؟ رصحنم  تساشگهار  اعقاو  هک  يدراوم  هب  ار  تیرثکا  يار  ینالقع ، قیقد 

تکراشم ققحت  یلمع  ناـکما  جـیردتب  سناـسنر  زا  دـعب  نارود  یط  رد  هک  دـیامنیم  ریوصت  ار  ياینحنم  برغ  رد  یـسارکومد  هفـسلف 
- یسایس راتخاس  رد  مدرم  تیرثکا  ارآ  یعقاو  مهس  زا  امئاد  هجیتن  رد  و  هتفر ، لاوئس  ریز  رتشیب  هچ  ره  تیرثکا  يار  قیرط  زا  مدرم  یعقاو 
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تکراشم تیاهن  رد  هک  يروط  هب  تسا . هدش  هدوزفا  دارفا  اهتیلقا و  ياههتـساوختیعورشم  تیمها و  مهـس  رب  هدش و  هتـساک  یعامتجا 
لباـقم رد  و  هدـش ، دودـحم  یفنـص ) ياهلکـشت  رد  تکراـشم  نداد و  يار  ریظن   ) یعاـمتجا شنک  دـنچ  رد  يرهاـظ  تروص  هب  یمدرم 

ياهطقن هب  یـسارکومد  هنیمز  رد  برغ  یـسایس  هفـسلف  تقیقح  رد  تسا . هتـشاد  ياهدـنیازف  دـشر  امئاد  اهتیلقا  ياـهتساوخ  هب  مارتحا 
مرتـحم هعماـج ، یموـمع  ياـضف  اـب  هارمه  اـی  اـهتیلقا و  هناگادـج  ياـهتساوخ  نیماـت  تروـص  رد  اـهنت  ار  تیرثـکا  يار  هـک  هدیـسر ،

دروم ار  اهروشک  رگید  نآ  هیحان  زا  هدرک و  ییامنگرزب  یپایپ  ار  دوخ  یسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  یلاح  رد  نایبرغ  درامشیم .
دروم نآ  نوگاـنوگ  ياـههبناج  زا  ار  تیرثـکا  يار  شزرا  و  دنایـسارکومد ، يداـقن  ناماگـشیپ  نیلوا  دوخ  هک  دـنهدیم ، رارق  شنزرس 

ياوتحم دناوتیمن  زگره  تسا و  یلکـش  يرهاظ و  يرما  تیلقا  ربتیرثکا  يار  حیجرت  هک  تسا  دـقتعم  ( 15  ) لسار دناهداد . دارق  لاوئس 
و تسین ، سکعلاب  ای  تیلقا و  هلیـسوبتیرثکا  هشدنا  یبوکرـس  نیب  یقرف  الوصا  يو  رظن  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنک . نییعت  ار  تلادـع  قح و 
هب میهد . رد  نت  مه  نآ  رگید  تروص  لوبق  هب  دیاب  مینادـب ، لوقعم  ار  تیرثکا  هلیـسوبتیلقا  رکف  درط  ینعی  تروص  ود  نیا  زا  یکی  رگا 

زوجم دناوتیمن  هدع  هدـع و  ندوب  مک  دایز و  هک  ارچ  تسا ، وغل  ینالقع و  ریغ  يددـع ، یـسارکومد  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  لسار  عقاو 
. دریذپیم راک  همادا  يارب  یهار  ناونع  هب  طقف  ار  تیرثکا  يار  و  دـیوگیم ، نخـس  رتحـضاو  یلیخ  رپوپ  دـشاب . یفرط  چـیه  تیعورـشم 
زج یهار  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تروص  نآ  رد  دیوگیم  و  دنکیم ، حرطم  ار  یـسارکومد  تسکـش  لامتحا  احیولت  یتح  يو  ( 16)

حیجرت موهفم  نیا  هب  ار  یـسارکومد  لصا  هکیـسک  نیاربانب  !!: » تسا یـشزرااب  هبرجت  نیا  رپوپ  رظن  رد  هتبلا  و  درادـن ، دوجو  يروتاـتکید 
تسرد و هچنآ  قثوم  رادومن  ار  کیتارکومد  هویـش  هب  يریگيار  هجیتن  هک  تسین  نیا  هب  دیقم  دریذـپیم ، تیرثکا - تموکح  هن  تیرثکا 

دازآ ار  دوخ  یلو  دریذپیم ، کیتارکومد  ياهداهن  درکراک  همادا  رطاخ  هب  ار  تیرثکا  میمـصت  هچرگ  یـسک  نینچ  درادـنپبتسا . قح  هب 
هک دنیبب  يزور  رگا  و  دشکبتمحز ، نآ  رد  رظن  دیدجت  يارب  دورب و  میمـصت  نآ  گنج  هب  کیتارکومد  لیاسو  هب  هک  دـنکیم  ساسحا 

يارب يریذپان  دنزگ  شور  چیه  هک  تفرگ  دهاوخ  دنپ  طقف  زیگنامغ  هبرجت  نیا  زا  دـنکیم ، دوبان  ار  کیتارکومد  ياهداهن  تیرثکا  يار 
تروص هب  اهنت  هکلب  ینالقع ، یسایس  هفسلف  کی  هن  ار  یسارکومد  شزاب  هعماج  رد  رپوپ  ( 17 «! ) درادن دوجو  هنارباج  تموکح  زا  زارتحا 
تـسا رتهب  هدش ، حرطم  یبرغ  هفـسالف  نایم  رد  نونکات  هچنآ  زا  بتارم  هب  یلدم  نینچ  هکنیا  زین  دنکیم و  هضرع  هبرجت  لباق  لدـم  کی 

يو هلمج  نیا  يانعم  نم  دتفایم . ضقانت  هب  هاگ  هکلب  درادن ، نتفگ  يارب  یفرح  یسارکومد  زا  عافد  ریوصت و  رد  زین  يو  دوخ  عقاو  هب  اما 
تیاضر نودب  کیتارکومد  ياهداهن  نایبرغ  یـسایس  قطنم  رد  ییوگ  دنک » دوبان  ار  کیتارومد  ياهداهن  تیرثکا  يار   » هک ممهفیمن  ار 

تیوه نینچ  اـعقاو  رگا  و  دـنک ، دوباـن  ار  نآ  تیرثـکا  يار  ضرفلا  یلع  هک  دراد  یلالقتـسا  یتـیوه  تسا و  ققحت  لـباق  تیرثـکا  يار  و 
رگا دـیرادن . لوـبق  ار  ینید  لوـصا  ترطف و  هک  امـش  دراد ؟ اـجک  رد  هشیر  تـسا ، ریوـصت  لـباق  کـیتارکومد  ياـهداهن  يارب  یلقتـسم 
ندـش دوباـن   » تروـص نآ  رد  تسا و  یـسارکومد  نیع  تیرثـکا  يار  سپ  تسا ، تیرثـکا  رظن  حـیجرت  ناـمه  رپوـپ  رظن  رد  یـسارکومد 

هک تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسین . هتسیاش  یفوسلیف  چیه  زا  نآ  نایب  هک  تسا  یندوشخبان  يوهـس  تیرثکا ،  هلیـسوب  کیتارکومد  ياهداهن 
رب دـیکات  زا  سپ  رتیپموش  دومن . حیرـصت  نادـب  رتشیپ  هچنانچ  تیرثکا ، يار  هن  تسا  درف  تلاصا  ناـمه  رپوپ  رظن  رد  یـسارکومد  هرهوج 

، تسا درف  تلاصا  تیلوئـسم و  هب  هجوت  یمومع و  عفن  ریخ و  تیرثکا ، يار  رب  ینتبم  برغ ، رد  لوادتم  یـسارکومد  یـسایس  هیرظن  هکنیا 
درف هب  رصحنم  یمومع  ریخ  ناونع  هب  يزیچ  هکنیا  تسخن  : » دهدیم رارق  داقتنا  دروم  تدشب  ار  یمومع  عفن  ریخ و  تیرثکا و  يار  شزرا 
نیا تخاـس . راداو  نآ  ربتقفاوم  هب  ار  ناـنآ  ناوتب  ییـالقع  لالدتـسا  روز  هب  اـی  دـننک ، قفاوت  نآ  رب  دـنناوتب  مدرم  همه  هک  درادـن  دوجو 
نیا زا  هکلب  دنشاب ، یمومع  ریخ  زجب  ییاهزیچ  ناهاوخ  مدرم  زا  یضعبتسا  نکمم  هک  تسین  تیعقاو  نیا  زا  یـشان  لوا ، هلهو  رد  بلطم 
یتح هکنیا  مود  دریگیم . دوخ  هب  یتوافتم  یناـعم  یمومع  ریخ  فلتخم ، ياـههورگ  دارفا و  رظن  زا  هک  دریگیم  تاـشن  رتيداـینبتیعقاو 

ادا درفنم  لیاسم  ربارب  رد  هک  ییاهخـساپ  زاب  دوشن ، عقاو  ناگمه  لوبق  دروم  تیعطاـق  زا  رادروخرب  یفاـک  دـح  هب  یمومع  ریخ  کـی  رگا 
زا يرایـسب  دنناوتب  هک  دنـشاب  توافتم  يردقب  دروم  نیا  رد  دیاقع  دراد  ناکما  دوب . دهاوخن  رادروخربتیعطاق  هزادنا  نآ  زا  درک  دهاوخ 
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صاخ موهفم  هک  تسا  نیا  تسا  یلبق  هیـضق  ود  هجیتن  هک  موس  هتکن  دـنوش . بجوم  ار  دوخ  فدـه  هرابرد  يداـینب   » ياـهتفلاخم راـثآ 
لباق همه  يارب  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  یمومع  ریخ  دوجو  مزلتـسم  نآ  موهفم  اریز  ددرگیم ، دـیدپان  يراـبغ  تروص  هب  مدرم ، هدارا 

، دندوبیم کیتارکومد  دنیآرف  لمع  يارب  یلقتسم  عطاق و  الماک  ياههداد  نادنورهش ، درفدرف  ياهوزرآ  دیاقع و  رگا  یتح  دشاب . كرد 
هک دـشیمن  دـیاع  ياهجیتن  نینچ  اـمازلا  زاـب  درکیم ، لـمع  اـهنآ  ساـسا  رب  لآ ) هدـیا   ) یناـمرآ تعرـس  تینـالقع و  اـب  سک  ره  رگا  و 
ره هب  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  رهظم  تسا ، هدمآ  لمع  هب  درفنم  ياهتساوخ  نآ  ماخ  هدام  زا  هک  دنیآرف ، نآ  لوصحم  یسایس  تامیمـصت 

بعـشنم یلیخ  دارفا  ياههدارا  هک  یماگنه  هب  هکلبتسا  كرد  لباق  اهنت  هن  بلطم  نیا  دـیمان . مدرم  هدارا   » ناوتب ياهدـننک  باجم  يانعم 
ندش هتخاس  هوحن  دشاب . هتشادن  ییاونمه  دنهاوخیم » اعقاو  مدرم  هچنآ   » اب لصاح ، یـسایس  تامیمـصت  هک  تسا  لمتحم  رایـسب  دنـشاب ،

دوخان اب  سامت  يارب  ار  اهشالت  نامه  مه  اجنیا  رد  تسا . يراجت  يارگهزاوآ  هیبش  انیع  یعوضوم  ره  هرابرد  مدرم  هدارا  و  تاـعوضوم ،
رتیپموش ( 18 . ) دنرترثؤم دنرتینالقع ، ریغ  هچ  ره  هک  مینیبیم  ار  دنیاشوخان  دـنیاشوخ و  ياهدـنویپ  داجیا  نف  نامه  مینکیم ، ادـیپ  هاگآ 

تیعقاو و يوس  هب  یهار  مدرم  ارآ  بلج  ياربتباقر   » ای یتباـقر  يارگهبخن  یـسارکومد   » هیرظن هئارا  اـب  دـشوکیم ، دوخثحب  ناـیاپ  رد 
يدنبعمج کی  رد  دزاسیمن !! مهارف  زین  بیقر  ناگبخن  يارب  یتیعورـشم  دشاب ، يراجت  یـسارکومد  رد  تیرثکا  يار  شزرا  يریذپدرخ 

یلـصا هلیـسو  ناونع  هبتیرثکا  يار  شزرا  نانآ  رظن  رد  هک  میـسریم ، هجیتن  نیدب  یـسارکومد  هرابرد  یبرغ  نادنمـشناد  ارآ  زا  هدرـشف 
نآ لدـم  نیرخآ  يوس  هب  برغ  یـسارکومد  روطت  ریـسم  تسا . هدرک  ادـیپ  لزنت  اتقیقح  نآ ، تواـفتم  ياـهتروص  رد  یـسارکومد  ققحت 

تعفنم رب  رتشیب  هچ  ره  دـیکات  و  ترطف ، نید و  ندرک  اهر  دراد ، دوخ  هرهوج  رد  عقاو  هب  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  لاربیل ، یـسارکومد  ینعی 
ناـیم نیا  رد  هچنآ  و  تسا ، رتـشیب  هچره  نکمم و  دـح  اـت  دارفا  همه  ياـهتساوخ  هب  مارتـحا  درف و  تلاـصا  تیروـحم  و  يزیرغ ، یبـلط 

زا يزورما  برغ  تقیقح  رد  تسا . یسایستیمکاح  رد  مدرم  تکراشم  تیاضر و  انامه  هتفر ، لاوئـس  ریز  نآ  یعقاو  شزرا  تیلوقعم و 
. دنکیم هدارا  ار  درف  تلاصا  قطنم  ققحت  تهج  رد  تیرثکا  يار  ندروآ  رد  تمدخ  هب  اهنت  یسارکومد 

( موس تمسق  ) خساپ

زورما یسارکومد  نیب  عمج  ندوب  نکمم  ریغ  هکلب  يراوشد و  هک  تساجنیمه  زا  ینید  تیمکاح  برغ و  یسارکومد  نیب  عمج  هلضعم  - 
ینابم مالسا و  لوصا  ندوب  رایعم  دوش ، هئارا  مالسا  تیمکاح  زا  هک  يریوصت  ریرقت و  ره  ددرگیم . راکشآ  یمالسا ، تیمکاح  اب  نایبرغ 

اما دوـشیم ، دودـحم  نآ  هطیح  رد  تروـص  رهب  یعمج  تکراـشم  اذـل  و  تسا ، يرورـض  یهیدـب و  يرما  نآ  رد  نید  فـلخت  لـباق  ریغ 
، دـنکیم داهنـشیپ  هک  تسا  يدـنور  نینچ  همادا  رد  تسا . دارفا  کیاکی  ياـهسوه  يوه و  ندروآرب  يوجتـسج  رد  لاربیل  یـسارکومد 

ینیبشیپ يرادرابدض  هدرتسگ  مسیناکم  اهنت  دوش و  زاب  رگیدکی  يور  هب  فلاخم  قفاوم و  سنج  شوغآ  رـشب ، دـشر  زا  يریگولج  يارب 
يار یـسنج  یقـالخا و  دـنب  دـیق و  ره  زا  ناـناوجون  ناـکدوک و  يدازآ  هب  لاربـیل  ياهوردـنت  هک  تسا  يدـنور  نینچ  همادا  رد  و  ددرگ ،

هک تسا  یـسایستیمکاح  تروـص  نیرتهتفرـشیپ  هکلب  نیرتـبولطم و  برغ  یـسارکومد  ناملـسم ، نارکفتم  زا  یخرب  ناـمگ  هب  دـناهداد .
نارکفتم نیا  شالت  تفایتسد . یمالـسا  یـسارکومد  هب  ینید ، تیمکاح  اب  نآ ، تبثم  ياههبنج  قیفلت  یفنم و  ياههبنج  درط  اب  ناوتیم 

شیب نانآ  هک  دریگیم  تروص  روظنم  نیدب  اهنت  یمالسا ، تیمکاح  برغ و  یسارکومد  نیب  يراگزاس  هیرظن  یعون  هئارا  يارب  ناملـسم 
درف تلاصا  مسیلاربیل و  اب  نانچنآ  روبزم  یسارکومد  دوپورات  اما  دننک ، ظفح  ار  ود  ره  هب  دوخ  هقالع  یلوغـشملد و  دنراد  لیامت  شیپ  زا 

. درادن دوجو  دیآیم ، رامش  هبتبثم  ازجا  ناملسم  نارکفتم  زا  هتـسد  نیا  معز  هب  هک  نآ  ازجا  زا  یخرب  يزاسادج  ناکما  هک  هدینت  مهرد 
. - میزادرپـب یمالـسا  تیمکاـح  یـسارکومد و  هراـبرد  هدـشدای  یمالـسا  نارکفتم  يدـنبتروص  یـسررب  هب  هک  هدیـسر  نآ  تـقو  کـنیا 

هک ینید  ياهتموکح  يراب  : » میونـشب شورـس  رتکد  زا  ار  يراگزاس  لدم  نیلوا  ینید 1 - تیمکاح  یـسارکومد و  يراگزاس  ياههیرظن 
نورب و هب  دنهاوخب و  مه  اب  ار  قلاخ  قلخ و  ياضر  هک  دوب  دنهاوخ  کیتارکومد  یتقو  اهنآ  زا  ذوخام  ینید و  عماوج  هب  یکتم  قوبـسم و 
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لداعت و ظفح  اب  و  نآ . هب  قوبـسم  قالخا  لقع و  هک  دنهنبتمرح  ردقنامه  ار  نیدرب  قباس  قالخا  لقع و  و  دـننک ، افو  مه  اب  نید  نورد 
هک یحیضوت  اب  ( 19 «. ) درامشیم ینتساوخن  ای  ینتفاین  ار  نآ  تلفغرس ، زا  زورما ، تیرـشب  هک  دنبایتسد  ییایمیک  هب  ود  نیا  نایم  نزاوت 

دوب دهاوخن  نآ  زا  رتهب  يراگزاس  هیرظن  نیا  رب  يدقن  چیه  مدروآ ، هدرشف  تروصب  نآ  بناوج  لیلحت  یسارکومد و  هرابرد  نیا  زا  شیپ 
موهفم زا  جراخ  هتخاس و  دوخ  يریـسفت  ار  نید  رب  قباس  قالخا  لقع و   ، » نید نورب  هب  ندرک  اـفو   » هب یـسارکومد  ریـسفت  حوضو  هب  هک 

رد نایبرغ  درواتسد  نیرخآ  هک  مداد  ناشن  هوالع ، هب  مینادب . تسا ، لوادتم  برغ  زورما  یسایس  هفسلف  رد  هکنانچنآ  یـسارکومد  یقیقح 
هن تسا ، ناـکما  دـح  رد  درف  ره  سوه  يوه و  اـهتساوخ و  نیماـت  هکلب  تسین ، قلخ  ياـضر  ياورپ  تساوخ و  ، » زین یـسارکومد  هنیمز 

نیا رگا  نیارباـنب  دـهدیم . رارق  درط  هلمح و  دروـم  ار  نآ  رتـیپموش  دوـشیم و  یلجتم  یعمج  میمـصت  رد  هک  قـلخ  ياـضر  یلک  موـهفم 
یقادصم نایبرغ  رظن  رد  هکلب  دوب ، دهاوخن  متسیب  نرق  ینایاپ  ههد  هتفرشیپ  یـسارکومد  دبایب ، یعقاو  ققحت  تروص  اضرف  یعمج  میمـصت 
تواضق دراد . دوخ  نورد  رد  ار  ینامرآ  یعامتجا و  ییارگ  لایخ  ایپوتا و  زا  یمیظع  اـب  هک  دـش  دـهاوخ  یقلت  ینوطـالفا  یـسارکومد  زا 

هب ار  یـسارکومد  شورـس  رتکد  تسین . نیا  زا  شیب  يزیچ  یباختنا  یـسایس  ياـهداهن  رب  ینتبم  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هراـبرد  ناـیبرغ 
یـسارکومد یلـصا  مزاول  زا  یکی  هباثم  هب  ار  نید  رب  قباس  قالخا  ینید  جـیار  رکفت  ییوگ  هکنانچنآ  دـهدیم ، طبر  نید  رب  قباس  قالخا 

ریوصت رد  برغ  یسایس  هفسالف  اب  ام  عازن  اعقاو  ایآ  ددنبیم . ار  یمالـسا  تیمکاح  اب  یـسارکومد  يراگزاس  هار  هجیتن  رد  دنکیم و  یفن 
يراگزاس لصفم  لوصا  نیا  هبتبسن  یمالسا  تیمکاح  ناعذا  اب  هک  تسا  هدوب  یناسنا  ینالقع و  هیلوا و  لصا  دنچ  رـس  رب  یـسارکومد ،

نید رب  قباـس  لقتـسم و  یلقع  حـبق  نسح و  رب  دوخ  یمـالک  بتک  دـلج  اهدـص  رد  هلزتـعم - نینچمه  و  هیماـما - رگم  دوش ؟ لـح  روـبزم 
اب لوصا  نیا  يراگزاس  رد  نانآ  رگم  دوشیمن ؟ بوسحم  هعیـش  مالک  هدمع  لوصا  زا  لصا  نیا  رگم  ( 20 ( ؟ دناهدرکن دیکات  لالدتسا و 

نسح و هعیش  نیملکتم  دشاب ؟ هیصوت  جاتحم  روبزم  لوصا  تیاعر  هبتبسن  تیمکاح  نیا  کنیا  هک  دناهتشاد ، یلکشم  یمالسا  تیمکاح 
، دریگیم رارق  یهلا  هدارا  دروم  دراد  هسفن  یف  نسح   » هچنآ هک  دـنقفتم  نیارب  و  دناهتـسناد ، يراج  مه  یهلا  لاعفا  رد  یتح  ار  یلقع  حـبق 
شناد و رد  نادبتبسن  زین  شورس  رتکد  دناهتفگ و  هرعاشا  هکنانچنآ  دوش ، ضراع  نآ  رب  نسحتفـص  یهلا ، لعف  عوقو  زا  سپ  هکنیا  هن 

یمزالت هن  اهناسنا  يدازآ  تلادـع و  تیاعر  ریظن  نید  رب  قباس  یقـالخا  لوصا  رـس  ربثحب  تسا . هداد  ناـشن  يدـج  لـیامت  دوخ  شزرا 
اب یلقع  لوصا  نیا  اسب  هچ  هعیـش  بهدم  ساسا  رب  هکلب  تسا ، راگزاسان  یمالـسا  تیمکاح  اب  هن  دراد و  یبرغ  یـسارکومد  اب  يراصحنا 

هیلوا ینابم  رـشب ، دارفا  تیرثکا  یتح  اـی  هعماـج و  کـی  دارفا  تیرثکا  هچ  تسا . رتراـگزاس  يرگید  تیمکاـح  ره  زا  یمالـسا  تیمکاـح 
لوصا نیا  همه  هدومن  زاغآ  مسینردـم  دـعب  جوم ، هکناـنچنآ  دـنریذپن و  هچ  و  دـنریذپب ، ار  یناـسنا  تیـصخشتمرح  يدازآ و  تلادـع و 

چیه نآ  رد  قولخم  ياورپ  و  تسا ، هعیش  مالک  یلصا  هدعاق  هکلب  هعیش و  مالک  لوبق  دروم  ینابم  نیا  دنربب ، لاوئـس  ریز  ار  یلقع  نیداینب 
هـشیدنا هزوح  رد  یناـسنا  قـالخا  هیلوا  لوصا  هک  ارچ  درادـن ، یتلاـخد  ینید  تاروتـسد  لوصا  یناـبم و  رد  هکناـنچمه  درادـن ، یتلاـخد 

رتکد هنوگچ  منکیم  بجعت  درادـن . یگتـسباو  هعماج  دارفا  هاوخلد  تیاضر و  هب  تسا و  لقع  لقتـسم  مکح  ترطف و  رب  ینتبم  یمالـسا 
اصوصخ تسا ، یبرغ  یسارکومد  نیمه  زورما  يایند  رد  شایعقاو  نمـشد  اهنت  نید  رب  قباس  قالخا  هک  هتفاین  نطفت  هتکن  نیا  رب  شورس 

قباس قالخا  یتح  هک  دور  شیپ  اجنادب  ات  دناوتیم  یتحار  هب  هک  تسا  برغ  یسارکومد  نیا  تسا . هدش  راوس  مه  یتفرعم  بکرم  رب  هک 
یعفادم هک  تسا  یمالسا  تیمکاح  نیا  سکع ، هب  و  دشیدنین . يدرف  ياهتذل  اهتساوخ و  اضرا  هب  زج  دنک و  لامیاپ  هرـسکی  ار  نید  رب 

: دیوگیم دوخ  نانخس  زا  يرگید  ياج  رد  ناشیا  تسا . یبرغ  یسارکومد  عیـسو  مجاهت  ربارب  رد  نید  رب  قباس  قالخا  نیمه  يارب  يدج 
کیتارکومد يارب  دننک و  دوخ  تاعزانم  تالکـشم و  رواد  يداه و  ار  نید  هک  دـنراد  مزال  ندوب  ینید  يارب  ینید - ياهتموکح   - نانآ »

زا ار  دوخ  دـیدش  بجعت  مناوتیمن  عقاو  هب  ( 21 « ) دـننک لایـس  یعمج  لقع  اب  یگنهامه  رد  ار  نید  يداهتجا  مهف  هک  دـنراد  مزال  ندوب 
نیا هک  ممهفیمن  نم  دنکیم .!! ریسفت  نید  مهف  رد  یعمج  لقع  یگنهامه  ینعم  هب  ار  ندوب  کیتارکومد  هک  ارچ  منک ، ناهنپ  ریسفت  نیا 
نایب نیا  تسا . عمج  لباق  یسارکومد  زا  لوادتم  ریـسفت  انبم و  مادک  اب  دراد و  برغ  یـسایس  هفـسلف  رد  یـسارکومد  هب  یطبر  هچ  ریـسفت 
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هب شورـس  رتـکد  ياهینارنخـس  تـالاقم و  رد  اریخا  هک  يرارکت  تسین ، دـیدج  یظاـفلا  بلاـق  رد  طـسب  ضبق و  هـیرظن  رارکت  زج  يزیچ 
دناوتیم مه  نآ  هیلک  هبجوم  و  مرادـن ، یتفلاخم  شاهیئزج  هبجوم  اـب  نم  و  دراد ، دوخ  ياـج  ثحب  نآ  هتبلا  و  دروخیم ، مشچ  هب  حوضو 

کی لقع  دناوتیم  زین  و  دربب ، هرهب  یعمج  لقع  زا  ینید  مهف  رد  دـناوتیم  ینید  تموکح  دوش . یقلت  هدـشن  تابثا  هیـضرف  کی  دـح  رد 
زاین روخارف  هب  هک  لیبق  نیا  زا  رگید  ییاههار  ای  و  دـهد ، رارق  تجح  ار  دـنچ  یناگدـیزگرب  مهف  دـناوتیم  یتح  و  دـهدب ، حـیجرت  ار  رفن 
بلاج و  دروآیم ، دیدپ  دوخ  هژیو  ینید  تفرعم  یعون  کی  ره  و  تسا ، ینید  تموکح  ققحت  زا  ییاهتروص  اهنیا  همه  اما  تسا ، ریوصت 

تفرعم رد  يراصحنا  یشور  ندیزگرب  موزل  رب  یلیلد  چیه  تسا و  ریذپ  ناکما  دروم  بسح  هب  مه ، اهتفرعم  اهشور و  نیا  قیفلت  هکنیا 
یـسارکومد یـسایس و  هفـسلف  اـب  روما  نیا  همه  هک  تسا  نیا  یلـصا  مهم و  هتکن  یلو  تسین ، تسد  رد  ینید  تیمکاـح  زاـین  دروم  ینید 

 - دوشیم هدـید  برغ  نیزورما  یـسارکومد  ینید و  تیمکاح  نیب  هیلوا  یلک و  لصا  دـنچ  رد  قفاوت  يرادـقم  يراب ، تسا . هناگیب  برغ 
برغ و یـسارکومد  نیب  هـک  یقفاوـت  دـنکن - دوباـن  مـه  ار  ییزج  ياـهقفاوت  نـیمه  برغ  یفـسلف  تیبـسن  هارمه  هـب  مسیلاربـیل  رگا  هـتبلا 
، دروخیم مشچ  هب  یمالسا  تیمکاح  برغ و  یـسارکومد  نیب  یلمع  راتفر  رد  قفاوت  زین  يدراوم  و  تسه ، زین  رگید  یـسایس  ياههفـسلف 
ود نیا  دهد و  ياج  یمالسا  تیمکاح  رد  هدیسر ، رپوپ  هب  نوتلیم  زا  هکنانچنآ  ار  برغ  یسارکومد  یفـسلف  ینابم  دناوتیمن  روما  نیا  اما 
ایآ تسا ؟ یعمج  لقع  رگنایامن  تیرثکا  يار  ایآ  تسیچ ؟ یعمج  لـقع  زا  شورـس  رتکد  روظنم  نیا  رب  هوـالع  دـنک . راـگزاس  مه  اـب  ار 

یتیریدـم و یـسانشراک  بلاـق  رد  یعمج  لـقع  روـظنم  اـیآ  دزاـسیم ؟ ار  یعمج  لـقع  ینید  ناـگربخ  رگید  ریبـعت  هب  ناـگبخن و  قـفاوت 
دروم دشاب  يرگن  عقاو  ساکعنا  دناوتب  عمج  وه  ام  هب  عمج  نآ  رد  هک  ار  ياهطقن  نینچ  ققحت  اساسا  رتیپموش  هک  میدید  تسا ؟ یتموکح 

دریگ و رارق  یلقع  دـییات  هجوت و  دروم  صوـصخ  نیا  رد  دـناوتیم  هچنآ  تسوا . اـب  قـح  هک  اـسب  هچ  و  داد ، رارق  يدـج  هلمح  لاوـئس و 
ییاـمن عقاو  هب  دـیما  هک  يدراوم  رد  هتبلا  تسا ، هعماـج  ناـگبخن  ناـگربخ و  میمـصت  دـهد ، تسدـب  ار  تیعقاو  زا  يرتحیحـص  ساـکعنا 

نایم هب  ینید  ناگربخ  ياپ  هک  اجنآ  اصوصختسا  هناگیب  یبرغ  یـسارکومد  اب  زین  یتلاح  نینچ  دوجو  نیا  اب  دشاب . هتفهن  نآ  رد  يرتشیب 
ای ترطف  ای  لقع  يارب  مک  تسد  هک  تسا  هتفریذپ  یسک  زا  ینید  نورب  قالخا  نید و  زا  لبق  رشب  قوقح  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  دیآیم .!!
ار شناد  هکنیا  مغریلع  رپوپ  هک  هنوگنامه  دوش ، لئاق  یهاگیاج  اـهشزرا  یخرب  تاـبثا  رد  نآ - یعقاو  لوصح  ضرف  هب   - یمومع قفاوت 

یشزرا چیه  هکیسک  اما  ( 22 . ) دهنیم ندرگ  یناسنا  ياهشزرا  دروم  رد  یقفاوت  ای  ینالقع  تیلوئـسم  یعون  هب  دنکیم ، ادـج  شزرا  زا 
دیاب رد  ارـصحنم  ار  اهشزرا  اشنم  شزرااب ، یبرجت ) ینالقع و  زا  معا   ) شناد هطبار  عطق  اب  دنادیمن و  ذـخا  لباق  یهلا  تیجح  نودـب  ار 
نید زا  لبق  یناسنا  ياهشزرا  رشب و  قوقح  زا  نتفگ  نخس  قح  يدرف  نینچ  دنادیم ، ( 23 ، ) دوشیم رداص  دنوادخ  بناج  زا  هک  ییاهن 

نآ رد  یتح  و  تسا ، برغ  یـسایس  هفـسلف  زا  هناگیب  هتخاس و  دوخ  يریـسفت  شورـس ، رتکد  رظن  دروم  یـسارکومد  میرذـگب ، درادـن . ار 
 - دینک ضرف  نید  زا  هک  یمهف  ره  دـتفایم -  هضراعم  نید  و  تیرثکا ) تساوخ   ) نآ درجم  موهفم  هب  یـسارکومد  نیب  هک  مه  یقیداصم 

ار نید  هکنیا ، نآ  دزادنارب و  هیرظن  نیا  ساسارب  ار  هضراعم  هشیر  دناوتیم  هار  کی  اهنت  درادن . نتفگ  يارب  ینخس  يو  يراگزاس  هیرظن 
هتفگ خـساپ  تیرثـکا  یعقاو  يار  قـقحت  رب  ار  رتـیپوش  تالاکـشا  رگا  هتبلا  دـنمهف ، یم  یتروـص -  ره  هب  تیرثـکا -  هک  میمهفب  ناـنچنآ 
اهراب ینید  مهف  هعسوت  تهج  رد  شالت  مغریلع  وا  هک  ارچ  تسین ، زین  شورس  رتکد  رظن  دروم  يايراگزاس  نینچ  لاح  نیع  رد  میـشاب .!!
زورما یـسارکومد  يراگزاس  هب  یتراشا  چیه  اهنت  هن  شورـس  رتکد  هیرظن  دریذپیم . ار  نید  زا  دنمـشور  مهف  اهنت  هک  تسا  هدرک  دـیکات 
شورـس رتکد  تسا . هارمه  ياهناراـگنا  هداـس  شـالت  اـب  هکلب  درادـن  یمالـسا  تیمکاـح  اـب  شدوخ -  صاـخ  مزاول  یناـبم و  اـب  برغ - 

رد دـنز ، سپاو  ار  یمود  هتفرگ ، ینید  تیمکاـح  اـب  قیفلت  يارب  ار  یلوا  و  دـنک ، ادـج  یبرغ  مسیلاربـیل  زا  ار  یـسارکومد  هک  دـشوکیم 
مـسیلاربیل مه  یـسارکومد و  مه  هک  ارچ  تفرگ ، دـنهاوخ  ءازهتـسا  هب  ار  یـشالت  نینچ  یبرغ  نادنمـشناد  همه ، زا  لبق  نامگیب  هکیلاـح 

برغ یـسایس  راـتخاس  رد  ود  نیا  تسا . درف  تلاـصا  ییوج و  دوس  نید ، زا  ییاـهر  هناـگهس  لوصا  نویدـم  نازیم  کـی  هب  ود  ره  برغ 
یـسارکومد خسم  یفن و  زج  ياهجیتن  راتخاس ، نیا  نورد  زا  مسیلاربیل  نودب  یـسارکومد  ندروآ  رد  هک  هدرک  ادیپ  يدـحاو  تیوه  نانچ 
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راتخاس میظنت  رد  مدرم  مومع  زین  یملع و  ینید و  ناـگبخن  مومع  تکراـشم  زا  ییاهلدـم  میناوتیم  اـم  تشاد . دـهاوخن  ناـیبرغ  رظن  رد 
يروهمج ماـظن  زا  ییاـهشخب  هکناـنچنآ  میربب ، هرهب  یعمج  لـقع  یعمج و  ینید  مهف  ياـیازم  زا  و  مییاـمن ، ریوصت  یمالـسا  تیمکاـح 

رد هن  ینید ، تیمکاح  زا  ییاهلدـم  نینچ  رب  یـسارکومد  مان  ندراذـگ  هک  دـنادب  شورـس  رتکد  اـما  تسا ، راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  یمالـسا 
نادنمشناد نایم  رد  یـسایس  هفـسلف  هک  دراد  تیعقاو  هتکن  نیا  دربیم . شیپ  هب  یظافل  زا  شیب  يراک  هن  دتفایم و  لوبقم  نایبرغ  همـضاه 

هجوت فطل و  رتمک  نونکات  دوشیم ، ساـسحا  يرتشیب  زاـین  نادـب  یعاـمتجا  مولع  همه  زا  هکیلاـح  رد  تسا و  روجهم  اـتقیقح  ناملـسم ،
، ناهج رد  ینید  ییوگلا  ناونع  هبتیمکاح  نیا  حرط  و  یمالـسا ، تیمکاح  ياضف  رد  نیارباـنب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  یمالـسا  نادنمـشناد 

یشرگن نینچ  رد  دراد . ترورـض  تیاغ  هب  یبیکرت  یلیلحت -  ناموات  شرگن  اب  یمالـسا ، شرگن  رظنم  زا  یـسایس  ياهفـسلف  نداد  ناماس 
یـسایس هفـسلف  زاین  دروم  ازجا  رگید  تحلـصم و  تینما ، تیمکاح ، يدازآ ، تردق ، ینابم  رواب ، نید  تینالقع  رب  هیکت  اب  دـیاب  هک  تسا 

یسایس هفسلف  يوگلا  تیاهن  رد  و  دیوج ، ددم  يرگید  عون  ره  ای  يدرف و  ای  یعمج  شواک  زا  دناوتیم  همه  نیا  اما  ددرگ ، نییبت  مالـسا ،
هب یطبر  دراد و  ياج  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هدودحم  رد  دشاب  هچره  ییاهن  هجیتن  دـیامن . ریوصت  نامز ، تایـضتقم  هبتیاغ  اب  ار  مالـسا 
هب ناوتیم  هناگادـج ، یلیلحت  رد  هتبلا  تسا . قداـص  زین  یمالـسا  تیمکاـح  صوـصخ  رد  هتکن  نیمه  درادـن ، برغ  یـسارکومد  هفـسلف 

نینچ داد . رارق  لیلحت  دروم  ار  نآ  داضت  مئالت و  هوجو  تخادرپ و  برغ  یـسارکومد  هفـسلف  اب  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  هسیاقم  یـسررب و 
یسایس هفـسلف  ندرک  لابرغ  اب  دنـشوکیم  نانآ  دنیامیپیم ، ام  لوجع  یبهذم و  نارکفنـشور  هک  تسا  یقیرط  زا  ریغ  حوضو ، هب  یـشور 

دننیرفایب ینیون  یمالسا  هفـسلف  یمالـسا ، هشیدنا  هزوح  رد  لوصا  نیا  ندرک  لخاد  و  دوخ ،) معز  هب   ) نآ تبثم  لوصا  ندیزگرب  برغ و 
عقاو دناوتب  یبرغ  نادنمـشیدنا  عبط  لوبقم  هضرع و  لباق  مه  دوش و  یقلت  هتفای  هعـسوت  هتفرـشیپ و  یمالـسا  جیار  هشیدنا  هبتبـسن  مه  هک 

هفسلف یلک  راتخاس  ضراعت  یعقاو  ياههبنج  رب  نتسبورف  مشچ  نودب  انیقی  یقیفلت ، نینچ  اما  ددرگ ، هنادواج  ییایمیک  حالطصا  هبو  دوش ،
و ددرگیمن ، رسیم  دینک -  ضرف  یمالسا  نوتم  عومجم  زا  هک  يدنمشور  تیاور  ره  مالسا -  رظن  دروم  یـسایس  هفـسلف  اب  برغ  یـسایس 

روکذم ضراعت  نآ  رب  مشچ  دناوتب  برغ ، یسایس  هفسلف  ینابم  زین  تنس و  نآرق و  زا  عالطا  نیرتمک  اب  هک  تسا  ياهبلط  وجشناد و  مادک 
 ... هب و  میرذگب ، برغ  مالسا و  یسایس  هفسلف  عیسو  هصرع  زا  دهد . تیاضر  ود  نیا  نیب  هنارگ  هحماسم  یعمج  هب  هتسب و 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

تموکح رد  يرشب  طباور  هرادا  هب  طوبرم  ياههویـش  اهمزیناکم و  عقاو  رد  : » دنکیم هئارا  یـشونغ  دشار  ار  يراگزاس  هیرظن  نیمود   - 2
رد هک  تیرثکا  تیمکاح  اب  یمالـسا  تموکح  رگید ، ترابع  هب  درادن . یـسارکومد  مان  هب  یناهج  جیار  ماظن  اب  یتوافت  نادـنچ  یمالـسا 

، دنکیم ادیپ  یلجت  یمومع  راکفا  هب  مارتحا  لقتسم و  هییاضق  هوق  دوجو  یلحم و  سلاجم  و  اروش ، سلجم  دوجو  دازآ و  تاباختنا  لکش 
ریسفت اب  دشوکیم  یشونغ  ( 24 «. ) درادن دوجو  دـشاب ، فلتخم  ياهندـمت  لوصحم  هک  نیداینب  یفالتخا  اهمزیناکم ، نیا  رد  تسا . قفاوم 

بلاق رد  برغ  یسارکومد  هک  دهد  ناشن  یمالسا ، تموکح  رد  تیرثکا  يار  ریظن  يروما  تیلوبقم  یسارکومد و  رارقتسا  يرهاظ  لکش 
تموکح نیب  نیداینب  فالتخا  دوجو  قیرط  نیدب  و  دـباییم . یبسانم  ياج  الماک  یمالـسا  تیمکاح  رد  شاییارجا  ياهمزیناکم  رهاظ و 

رد یعقاو  لکـشم  نایم  نیا  رد  یلو  دـنکیم . یفن  روبزم  درکراک  لمع و  رد  ار  فلتخم  ياهندـمت  هکلب  یبرغ و  یـسارکومد  یمالـسا و 
نیداینب لوصا  هفـسلف و  هیحان  زا  لکـشم  هکلب  تسین ، یبرغ  یـسارکومد  ای  ینید  تموکح  يارجا  يرهاظ  ياههویـش  اهمزیناکم و  هیحاـن 
بجوم هک  تسا  ضراـعت  نیمه  دـهدیم . خر  ضراـعت  هک  تسا  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  موزل  عقاوم  رد  و  دـنکیم ، زورب  هیرظن  ود  نیا 

يار يو  هک  ارچ  دنک ، ریـسفت  برغ  یـسارکومد  يانبم  فالخ  رب  ار  نآ  و  دهاکب ، ینید  تموکح  رد  تیرثکا  ناش  زا  یـشونغ  دوشیم ،
فدـه هباثم  هب  داذـتلا  لقع و  تلاصا  يرگید و  ام  رب  هک  ياهفـسلف  نایم  فالتخا  : » درامـشیم مرتحم  یحو  بوچاچ  رد  اهنت  ار  تیرثکا 

ادخ هب  نامیا  هک  یمالسا  ماظن  يوگلا  رگید  يوس  زا  وسکی ، زا  تسا  یکتم  یـسایس  طباور  بوچراچ  ناونع  هب  یلم  رابکتـسا  یگدنز و 
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ءارآ تیعورـشم  دهدیم و  قلطم  تیعورـشم  یحو  هب  درامـشیم و  هللاۀـفیلخ  ار  ناسنا  دـنادیم و  يرـشب  تایح  دوجو و  زار  هفـسلف و  ار 
يدـح ات  ار  ضراعت  عضوم  هک  دـهدیم  ناشن  یـشونغ  هک  نیا  اـب  ( 25  . ) تسا راکـشآ  دـنکیم ، نییبـت  یحو  بوچراـچ  رد  ار  یمومع 

اب دـهد ، ياج  ینید  تیمکاح  رد  نید  ياپ  مه  ار  یـسارکومد  هک  دـنکیم  شالت  هفقویب  تسین و  رادربتسد  مه  زاب  اما  تسا ، هتفاـیرد 
رارکت هرابود  نادب ، حیرصت  روبزم و  هفسلف  ود  فالتخا  هب  فارتعا  مغریلع  و  دربیمن ، شیپ  زا  يراک  اعدا  زا  شیب  يو  شالت  دوجو  نیا 

هچ یتیعورشم -  دوجو  تسا ، راوتسا  یمومع  يارآ  تیمکاح  رب  هک  یـسارکومد  يوگلا  !!. » دنـشاب ماگمه  دنناوتیم  ود  نیا  هک  دنکیم 
رـشب و قوقح  یناهج  ياهـشزرا  لوصا و  ای  یعیبط  نوناق  لوصا  هب  نامیا  ریظن  یمومع  يارآ  تیمکاح  زا  رتیلاع  ناهنپ -  هچ  راکـشآ و 

روبع لباقریغ  یلپ  هباثم  هب  یحو  تلاـصا  تیعورـشم و  هب  ناـمیا  هک  دوشیم  بجوم  یتشادرب  نینچ  دـنکیمن . یفن  ار  یللملا  نیب  نوناـق 
نایرج رـضاح  نامز  رد  هچنآ  اب  قباطم  یمالـسا  تموکح  یهدـنامزاس  رد  یـسارکومد  يوگلا  ياهشزرا  زا  يریگهرهبتیعورـشم  يارب 

رد بازحا  تکراشم  قیرط  زا  تردق  میسقت  اوق و  يزاسادج  تاباختنا ، لیبق  زا  یـسارکومد  يوگلا  رـصانع  اریز  دوشیم . هتخانـش  دراد ،
لفاـغت هب  ار  دوخ  هنوگچ  یـشونغ  هک  منکیم  بجعت  نم  ( 26 «. ) دریگ ياج  یمالـسا  يوگلا  بوچراچ  رد  دناوتیم  یـسایس ، ماظن  کی 

کی رد  یمومع  يارآ  تیمکاح  هکنانچمه  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  دیکات  هعطق  نیا  رد  يو  مالک  ناج  دـنکیم ، ضراعت  يدـج  دراوم  رد 
راگزاسان دـناوتیم  مه  ینید  تیمکاح  اب  یمومع  يارآ  تیمکاـح  نیمه  تسین ، یللملانیب  هدـش  هتفریذـپ  نیزاوم  لوصا و  یفاـن  روشک 

ارآ رب  ینتبم  ولو  یلخاد -  تیمکاح  نیب  ضراـعت  هلاـسم  نیمه  هک  دـنیبیمن  دـنادیمن و  یـشونغ  اـیآ  دـنوش . عمج  رگیدـکی  اـب  هدوبن و 
دنکیمن هدهاشم  وا  ایآ  تسا ؟ زورما  ناهج  یسایس  ياضف  رد  هدشن  لح  لئاسم  نیرتيدج  زا  یللملا  نیب  نیزاوم  تیمکاح  اب  یمومع - 

یفن ار  يرگید  کـی  ره  هدـمآ و  رد  زیتـس  هب  رگیدـکی  اـب  یللملا  نیب  یلخاد و  یـسارکومد  مه  يرهاـظ  لکـش  مزیناـکم و  نیمه  رد  هک 
زونه و  دش ، نایامن  اپورا  هیداحتا  لیکـشت  نایرج  رد  حوضو  هب  ياهقطنم  یـسارکومد  یلخاد و  یـسارکومد  تیمکاح  ضراعت  دنکیم ؟
رگم اما  درذگب ، هحماسم  ای  ضراعت  يدج  طاقن  زا  دنکیم  یعـس  هیداحتا  نیا  هچرگ  تسا ، یقاب  دوخ  توق  هب  لکـشم  هدـشن و  لح  مه 

یسارکومد نیب  عمج  هلاسم  یشونغ  هک  تسا  روآبجعت  لاح ، دربب ؟ شیپ  زا  يراک  دناوتیم  يرشب  تایح  یساسا  روما  نیا  رد  هحماسم 
زا دیاب  يو  تسا . هدنامیقاب  لحنیال  نانچمه  دراد و  دوجو  ضراعت  مه  دروم  نآ  رد  هک  دنکیم  هیبشت  يدروم  هب  ار  یمالسا  تیمکاح  و 

یمومع و ارآ  تیمکاـح  نیب  عمج  رد  هک  هنوگناـمه  هک  دریگب  هجیتن  نینچ  ینعی  دریگب ، ار  هجیتن  نیا  سکع  اـقیقد  دوخ  رظاـنت  هیبـشت و 
ینیبشیپ لباق  یگداس  هب  نآ  لح  لامتحا  و  دـهدیم ، خر  ضراعت  للم  نامزاس  اهروشک و  نیب  اـمئاد  یللملانیب ، هدـش  هتفریذـپ  نیزاوم 

یـشونغ تفایتسد . ود  نیا  نیب  راگزاس  ییوگلا  هب  ناوتب  دوریمن  نامگ  مه  یمالـسا  تیمکاح  یـسارکومد و  هفـسلف  دروم  رد  تسین ،
حوضو هب  شیارب  یناـبم  لوصا و  رد  یمالـسا  تیمکاـح  برغ و  یـسارکومد  نیب  تواـفت  درگنیم ، برغ  یـسایس  هفـسلف  هب  هکیماـگنه 

نینچ دـهدیم ، رارق  رظن  دروـم  ار  یمالـسا  تیمکاـح  برغ و  یـسارکومد  ییارجا  ياـهمزیناکم  رهاوـظ و  هکیماـگنه  اـما  تسا ، نشور 
جردـنم یمالـسا  تیمکاح  يوگلا  بوچراچ  رد  یـسارکومد  دزیخیمرب و  ضراـعت  يرهاـظ ، ياهیور  تدـحو  داـجیا  اـب  هک  درادـنپیم 

نینچ ییاپ  رب  و  دریذپب ، ار  یعمج  نینچ  تسایـس ، هصرع  رد  ياهتـشک  راک  دنمـشناد  فوسلیف و  چیه  هک  دسریم  رظن  هب  دـیعب  دوشیم !!
رد لکـشم  هکلب  ددرگیمنرب ، رهاوظ  هب  ود  نیا  يراگزاسان  هلاسم  هک  منکیم  رارکت  مه  زاب  دریگب . کین  لاـف  هب  ار  يزاـسمه  زا  یلدـم 
درف ياههتساوختلاصا  تیاهن  رد  تیرثکا و  رظن  قلطم  لوبق  نید ، هب  ییانتعایب  برغ  یسارکومد  هک  تسا  یـسایس  هفـسلف  ینابم  نامه 
دوخ يانبم  ساسا و  ار  تیدوبع  لصا  یحو و  بوچراچ  رد  تیرثکا  يار  هب  مارتحا  نید ، هب  مازتلا  یمالـسا  تیمکاـح  دـنیزگیم و  رب  ار 

زا هدافتسا  بابتساهلاس  یبرغ  هفسالف  هک  دننادب  یمالسا  نارکفنـشور  نارکفتم و  رگید  یـشونغ و  هک  تسا  هجوت  بلاج  دهدیم . رارق 
زا ریغ  يرگید  ياههتـسه  اب  ار  یـسارکومد  هتـسوپ  هک  ار  یلدم  نینچ  و  دناهتـسب ، ار  نآ  ینابم  هب  کسمت  نودب  برغ  یـسارکومد  رهاظ 

هکیناسک دنکیم ، حیرصت  هژروود  سیروم  هک  تسور  نیمه  زا  دناهتسناد . کیتارکومد  ریغ  ناینب  ساسا و  زا  دنک ، قیفلت  شدوخ  هتـسه 
يزوریپ زا  سپ  و  دـننک ، بسک  دوخ  ياههشیدـنا  زا  تیامح  رد  ار  تیرثکا  يار  یـسارکومد ، يرهاـظ  هویـش  زا  هدافتـسا  اـب  دنـشوکیم 
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ییارجا ياهمزیناکم  زا  هدافتـسا  قح  دـنناشوپب ، لمع  هماـج  دوخ  ياههشیدـنا  هب  هدومن و  شومارف  ار  درف ) تلاـصا   ) یـسارکومد هرهوج 
ظفح ار  یسارکومد  تیهام  تنوشخ  هلیسوب  و  تفرگ ، ار  نانآ  يولج  تنوشخ  روز و  اب  هک  تسا  نیا  حیحـص  و  دنرادن ، ار  یـسارکومد 

ینطاـب و ياوتحم  هب  مه  رهاـظ و  هب  مه  يزوریپ  زا  سپ  زوریپ ، فرط  هک  تسا  لوـبق  لـباق  یماـگنه  یـسارکومد  هژروود ، رظن  زا  دوـمن .
نونکا ( 27 . ) دـنک یفن  ار  یـسارکومد  ياوتحم  لقادـح  ای  ار و  ود  ره  يزوریپ  زا  سپ  دریگب و  ار  رهاظ  هکنیا  هن  دـشاب ، مزتلم  نآ  لوصا 

يار نانآ  هکیلاح  رد  دندومن ، يریگولج  ریازجلا  رد  نایارگمالـسا  ندیـسر  تردـق  هب  زا  نایبرغ  ارچ  هک  دوشیم  راکـشآ  بلطم  نیا  رس 
یمالـسا ياهروشک  ندش  لیدبت  زا  يریگولج  تهج  رد  نایبرغ  جیـسب  تکرح و  هب  برغ  يایند  ارچ  و  دندوب . هدروآ  تسدب  ار  تیرثکا 

. دزاـسیمن مهارف  ار  ناـنآ  تیاـضر  یمالـسا  يروـهمج  تیمکاـح  رد  تیرثـکا  مزیناـکم  ارچ  و  تـسا ، هدروآ  يور  رگید ، يریازجلا  هـب 
دنهدیمن هزاجا  و  دنزاسیمن ، راتفرگ  شیوخ  یـسارکومد  نطاب  رهاظ و  سکداراپ  رد  ار  دوخ  زگره  یبرغ  نادنمـشناد  نارادمتـسایس و 

ود ره  ندیزگرب  ترورض  درک ، نینچ  یسک  رگا  و  دور ، هرفط  نآ  ینطاب  لوصا  نتفریذپ  زا  هلیسونیدب  و  دنیزگرب ، ار  شرهاظ  یـسک  هک 
مکاح تجح و  ار  نآ  ییاههصرع  رد  و  دیوجیم ، يرایتیرثکا  ارآ  زا  یمالـسا  تیمکاح  يرآ  دـننکیم .!! میهفت  يو  هب  روز  اب  ار  مهاب 

مالـسا مادـک  و  دـنک ، یقلت  برغ  یـسارکومد  نامه  یناـبم  لوصا و  رد  ار  یـشور  نینچ  هک  تسا  یـسانشتسایس  مادـک  یلو  دـنادیم ،
گنر هتسوپ و  هب  اهنت  یشونغ  رتکد  يراگزاس  هیرظن  دنادب . یمالـسا  تیمکاح  اب  راگزاس  ار  یبرغ  یـسارکومد  ینابم  هک  تسا  یـسانش 

يراگزاس هیرظن  رد  يو  هک  ياهداس  يوگلا  دراذـگیم . لوفغم  ار  لصا  هتـسه و  و  دزادرپیم ، یمالـسا  تیمکاح  یـسارکومد و  ینوریب 
، دوش گنرمه  رگیدـکی  اب  یـسایستیمکاح  ود  يرهاظ  هرهچ  هاگ  ره   » هک تسا  نایب  لباق  هزومآ  نیا  رد  دـهدیم ، هئارا  دوخ  رظن  دروم 

رظن زا  تسا . لطاب  مه  اقطنم  هتبلا  تسا و  هناراگناهداس  دـح  هچ  ات  ياهزومآ  نینچ  هک  تسادـیپ  دـنزاسمه .» مهاب  ود  نآ  تروص  نآ  رد 
. تسا درف  تلاصا  ینیدال و  نامه ، یـسارکومد  نطاب  لصا و  هکیلاح  رد  دـهدیم ، ناشن  ار  یـسارکومد  رهاظ  اهنت  تیرثکا  يار  نایبرغ ،
ار تیدرف  لـصا  يدازآ و  تقیقح  هب  یباـیتسد  دـناوتیمن  و  تـسین ، ۀـلاصالاب  یتاذ و  شزرا  ياراد  عـقاو  هـب  ناـنآ  رظن  رد  رهاـظ  نـیا 

تیرثکا يار  هب  مارتحا  سپـس  دریگ و  رارق  شریذپ  دـهعت و  دروم  دوخ  هب  دوخ  هناگادـج و  دـیاب  درف  تلاصا  نانآ  رظن  زا  دـنک . نیمـضت 
الصا هکلب  و  تسین ، تیرثکا  يار  ذخا  مزیناکم  نیمه  برغ  یسارکومد  ددرگ . هعماج  یـسایس  راتخاس  رد  درف  تلاصا  نیا  ققحت  لمحم 

رظن هب  هک  تسا  هناگهس  لوصا  نامه  برغ  یـسارکومد  دـننکیمن ، مضه  شایفـسلف ، هشیر  عون  ره  زا  غراف  ار  یمزیناکم  نینچ  ناـیبرغ 
ینید تیمکاح  رد  لماک  یـسارکومد  رارقتـسا  تسا . لوصا  نامه  بوچراچ  رد  هتبلا  تیرثکا  يار  هب  مارتحا  نآ ، ققحت  هار  نیرتهب  نانآ 

دنهدب ناشن  دنهد و  يار  دوخ  ینید  ینابم  فالخ  رب  نارادنید  تیرثکا  دروم  کی  رد  لقادح  هک  دوشیم ، عقاو  برغ  لوبق  دروم  ینامز 
کی رد  ینید  تیمکاح  رگا  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  نانآ  دـناهداد . يرترب  نآ  رب  هداد و  رارق  نید  تساوخ  لـباقم  رد  ار  دوختساوخ  هک 

هب یـسارکومد  برغ  رظن  رد  دنک ، دودحم  ینید  ياهوگلا  زا  لقتـسم  ار  دارفا  تساوخ  و  دناشنب ، نید  يار  زا  رتارف  ار  تیرثکا  يار  دروم 
نیا اریز  تسا ، نایبرغ  قلط  کلم  برغ ، یـسارکومد  يرآ ، دـنناوخیم . ارگداینب  ار  تیرثکا  نید  نانآ  سکع  هب  هکلب  دـیآیمن ، باسح 

ياههیاپ ناکرا و  نودـب  انب  لاقتنا  اههصرع ، رگید  هب  نآ  ییاجباج  و  تسا ، هدـش  اپرب  برغ  درف  تلاصا  رکفت  هصرع  رد  هک  تسا  ییاـنب 
هب هراشا  اب  يو  تسین . ینید  تیمکاح  برغ و  یـسارکومد  نیب  يراگزاس  یپ  رد  یبارت  رتکد  لـبق ، هیرظن  ود  فـالخ  رب   - 3 تسا !! نآ 

لوئـسم ریغ  يدوجوم  هباثم  هب  ناسنا  هب  نداد  تلاصا  مسیلاربیل  هدمع  فدـه  : » تسا درف  تلاصا  برغ ، یـسارکومد  يانبم  هشیر و  هکنیا 
یسارکومد یمالسا و  تیمکاح  نیب  يراگزاستهج  رد  شالت  برغ ، رد  یعقاو  تیقفوم  مدع  هب  هراشا  اب  زین  و  ( 28  ، ) تسادخ لابق  رد 

اریز تسا ، مدرم  هدارا  زا  یباتاب  برغ  یـسایس  ياهماظن  هک  دوش  یعدم  دناوتیمن  سکچیه  : » دنادیم يرکف  فاعـضتسا  هجیتن  ار  برغ 
زا ياهراـپ  هکنیا  مغریلع  دراد . دوـجو  هژیو  هقبط  عفاـنم  زا  ییاـههیال  اـی  یبزح و  ناربـهر  زا  ییاـههیال  یـسایس ، ياـهماظن  مدرم و  ناـیم 

هشیدنا ياههنومن  زا  یکی  اهشالت  نیا  هک  تفگ  دیاب  اما  دننک ، نییبت  ریسفت و  رصع  ياهنایرج  قباطم  ار  مالـسا  دننکیم  شالت  ناناملـسم 
رد یمومع  تکراشم  ياهوگلا  ندرک  لخاد  تهج  رد  شالت  یبارت ، رتکد  هیرظن  لصح  ام  ( 29  . ) تسا فاعضتسا  طیارشتحت  یمالسا 
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 - ودره رهاظ  هشیر و  رد  برغ -  یـسارکومد  زا  هناگیب  الماک  دـناوتیم  نآ  زا  يریرقت  هک  تسا ، یمالـسا  تیمکاـح  یـسایس  ياـهداهن 
ینامرآ طیسب و  یسارکومد  اب  يرهاظ  لکـش  رد  اهنت  مه  یـسارکومد  هب  نآ  ریرقت  نیرتکیدزن  و  دوش . یقلت  یمالـسا  تعیب  اهنت  هدوب و 

، دریگیم لصا  ار  یمالسا  تیمکاح  یبارت  رتکد  دراد . هلصاف  اهگنسرف  برغ  زورما  یسارکومد  زا  لاح  رهب  و  دروخیم ، دنویپ  ینوطالفا 
ینید يوگلا  تیلک  هک  دراد ، یمالسا  یموهفم  يو  هیرظن  رد  یمومع  يار  نیا  اما  دنکیم . ریوصت  ار  یمومع  يار  قافو و  نآ  وترپ  رد  و 
ققحت ینید -  يوگلا  یلمع  ياهلدم  بلاق  رد  ناکما و  دح  رد  یمومع -  تکراشم  ساسا  نیا  رب  تسا . هدش  هیـصوت  میرک  نآرق  رد  نآ 

. دشابن ای  دشاب  قالطا  لباق  نآ  رب  یـسارکومد  مان  هک  دـنکیمن  یقرف  رگید  و  دربیم ، هرهب  یتکراشم  نینچ  يایازم  زا  هعماج  و  دـباییم ،
يزاسمه نیا  یلو  دتفایم ، زاسمه  یبرغ  یسارکومد  ياهتیمکاح  اب  یمالـسا  تیمکاح  درکراک  زا  يددعتم  رهاوظ  یبارت  رتکد  هیرظن  رد 

رادـم و  دوـش ، جراـخ  مالـسا  نید  بوچراـچ  زا  دوـخ  ناـینب  هرهوـج و  رد  يو  هیرظن  هک  دوـشیمن  بجوـم  و  تـسا ، ییارجا  يرهاـظ و 
هباثم هب  يدازآ  و  یسایس ، یگدنز  یساسا  نوناق  هباثم  هب  یمالسا  تعیرشتیمکاح  هک  مدقتعم  نم  : » دراذگاو درف  تلاصا  هب  ار  یبایوگلا 

دنرادیم و رب  مدـق  ادـخ  هار  رد  اهناسنا  همه  ماظن ، نیا  تیمکاحتحت  تسا . يدـیحوت  ماظن  کی  یلـصا  نکر  ود  هیـصوت ، نامرآ  لبمس 
يراشف ای  لکـشم و  چیه  نودب  یمومع  روما  رد  ار  دوخ  تارظن  اهناسنا  نیا  دنوشیمن . ياهریـشع  یبزح و  یهورگ و  بصعت  چـیه  ریـسا 

تسج و يارب  شـشوک  قیرط  زا  نآ  ياهیگدیچیپ  میمـصت و  یعامتجا  یگدنز  مامت  رد  اروش  ماظن  ییوگلا ، نینچ  رد  دـننکیم . حرطم 
ییاروش ماظن  ندرکاپرب  یبارت  داهنـشیپ  یمالـسا ، تعیرـشتیمکاح  بوچراچ  رد  ( 30 «. ) ددرگیم یهتنم  عاـمجا  هب  هار ، نیرترب  يوـج 

رد یلو  تسا ، هتفرگن  دوخ  هب  یمالـسا  یـسایس  هفـسلف  تروص  یبارت  رتکد  هشیدـنا  رد  زونه  هک  یماظن  هتبلا  تسا ، تیمکاـح  نآ  تحت 
یسارکومد و نیب  عمج  رد  يو  هیرظن  نیاربانب  ددرگیم . راوتسا  ینید  يانبم  هیاپ  رب  دشاب ، هچره  ییاروش  یـسایس  هفـسلف  نیا  يو  يوگلا 
هک تسا  هتفاـیرد  تسارف  هب  يو  هـک  ارچ  تـسا ، یمالـسا  تیمکاـح  ياـپ  هـب  برغ  یـسارکومد  هفـسلف  ندرک  یناـبرق  ینید ، تیمکاـح 

میمعت هک  دـنامن  هتفگان  درادـن . ار  یمالـسا  تیمکاح  اب  يراگزاس  ناکما  لوصا  نآ  ظفح  اب  هک  هدز  هیکت  یلوصا  رب  برغ  یـسارکومد 
عماوج یسایس  یسانشهعماج  زا  قیقد  لیلحت  کی  رد  اسب  هچ  هک  تسا  ياهتـسبرس  رایـسب  هدیا  یمالـسا ، هعماج  یگدنز  رد  ییاروش  ماظن 

دناوتیم ماظن  نیا  هک  صاخ  ییاههصرع  رد  ییاروش  ماظن  زا  ندرب  هرهب  لصا  لاح  رهب  یلو  دوش . یقلت  یلیخت  نامرآ  کی  اهنت  يزورما ،
هب ندیـسر  يارب  یلمحم  عقاو  هب  ییاروش ، ماظن  میمعت  هک  یبارت  رتکد  رظن  نیا  نینچمه  تسا . دـییات  لباق  دـهد ، ناـشن  ار  دوخ  ییآراـک 

يراومه ریـسم  نینچ  زین ، ینید  هشیدنا  بوچراچ  رد  یتح  دوریمن ، نامگ  تسا و  یلیخت  ینامرآ و  تیاغ  هب  دریگ ، رارق  یمومع  عامجا 
یتروشم ياهییوج  یپ  دنکیمن و  یگدنز  عامجا  اب  زورما -  يایند  رد  اصوصخ  هعماج -  هک  تسا  ملـسم  تیعقاو  نیا  دشاب . ریوصت  لباق 

یبارت رتکد  هک  مینامیم  رظتنم  لاح  رهب  تسا . دادبتـسا  یفن  تکراشم و  ندوزفا  فده  هکلب  دـنکیمن ، لابند  عامجا  هب  ندیـسر  يارب  ار 
رد يو  تسارف  عومجم  رد  اما  دیآ . تسدب  يو  هیرظن  هرابرد  يرتشیب  یـسررب  دقن و  ناکما  ات  دهد ، هئارا  رتقیقد  ار  دوخ  هیرظن  هدنیآ  رد 

هفسلف اب  یمالسا  تیمکاح  هفسلف  زیامت  يو  هکنیا  و  تسا ، نیسحت  لباق  یمالـسا  تعیرـش  بوچراچ  رد  یمالـسا  تیمکاح  ریوصت  موزل 
. تسا هصرع  نیا  رد  وا  قمعت  زا  یکاح  دنکیم ، میسرت  تقد  هب  ار  برغ  یسارکومد 

( مجنپ تمسق  ) خساپ

، تسا یسررب  ثحب و  لباق  یمالسا  تیمکاح  زا  ییوگلا  ره  ینالقع  ینید و  ياوتحم  یمان  ظفل و  ره  زا  غراف  یمالـسا ، هشیدنا  هزوح  رد 
تعیرـش يوس  هب  رتشیب  هچره  مالـسا  ناـهج  هک  زورما  دـنک . ادـیپ  صخاـش  یهاـگیاج  هزوح  نیا  رد  دـناوتیم  مه  یبارت  رتکد  يوگلا  و 
ياهفیظو دنکیم . بلط  ینید  املع  ناملسم و  نادنمـشناد  زا  ار  یمالـسا  تیمکاح  یلیـصفت  لدم  رتمهم ، همه  زا  و  دروآ ، يور  یمالـسا 

رد تسا . یمالسا  تیمکاح  یلیـصفت  حرط  نیرتنقتم  هئارا  تهج  رد  عیـسو  رادهنماد و  ثحب  نآ  و  دریگیم ، رارق  نانآ  هدهع  رب  نیگنس 
، یخرب ناـمگ  هب  داـهن . ناـینب  ـالمع  ارظن و  هیقف  تیـالو   » روحم رب  ار  یمالـسا  تیمکاـح  يوگلا  هر )  ) ینیمخ ماـما  یعیـش ، رکفت  هزوـح 
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، تساطخ نامگ  نیا  هکیلاح  رد  تسا ، هداد  ناشن  همامت  هب  ار  یمالـسا  تیمکاح  يوگلا  هر )  ) لحار اما  هلیـسوب  نیکر  نکر  نیا  سیـسات 
ماما هچنآ  تسا . راگزاس  دشاب ، هتـشاد  یتوافتم  هاگیاج  یـسایس  ياهداهن  نآ  رد  هک  يرایـسب  ياهلدم  اب  هیقف  تیالو   » تیمکاح هک  ارچ 

هک دادن  هزاجا  هنادواج  ربهر  نآ  رمع  یلو  دنکیم ، نییبت  ار  یمالسا  تیمکاح  یساسا  نکر  یلصا و  روحم  اهنت  دومرف ، هئارا  هر )  ) لحار
راتخاس زاین  هب  انب  لاح ، نیع  رد  دـیامن . هبرجت  المع  هدومن و  هئارا  ار  هیقف  هقلطم  تیالو   » تیمکاـح زا  ریگارف  یلیـصفت و  ییوگلا  ناـشیا 

یحالـصا و همانرب  نیلوا  یمالـسا ، تیمکاـح  یلمع  يوگلا  لـیمکت  هعـسوت و  هب  ناـشیا  صاـخ  هجوت  و  ناریا ، یمالـسا  هعماـج  یـسایس 
هب هر )  ) ینیمخ ماما  تفرگ . ماجنا  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  رد  هیقف  تیالو   » تیمکاـح يوگلا  رتحیحـص  میظنت  هنیمز  رد  یلیمکت 

: تسا هدیدرگ  رکذتم  ار  یمالسا  تیمکاح  هنیمز  رد  نامز  اب  بسانتم  هبناج و  همه  ییوگلا  هب  یمالسا  نادنمـشناد  یبایتسد  موزل  حوضو 
مالسا دیدج  لئاسم  هب  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  يرـشب  عماوج  دنک و  رییغت  هدنیآ  ياهلاس  رد  مدرم  روما  هرادا  جیار  ياههویـش  اسب  هچ  »

اهنت یمالـسا ، تیمکاح  هرابرد  ثحب  ( 31 «. ) دـننک يرکف  عوضوم  نیا  يارب  دـیاب  نونکا  مه  زا  مالـسا  راوگرزب  ياملع  دـنک . ادـیپ  زاین 
ناکرا ازجا و  هرابرد  ثحب  هبتبون  هزات  هیقف  هقلطم  تیالو   » روحم نتفرگ  ملـسم  زا  سپ  هکلب  تسین ، نآ  هدمع  یلـصا و  روحم  رد  ثحب 

هلمج کی  رد  دبلطیم . ار  هبناج  همه  لصفم و  ییوگلا  اهنآ  همه  میظنت  و  دراد ، شقن  یمالسا  تیمکاح  راتخاس  رد  هک  دسریم  يرایسب 
هـصرع رد  ینید  يزاسمتـسیس  یفن  ینعم  هب  دـناوتیمن  زگره  هیقف  تیـالو  قـالطا  هک  منک  هراـشا  مه  مهم  رایـسب  بلطم  نیا  هب  هتـسبرس 

نیا دشاب ، هتفاین  ماظنو  مجـسنم  ریغ  دـناوتیمن  تیمکاح  زا  ییوگلا  چـیه  زورما  يایند  رد  هک  ضرفـشیپ  نیا  اب  هکلب  دوش ، یقلت  یـسایس 
تموکح هچرگ  مینک ، هصالخ  دوب . دهاوخ  هارمه  یمالـسا  تیمکاح  راتخاس  هدـنهد  لیکـشت  ینالقع  ینید و  رـصانع  اب  مرج  رد  قالطا 

لوصا رب  برغ  یـسارکومد  هکینامز  ات  اما  تسا ، هدـشن  هئارا  هدرورپ و  یعماج  اتبـسن  یـسایس  هفـسلف  بلاق  رد  زورما ، ناهج  رد  یمالـسا 
اب ار  نآ  ناوتب  دـسریمن  رظنب  درذـگیم ، دوخ  ینالقع  تالاکـشا  تاماهبا و  رانک  زا  لماک  هحماسم  لامها و  اب  تسا و  راوتـسا  روکذـم 

تیزم ياراد  لاعف و  اپوپ و  یلدـم  میـسرت  تهج  رد  هک  تسا  یمالـسا  نادنمـشناد  رب  دومن . راگزاس  یمالـسا  تیمکاح  زا  یـضرف  چـیه 
یمالـسا و هعماج  يارب  دنـشوکب . نآ ، ریاظنو  مسیلاربیل  یـسارکومد و  هرابرد  یظافل  زا  غراف  یمالـسا ، تیمکاح  زا  هبناـج  همه  ینـالقع 
. دیآ رد  راگزاسان  هکنیا  ای  دتفا و  راگزاس  نایبرغ  لوحتلا  مئادو  نولتم  جازم  اب  شایـسایس  هفـسلف  هک  دـنکیم  یقرف  هچ  ینید  تیمکاح 
هب یسایس  هفسلف  نیا  تسا . ینید  مهف  نیرتقیقد  نیرتمکحم و  هیاپ  رب  مالسا  یسایس  هفسلف  یمالسا و  تیمکاح  نیودت  تسا ، مهم  هچنآ 

هاگیاج زیچ  ره  زا  لبق  و  دشاب ، هتشاد  ینـشور  ریـسفت  نآ  یـسایس  راتخاس  یمالـسا و  هعماج  رد  یهلا  تیالو  دادتما  يارب  دیاب ، ریدقت  ره 
رد تیالو   » تیروحم دوریمن  ناـمگ  یمالـسا ، هشیدـنا  هزوحتیلک  رد  لاـح  ره  رد  و  دـنک . نییبت  یـسایس  راـتفر  اـهداهن و  رد  ار  یحو 

كالم ار  هعیش  بهذم  هچ  و  دوشن ، هتفریذپ  هچ  دوش و  هتفریذپ  یهقف  رظنم  زا  هیقف  تیالو  هچ  دشاب ، ضامغا  لباق  مالسا  یـسایس  هفـسلف 
تیمکاح هیاپ  اـنبم و  ناونع  هبتیـالو  تیروحم  رگا  هک  تسا  یعیبط  میـشاب . هدـیزگرب  ار  یمالـسا  بهاذـم  رگید  هکنیا  اـی  میهد و  رارق 

رتشیب ییانـشآ  يارب   - 1 اهتـشوني : .ب  دوب دـهاوخ  یمتح  مزال و  طیارـش ، رگید  رانک  رد  تهاـقف  تروص  نآ  رد  دـش ، تاـبثا  یمالـسا 
هـشیدنا نادنوادخ  زنوج / رتساف و  لکیام ب ، زین : و  داگرازاپ ، نیدلاءاهب  همجرت  یـسایس / تایرظن  خیرات  نیاباس / جرج  هب : دـینک  عوجر 

ریوصت یسایس  ياههشیدنا  ناخروم  رگید  وا و  نید  هک  يایسایس  خیرات  ریسم  رد  لمع  هیرظن و  لوحت  ریس  نیمار . یلع  همجرت  یـسایس /
. یسایس هیرظن  دربراک  لوا ، هلاقم  يدعسا / یضترم  همجرت  یسایس / هفـسلف  نیتنیئوک / ینوتنآ   - 2 تسام . ياعدم  هدننک  تابثا  دناهدرک ،

یموتاـنآ تیاربلاـگ / تنک  ناـج  رتیپموش ، زا  مهن  هلاـقم  مود / كردـم  ص309 ، دـلج 2 / لوا / كردـم   - ost moernism 4  - 3
دیوید  - 6 ص 51 . دـنودالوف / هلا  تزع  همجرت  نآ / نانمـشد  زاب و  هعماـج  رپوپ / لراـک   - 5 ص 131 . رجاهم / هبوبحم  همجرت  تردـق /

متفه لاس  یجراختسایـس ، هلجم  خیرات / ماجرف  هلاقم  امایوکوف / سیـسنارف  مهن ، لصف  ربخم / سابع  همجرت  یـسارکومد / ياهلدم  دـله /
/ یسایس تایرظن  خیرات  نیاباس / جرج   - 8 ص 30 . دنودالوف / هلا  تزع  همجرت  نآ /  نانمشد  زاب و  هعماج  رپوپ / لراک   - 7 هرامش 2 و3 .

دنارترب  - 12 ص277 . نآ / نانمـشد  زاب و  هعماج   - 11 ص 282 . كردم / نامه   - 10 ص 174 . لبق /  كردـم   - 9 ص 154 .  / 2 دلج
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لـصف تردـق / یموتانآ  تیاربلاگ / مراهچ ، هلاقم  اجر / گـنهرف  همجرت  سکول / نویتسا  ص 338 ، يردـنبایرد /  همجرت  تردـق / لسار /
/ لسار دـنارترب   - 15 خـیرات . ماجرف  هلاقم  امایوکوف / سیـسنارف   - 14 ربخم . سابع  همجرت  یـسارکومد / ياهلدم  / دله دـیوید   - 13 لوا .

ینوتنآ  - 18 لبق . كردم   - 17 ص 301 . نآ / نانمشد  زاب و  هعماج   - 16 تردق . ندرک  مار  لصف  يردنب / ایرد  فجن  همجرت  تردـق /
همالع هب : دینک  عوجر   - 20 . 15 ص 12 -  هرامش 11 /  نایک / هلجم   - 19 یسارکومد . زا  موهفم  ود  مهن ، هلاقم  یسایس / هفسلف  نیتنیئوک /
داتـسا یهلا  لدـع  يزار و  رخف  هیقرـشم  ثحابم  یجیهال ، ققحم  دارم  رهوگ  زین  و  یلاعتیراب ، لاعفا  شخب  داـقتعالا / دـیوجت  حرـش  یلح /

لصف نآ /  نانمـشد  زاب و  هعماج   - 22 . 15 ص 12 -  هرامـش 11 /  نایک /  هلجم   - 21 یمالـسا . مالک  بتک  رگید  و  هر ) ) يرهطم دیهش 
. یشونغ دشار  هاگدید  زا  یمالسا  تموکح   / 17 هرامش نایک /  هلجم   - 24 ص 310 . شزرا / شناد و  شورـس / میرکلادبع   - 23 مجنپ .

هلجم  - 28 ص 200 . یـضاق /  لـضفلاوبا  همجرت  تسایـس / ملع  لوصا  هژروود /  سیروم   - 27 لبق . كردـم   - 26 لبق . كردـم   - 25
. نادوستیمکاح رد  ینید  هشیدنا  يوگلا  هرامش 12 /  نایک /  هلجم   - 29 نادوستیمکاح . رد  ینید  هشیدنا  يوگلا  هرامش 12 /  نایک / 

ص 100. دلج 21 /  رون ) هفیحص   ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر  هعومجم   - 31 لبق . كردم   - 30

؟ تسیچ کیتارکومد  ياهتموکح  رد  تروشم  اب  نآ  توافت  تسا و  هنوگچ  مالسا  رد  تروشم  تیمها 

شسرپ

؟ تسیچ کیتارکومد  ياهتموکح  رد  تروشم  اب  نآ  توافت  تسا و  هنوگچ  مالسا  رد  تروشم  تیمها 

خساپ

یگدنز فلتخم  روما  رد  هک  دهدیم  روتـسد  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  دیجم  نآرق  دراد ، تالکـشم  ّلح  رد  تروشم  روش و  هک  یتیمها  يور 
159/ نارمعلآ نیلِکوتُملا » بُحی  َهللا  َّنِا  هللایلَع  لَّکوتَف  تمَزع  اذاَـف  رمَـالاِیف  مهرِواـشو  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دزادرپب  تروشم  روش و  هب 

لّکوت وا  هب  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  اـمنب ، لـکوت  ادـخ  هب  یتفرگ  میمـصت  عقوم  ره  و  دزادرپب ، تروشم  هب  ناـنآ  اـب  دوخ  تامیمـصت  رد  ]
هالَصلا و اوماقَا  مهِّبِزل و  اوباجَتسا  نیَِذلاو  دنکیم « : فیصوت  نینچ  ار  نامیا  اب  دارفا  يرگید  ۀیآ  رد  دنوادخ  درادیم ]. تسود  دنیامنیم 

دناهتشاد اپ  هب  ار  زامن  دنتفگ و  تبثم  خساپ  دوخ  راگدرورپ  يادن  هب  هک  یناسک   ] 38/ يروش نوقفُنی » مهانقزَر  اّمِم  مهنیب و  يروُش  مُهرمَا 
مدرم اهنت  هن  ربمایپ  دنیامنیم ]. قافنا  میاهدرک  يزور  ام  هچنآ  زا  دهدیم و  لیکـشت  تروشم  روش و  ار  نانآ  ياهراک  میمـصت و  ساسا  و 
وربور نمـشد  اب  زونه  هک  ردـب  گنج  رد  درک . هدایپ  يدراوم  رد  ار  ادـخ  ناـمرف  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  هکلب  دومن  رما  شور  نینچ  هب  ار 

«: سانلا اهّیأ  ّیلِإ  اوریـشَا  : » دومرف نینچ  نانآ  هب  دومن و  هرواشم  دوخ  نارای  اب  نمـشد  اب  هلباقم  و  ردب ، نابایب  رد  يورـشیپ  يارب  دوب  هدـشن 
نیرجاهم نارس  میدرگ ؟ زاب  هطقن  نیا  زا  ای  میگنجب  نمـشد  اب  میورب و  شیپ  ایآ  دینک ، [ نایب  شیرق  اب  دربن  عوضوم  رد  ار  دوخ  ياهرظن  [

دحا گنج  رد  ( 48/ يدقاو يزاغم  ماشه 1/615 ؛ نبا  ةریـس  . ) تفریذـپ ار  راصنا  رظن  ماجنارـس  ربمایپ  یلو  دـنداد  داضتم  رظن  ود  راصنا  و 
هکیلاح رد  دننک ، عافد  رهـش  زا  اهمابتشپ  اهجرب و  زا  گنـس  ریت و  باترپ  اب  هک  دندوب ، هنیدـم  رد  فقوت  يرادهعلق و  رادـفرط  موق  ناریپ 

. درک باختنا  ار  مّود  رظن  (ص ) ربمایپ اجنیا  رد  دندرکیم . یقلت  هنانز  شور  ار ، ناریپ  رظن  و  دندوب . رهش  نوریب  رد  دربن  رادفرط  ناناوج ،
ندـنک ةرابرد  ار  ناملـس  داهنـشیپ  داد و  لیکـشت  یماظن  ياروش  ربمایپ  قدـنخ  گنج  رد  يدـقاو 1/209 ) يزاغم  ماشه 2/63 ؛ نباةریس  )
نارسفا زا  یخرب  بیوصت  هراشا و  هب  فئاط  گنج  رد  ( 122 لماک 2 /  خیرات  . ) درک ارجا  تفریذپ و  هنیدم  ریذپبیسآ  طاقن  رود  قدنخ 

راکفا لدابت  روش و  اـهنت  اـیآ  هک  دومن ، هجوت  دـیاب  یلو  يدـقاو 3/925 ) يزاغم  . ) دومن لقتنم  رگید  ۀـطقن  هب  ياهطقن  زا  ار  رگـشل  داـتس 
يدحاو رظن  ارآ ، تارظن و  عومجم  زا  دهد و  لیکـشت  ار  يأهسلج  نینچ  يذفنتم  سیئر  ًالبق  دیاب  هکنیا  ای  دـیاشگب  راک  زا  هرگ  دـناوتیم 
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زاربا یفلتخم  تایرظن  راکفا و  هرواشم ، تاسلج  رد  ًالومعم  دراذـگب . ارجا  دروم  هب  و  دـیامن ، ذاـختا  تسا  رتهناـنیبعقاو  وا  ةدـید  زا  هک  ار 
ارآ هک  تسا  مزال  یمّلـسم  سیئر  هسلج  نیا  رد  دنکیم ، هئطخت  ار  نارگید  يارآ  هدومن و  عافد  شیوخ  ۀـیرظن  زا  يدرف  ره  و  ددرگیم ،

نایاپ هب  هجیتن  ذخا  نودـب  تروشم  هسلج  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیامن و  ذاختا  ار  یعطاق  دـحاورظن و  اهنآ  عومجم  زا  و  دزیرب ، مه  يور  ار 
نینچ ربمایپ  هب  هرواشم ، هب  رما  زا  سپ  دـیامن  هرواشم  شیوخ  نارای  اـب  دـهدیم  روتـسد  ربماـیپ  هب  هک  يأهیآ  نیتسخن  رد  ًاـقاّفتا  دـسریم .
ربمایپ هب  هک  تسا  نیا  باطخ  نیا  زا  روظنم  امنب ]. لّکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  میمـصت  یتقو  « ] هللا یلَع  لـکوتَف  َتمزَع  اذاَـف  : » دـنکیم باـطخ 
ربمایپ دیاب  اذل  تسا و  ربمایپ  صخـش  دیامن  ذاختا  ار  يدـحاو  يأر  دریگب و  میمـصت  دـیاب  هک  یعجرم  هناگی  تروشم  زا  سپ  هک  دـناسرب 
راظنا ربارب  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  هتفای ، لیکـشت  وا  نامرف  هب  هرواشم  هسلج  هک  تیعمج ، ياوشیپ  دیامن . لکوت  ادخ  هب  دریگب و  میمـصت 

دوخ نارای  یمومع  راکفا  اـب  هیبیدـح »  » حلـص رد  یمارگ  ربماـیپ  هکناـنچ  دـنک . باـختنا  تسا  حلـصا »  » يو رظن  هب  هک  ار  یثلاـث  رظن  دارفا 
دراوم زا  یخرب  ای  حلـص و  لصا  هب  تبـسن  ار  نانآ  ضارتعا  تسب و  تسرپتب  شیرق  ناناملـسم و  نایم  یحلـص  دادرارق  درک و  تفلاـخم 

اب مالسا  رد  هرواشم  ماشه 1/615 ) نبا  ةریس  . ) تسا هدوب  ناناملـسم  عفن  هب  ربمایپ  لمع  هک  درک  تباث  زین  نامز  رورم  تفرگ و  هدیدان  نآ 
طقف تلود  سیئر  تسا و  انـس  يوروش و  سلجم  راـیتخا  رد  روشک  تاررقم  نیناوـق و  بیوـصت  هک  یـسارکمد  ياـهتموکح  رد  هرواـشم 

هب مزلم  تسا ، (ص ) مرکا ربمایپ  صخش  هک  تموکح ، سیئر  اجنیا  رد  دراد . هلصاف  اهگنسرف  دشاب  سلجم  ود  ناگدنیامن  تایونم  يرجم 
، فلاخم ای  دـشاب  قفاوم  هسلج  ياضعا  يأر  اب  هاوخ  رظن ، نیرخآ  ذاختا  ییاهن و  میمـصت  هکلب  تسین ، تیلقا  ای  تیرثکا و  دارفا  زا  يوریپ 
، ادـخ هب  لکوت  اب  هک  دـهدیم  روتـسد  ربمایپ  هب  تروشم  مسارم  يرازگرب  زا  سپ  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  تسا و  یمارگ  ربمایپ  دوخ  اـب 

نامیا اب  ۀعماج  ۀتـسجرب  تافـص  زا  ار  راکفا  لدابت  مّود  ۀیآ  تسا . رارق  نیمه  هب  زین  بلطم  مّود  ۀـیآ  ةرابرد  دورب . شیپ  دریگب و  میمـصت 
زین يو  تشذگرد  زا  سپ  درخ  لقع و  مکح  هب  و  دوبن ، ذفان  قلطم و  سیئر  زا  یلاخ  ربمایپ  نامز  رد  نامیا  اب  ۀـعماج  زگره  یلو  دـنادیم 

هب رگید  لئاسم  رد  سپـس  هدراذـگ ، رـس  تشپ  ار  رادـمامز  نییعت  لکـشم  هک  تسا  ییاهطیحم  نینچ  هب  رظاـن  هیآ  و  دـنامب ، یلاـخ  دـیابن 
تّحص رب  تایآ  نیا  هلیسو  هب  ننست  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  لالدتـسا  هک  ددرگیم  نشور  نایب  نیا  زا  دنزادرپیم . رظن  لدابت  هرواشم و 

اجنآ رد  هک  تسا  ییاه  طیحم  هب  رظان  روبزم  تایآ  دش  هتفگ  هک  روطنامه  اریز  تسا . هجوم  ریغ  ًالماک  هرواشم ، قیرط  زا  هفیلخ  باختنا 
؛ دـنزادرپب رظن  لدابت  هب  ناناملـسم  رگید  روما  رد  ات  هتفای  لیکـشت  یتروشم  ۀـسلج  وا  نامرف  هب  تسا و  هدـش  لح  رادـنامرف  نییعت  لکـشم 

دریگب میمصت  دیاب  هرواشم  زا  سپ  هک  دنکیم  باطخ  تسا  هتفرگ  رارق  ناناملسم  سأر  رد  هک  ربمایپ  هب  ًاحیرص  هک  تسخن  ۀیآ  ًاصوصخ 
ناناملـسم ۀفیظو  گرزب  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  يدروم  رد  یمومع  راکفا  هب  هعجارم  نیا ، زا  هتـشذگ  دراذـگ . ارجا  دروم  هب  ار  نآ  و 

قیرط زا  هک  يدروم  رد  یلو  دـنروآ  تسدـب  رظن ، لداـبت  قیرط  زا  ار  شیوخ  ۀـفیظو  دـنناوتیم  هک  تسا  اـج  نیا  رد  دـشاب ، هدـشن  نییعت 
« رذنم بابح   » هک یماگنه  رظن  نیا  زا  تسین . یعوضوم  هرواشم  يارب  رگید  يدروم  نینچ  رد  دشاب  هدش  نییعت  یناگمه  ۀفیظو  صیصنت ،

نإ انملس و  رمأ  نع  ناک  ناف  : » تفگ درک و  ور  ربمایپ  هب  وا  دیدرگ ، رگید  ۀطقن  هب  رگشل  داتـس  لاقتنا  راتـساوخ  دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب 
ینخـس ام  تسا  هدیـسر  یـصاخ  روتـسد  یهلا و  رما  دروم  نیا  رد  هاگره  ( ] يدـقاو 3/925 يزاغم  « ) مهنـصح نع  رّخأتلاف  يأرلانع  ناک 

.[ میربب بقع  نمشد  ۀعلق  دودح  زا  ار  داتس  هک  تسا  نیا  حالـص  ام  رظن  هب  داد ، رظن  اجنآ  ناوتیم  هک  تسا  رگید  دراوم  زا  رگا  میرادن و 
نامرف هب  ربمایپ  تسا و  هدرک  نشور  تباث و  ار  نآ  يدایز  یلقن  لیالد  هک  تسا  یلیاسم  زا  نانمؤمریما  ماما  ینیـشناج  تفـالخ و  عوضوم 
هنوگچ نیاربانب ، تسا ؛ هدومن  حیرـصت  وا  ینیـشناج  تفالخ و  رب  يراـمیب ، رتسب  و  مخ ، ریدـغ  راّدـلاموی ، نوچمه  رایـسب ، دراوم  رد  ادـخ 

مکح لیلد و  لباقم  رد  رظن  زاربا  و  صن ، ربارب  رد  داهتجا  زج  راک  نیا  ایآ  دومن . لح  هرواـشم  قیرط  زا  ار  نیـشناج  نییعت  هلئـسم  ناوتیم 
، ربمایپ ةدـناوخ  رـسپ  دـیز ، هک  یماـگنه  دـنکیم : هراـشا  تقیقح  نیا  هب  يأهیآ  نمـض  رد  دـیجم  نآرق  تسا !؟ يرگید  زیچ  یهلا  یعطق 

نارود رد  اریز  دمآ ، نارگ  ناناملسم  يارب  عوضوم  نیا  درک . جاودزا  بنیز  اب  دنوادخ  نامرف  هب  ربمایپ  داد ، قالط  ار  بنیز )  ) دوخ رسمه 
رسمه اب  جاودزا  دوب  مارح  تشز و  یبسن  رـسپ  رـسمه  اب  جاودزا  هک  روطنامه  تشاد ، ار  یقیقح  رـسپ  دوخ  مکح  هدناوخ  رـسپ  تیلهاج 
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ربمایپ هکیلاح  رد  ددرگ ، نانآ  تایرظن  ارآ و  وریپ  (ص ) یمارگ ربمایپ  هک  دنتشاد  راظتنا  نانآ  دشیم . هدرمش  اوران  حیبق و  زین  هدناوخرسپ 
راکفا هب  هعجارم  یهلا  نامرف  دروم  رد  هک  تسا  یهیدب  و  دوب ، هداد  ماجنا  طلغ  ياهتنـس  ندـیبوک  يارب  مه  نآ  ادـخ  نامرف  هب  ار  راک  نیا 

هدرک نییعت  یـصاخ  ۀفیظو  یهلا  نامرف  هک  يدراوم  رد  ار  دارفا  تلاخد  ریز  ۀـیآ  رد  میرک  نآرق  يور ، نیا  زا  درادـن . یعوضوم  یمومع 
نَم مهرمَأ و  نِم  هریخلا  مَهل  نوکی  نَأ  ًارمَأ  َهلوسَر  ُهللا و  یضَق  اذَا  هنِمؤُم  نمؤِمل و ال  ناک  امَو  : » دیامرفیم دنکیم و  موکحم  تدشب  دشاب 
نز درم و  چیه  يارب  رگید  دندرک  مکح  يدروم  رد  وا  لوسر  ادخ و  هک  یماگنه   ] 36/ بازحا ادیَعب » ًالالَض  َّلَض  دقَف  هلوسر  هللا و  صعَی 

اراکشآ دنک  یچیپرـس  وا  ربمایپ  ادخ و  نامرف  زا  سکرهو  دننک ) يوریپ  دنوادخ  نامرف  زا  دیابو   ) تسین يرایتخا  شیوخ  روما  رد  ینمؤم 
.[ تسا هدش  هارمگ 

؟ دراد همئا  تماما  تموکح و  رد  یشقن  مدرم  شریذپ  ایآ 

شسرپ

؟ دراد همئا  تماما  تموکح و  رد  یشقن  مدرم  شریذپ  ایآ 

خساپ

(ع) یلع ترـضح  فرط  هب  مدرم  هک  اج  نآ  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  شقن  دناوتیم  هعماج  رد  تماما  ندیـشخب  تینیع  رد  اهنت  مدرم  شریذپ 
تمـس هب  هک  اـج  نآ  درکنادـیپ و  تینیع  ترـضح  نآ  تماـما  نکل  دوب  ماـما  (ع ) یلع ترـضح  مه  زاـب  دـندادن  يأر  ناـشیاهب  دـنتفرن و 

(ع) نیسح ماما  مدرم  نوچ   » هک نیاهب  ریبعت  نایب  نیا  اب  درک . ادیپ  تینیع  تماما  نیا  دندناشن  تفالخ  یسرک  ربار  ناشیا  هتفر و  شترـضح 
يأر هب  مئاق  هک  تسینیتمـس  (ع ) يده همئا  يربهر  تماما و  نوچ  تسین ؛ حیحـص  زگره  دـش » طقاس  تیعورـشم  زا  ناشیا  دنتـساوخن  ار 

هدـیقع رد  هکنیا  رگید  هتکن  درکن . ادـیپ  تینیع  ترـضح  نآ  يربهر  دـندرکن  تیاـمح  (ع ) نیـسح ماـما  زا  مدرم  نوچ  هتبلا  دـشاب . مدرم 
مدرم ینورد  لیم  تساوخ و  رگا  دننکیم و  هیجوت  ار  هناملاظ  هنارباج و  هطلـسره  هلیـسو  نیدب  نانآ  تسا و  تردق  هب  تیعورـشم  یخرب 

ماما هب  هک  دوب  ییاههمان  بلطم  نیا  دهاش  دوب و  دایز  یلیخ  نیسح  ماماهب  تبسن  مدرم  یبلق  تساوخ  هقالعًاقافتا و  دشاب  تیعورـشم  أشنم 
هکنیا هلمج  زا  دناهدرک  لقن  يدایز  بلاطم  هنیمز  نیا  رد  زینناخروم  ناگرزب و  دنتشادیم . زاربا  هلیسونیدب  ار  دوخ  تدارا  دنتـشونیم و 

يو دیسرپ  ار  هفوک  عاضوا  دمآیم . هفوک  زاهک  درک  دروخرب  قدزرف  اب  حافِص  مان  هب  یلحم  رد  قارع  يوس  هب  رفس  ماگنه  (ع ) نیسح ماما 
نیسحلا ج3 ص 61) مامالا  هایح  . ) تسا وت  هیلع  ناشیاهریشمش  یلو  ؛ وت اب  مدرم  ياهلد  داد : باوج 

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  تموکح  رد  يرالاس  مدرم 

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  (ع ) یلع ماما  تموکح  رد  يرالاس  مدرم 

خساپ

لصا رد  . 1 تسا : یـسررب  لباق  تهج  ود  زا  دـنویپ  نیا  تسا . تلم  اب  تلود  ناـیم  دـنویپ  عون  یتموکح ، ره  رد  نیداـینب  لـیاسم  زا  یکی 
هک تسا  یتموکح  رـالاس ، مدرم  تموکح  مدرم / تموکح و  ناـیم  لـماعت  دروخرب و  عون  رد  . 2 نآ ؛ شیادیپ  هوحن  تموکح و  لیکـشت 
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هتـساوخ هدارا و  قبط  نآ  یـساسا  روما  دشاب و  هتـشاد  مدرم  اب  ار  دنویپ  نیرتشیب  مدرم  اب  لماعت  عون  رد  مه  دوخ و  شیادیپ  لصا  رد  مه 
رالاس مدرم  تموکح  رد  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  توافت  کی  ینید  ریغ  ینید و  يرـالاس  مدرم  ناـیم  هتبلا  دریذـپ . ماـجنا  مدرم 

نوناق و رب  مدرم  صیخـشت  تساوخ و  دریگیم و  رارق  لمع  كالم  یهلا  تاروتـسد  ماـکحا و  هدودـحم  رد  مدرم  هدارا  تساوخ و  ینید ،
يارب ًالـصا  تسین و  يدح  هب  دودحم  مدرم  هدارا  تساوخ و  ینید  ریغ  رالاس  مدرم  ياهتموکح  رد  اما  دوشیمن ، مدقم  دنوادخ  روتـسد 

یسررب یمالسا ، گنهرف  هقف و  رد  دوشیم / لمع  مدرم  تیرثکا  رظن  ساسا  رب  قلطم  روط  هب  دوشیمن و  زاب  یباسح  یهلا  نوناق  روتسد و 
رایتخا بحاص  قلاخ و  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  تسا  مالسا  یسایس  هفسلف  ثحابم  نیرتیساسا  تلود ، تیعورـشم  كالم  تموکح و  أشنم 

يربـهر و يارب  وا  دوخ  تیادـه  هدارا و  هب  هک  ناـنآ  رگم  تسین ، شناگدـنب  رب  تموـکح  راوازـس  وا  زج  یـسک  چـیه  تسا ، ناگدـیرفآ 
زا يرادـیاپ  طسق و  هماقا  روظنم  هب  دـناهتفای و  ار  یهلا  تفالخ  تمـس  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  ناربماـیپ ، دـنوش . هدـیزگرب  تموکح 

تما تماعز  تماما و  يدـصت  تیلوؤسم و  نیا  همادا  يارب  یناسک  زین  متاخ  ربمایپ  زا  سپ  دـناهدش . باختنا  قلاخ ، دودـح  قلخ و  قوقح 
يارب ییاج  ماما ، نییعت  بصن و  رب  صن  دوجو  اب  یـضرف و  نینچ  رد  دـشاب . هدومرف  نییعت  بصن و  ار  نانآ  ربمایپ  هک  دـنوشیم  هدـیزگرب 
يوس زا  هک  هچ  نآ  رب  تسا  يدـیکأت  شریذـپ و  اهنت  مدرم ، تعیب  یتلاـح ، نینچ  رد  دـنامیمن . یقاـب  رگید  قرط  تعیب و  اروش ، داـهتجا ،
نتفای تیلعف  تموکح و  ییاپرپ  رد  یلو  دنرادن ، شقن  نیملسم  مکاح  ماما و  نییعت  رد  مدرم  مالـسا  رد  نیاربانب  تسا . هتـشگ  غالبا  ربمایپ 

ّتنس نآرق و  زا  یملسم  یعطق و  لیالد  (ع ) یلع ترضح  تفالخ  تموکح و  تیعورـشم  هرابرد  دنراد / ییازـسب  شقن  مکاح ، تیمکاح 
نیا دـهاوش  لیالد و  دراذـگیمن . یقاب  (ص ) ربمایپ زا  سپ  نانمؤم  ریما  تیـالو  تماـعز و  موزل  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  هک  دراد  دوجو 

تیعورـشم رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  ینید  هاگرظن  زا  نیاربانب  تسا . هدمآ  ییاور  یخیرات و  یمالک و  ياهباتک  رد  لصفم  روط  هب  اعدم ،
: دنیامرفیم شتعیب  زور  هرابرد  ترـضح  نآ  یناگمه ، شریذپ  ندوب و  یمدرم  تهج  زا  اما  درادن / دوجو  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  تموکح 
َرَک یلْوَح  َِنیعِمَتجُم  َيافطِع ، َّقُش  َو  ِنانَـسَحلا  َئِطُو  دََـقل  یّتَح  ٍِبناج ، ِّلُـک  نِم  َّیَلَع  َنُولاـثنَی  ََّیِلا ، ُِعبَّضلا  ِفْرُعَک  ُساَّنلا  َو  ّـِالا  ینَعار  اـمَف  »

نسح و دوب  کیدزن  هک  نآ  ات  دـندرک  هطاـحا  ارم  فرط  ره  زا  دوب . { 2 ،} راتفک تشپ  رپ  ياـهلای  نوچ  مدرم  یناوارف  { 1«;} ِمَنَْغلا َِْضیب 
َنیعئاـط لـَب  َنیرَبـجُم ، َـال  َو  َنیهِرْکَتــسُم  َریَغ  ُساـّنلا  ینَعَیاـَب  َو  : » دـنیامرفیم رگید  ياـج  رد  ترــضح  نآ  { 3 .} دندرگ لامدگل  نیـسح 

بلاـغ فـالخ  رب  ترــضح ، نآ  هـک  نآ  رتبلاـج  دــندرک / تـعیب  نـم  اـب  راـیتخا  اـب  هـکلب  راـبجا ، هارکا و  نودــب  مدرم  { 4«;} َنیرَّیَُخم
ِذوُعلا َلاـبِقا  ََّیِلا  ُْمتلَبقَأَـف  : » دـنیامرفیم هک  ناـنچ  دـندادن ؛ ناـشن  یلیم  تبغر و  هنوـگ  چـیه  یموـمع ، لاـبقا  نیا  ربارب  رد  نارگتموـکح ،

هب ندرک ، تعیب  يارب  مدرم  امـش  اـهوُُمتبَذاجَف ؛» يِدَـی  ْمُُکتْعَزاـن  َو  اهومتطـسبَف ، یِفَک  ُتضَبَق  ْعیبلا  عیَبلا  نولوقت : اـهِدالوأ ، یَلَع  لـِیفاطَملا 
نم تعیب ! تعیب ! دیدیـشک : دایرف  یپایپ  و  دنباتـشیم ، دوخ  ياههچب  فرط  هب  هک  هدـییاز  هزات  نارداـم  دـننامه  دـیدروآ ، يور  نم  يوس 

{5 .} دیدیشک ار  متسد  امش  اما  مدز ، زاب  رـس  ندرک  زارد  تسد  زا  نم  دیدوشگ . ار  نآ  رارـصا  هب  امـش  اما  متـسب ، ورف  ار  شیوخ  ناتـسد 
اب (ع ) ماما دروخرب  عون  هنیمز  رد  اما  تسا ، هدـش  تیاعر  يرالاس  مدرم  يـالعا  دـح  مدرم  يوس  زا  يولع  تموکح  شریذـپ  رد  نیارباـنب 

؛ ددرگیم نشور  مدرم  اب  راوگرزب  نآ  قیمع  دنویپ  ترضح ، نآ  نانخس  هریـس و  هب  یلامجا  یهاگن  اب  رادمامز ، مکاح و  ناونع  هب  مدرم ،
زا ناوت  ردق  هب  مدرک و  یگدنز  ییوکین  هب  امـش  اب  { 6«;} ْمُِکئارَو نِم  يِدهُِجب  ُتْطَحَأ  َو  ْمکَراوِج ، ُتنَـسْحَأ  دََقل  َو  : » دنیامرفیم هکنانچ 

، دـناهدرک نایب  ار  یمالـسا  مکاح  فیاظو  نآ  رد  هک  رتشاکلام  هب  دوخ  ینـالوط  هماـن  زا  یتمـسق  رد  ناـشیا  مدوب . امـش  ناـبهگن  وس  ره 
اب ینابرهم  { 7«;} مُهَلْکَأ ُِمنَتْغَت  ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِهیَلَع  َّنَنوُکَت  َو ال  ْمِِهب ، َفْطُّللا  َو  ْمَُهل ، َّبَحَْملا  َو  َّْیِعَّرِلل ، ِ َمحَّرلا  َکَبلَق  رِعْـشَأ  َو  : » دـنیامرفیم

تمینغ ار  نانآ  ندروخ  هک  یـشاب  يراکـش  یناویح  نانوچ  ادابم  شاب ! نابرهم  تسود و  همه  اـب  و  هد ! رارق  شیوخ  لد  شـشوپ  ار  مدرم 
رد شاب ! نادـنخ  ورهداشگ و  ناـبرهم و  وخمرن ، نتورف ، مدرم  اـب  : » دـسیونیم رـصم ، رادـنامرف  رکبیبا ، نب  دـمحم  هب  ياهماـن  رد  یناد .»!
وت تلادـع  زا  ناناوتان  دـننکن و  عمط  وت  يراکمتـس  رد  ناـگرزب  اـت  نک ! راـتفر  يواـست  هب  مدرم  هب  ندـش  هریخ  هاـگن و  مین  تیاـههاگن و 

، دنیوگیم نخـس  شکرـس  ناهاشداپ  اب  هکنانچ  نم  اب  : » دـنیامرفیم مدرم  هب  باطخ  رگید ، ياج  رد  ترـضح  نآ  { 8 .} دندرگن سویأم 
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رگا دیربم  نامگ  و  دینکن ! راتفر  نم  اب  يزاسرهاظ  اب  و  دییوجن ! يرود  دنریگیم ، هرانک  نیگمـشخ  ياهمدآ  زا  هکنانچ  و  دـینزن ! فرح 
ندش هضرع  ای  قح  ندینش  هک  یسک  اریز  مشیوخ ؛ نداد  ناشن  گرزب  یپ  رد  هک  رادنپم  و  دیآ ! نارگ  نم  رب  دیهد ، داهنـشیپ  نم  هب  یقح 

نآ ياهشرافس  نانخس و  همه  میهاوخب  رگا  دیدرتیب  { 9 .} دوب دهاوخ  رتراوشد  وا  يارب  نآ ، هب  ندرک  لمع  دشاب ، لکشم  وا  رب  تلادع 
روط هب  اما  تشاد ؛ میهاوخ  زاین  روطق  باتک  نیدنچ  فیلأت  هب  مینک ، نایب  مدرم  اب  دروخرب  رد  ار  راوگرزب  نآ  یلمع  هریـس  زین  ترـضح و 

ناـنمؤم ریما  یهلا  تموکح  تسا ، هدرک  ادـیپ  روـهظ  خـیرات  لوـط  رد  هک  ییاـهتموکح  نیرتیمدرم  زا  یکی  تفگ : ناوـتیم  هصـالخ 
مدرم { 10 .} ددرگیم ادـیوه  یبوخ  هب  راوگرزب ، نآ  یلمع  یلوق و  هریـس  خـیرات و  هب  عوجر  اب  هک  فرگـش  یتقیقح  تسا ؛ هوب  (ع ) یلع

تشونرس رب  نیدت  دیق  اب  نیدتم  ناملسم و  تلم  تیمکاح  موهفم  تسا . ینید  یمالساتموکح و  لباقم  رد  نآ ، یبرغ  موهفم  هب  يرالاس 
حرطم یمالـسا  يروهمج  اـب  ینید و  يرـالاس  مدرم  موهفم  هک  تسا  هزوح  نیمه  رد  درادـن و  ینید  تموکح  اـب  یلباـقت  چـیه  شیوـخ ،

/ ------------------------------------------------------------------------------------- دوـشیم
، راتفک [. 2 (/ ] نینمؤملاریما یتاـقیقحت  یگنهرف  هسـسؤم  ، ) هبطخ 3 یتشد ، دـمحم  همجرت  هغالبلاجـهن ، [. 1 -------------------- ]

ياهوم هب  دنناسرب ، ار  يزیچ  یناوارف  دناهتساوخیم  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  لثملابرـض  وا  ندرگ  مشپ  یناوارف  هک  تسا  یناویح 
حرـش ر.ك : دـناهدرک . اـنعم  اـپ  تصــش  تـشگنا  ود  ار  نانــسحلا  هغالبلاجـهن ، ناـحراش  زا  یخرب  [. 3 / ] دـناهدرکیم هیبشت  راـتفک  لاـی 

همان 53/ نامه ، [. 7 / ] هبطخ 159 نامه ، [. 6 / ] هبطخ 137 نامه ، [. 5 / ] همان 1 نامه ، [. 4 / ] ص 200 ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجـهن ،
، نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  ، ) ربهر یقتدمحم  هغالبلاجهن ، زا  یسایس  ياهسرد  ر.ك : [. 10 / ] هبطخ 216 نامه ، [. 9 / ] همان 27 نامه ، [. 8]

(/ ش 1364 ه ‘

؟ دراد یسارکومد  هب  يداقتعا  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یسارکومد  هب  يداقتعا  مالسا  ایآ 

خساپ

تموکح ياـنعم  هب  " krato  " ای "  cratia " ایـسارک مدرم و  ياـنعم  هب  " demos " هشیر زا  تـسا و  یناـنوی  ياهژاو  ( 1) یسارکومد
زرم ّدـح و  ياراد  نشور و  فیرعت  کی  هدـش و  لقن  ینوگانوگ  یناـعم  هژاو  نیا  يارب  دـشابیم . مدرم  تموکح  ياـنعم  هب  هدـش و  ذـخا 

یفیرعت شیوخ  يرکف  ياهضرف  شیپ  روخارف  هب  یـسایس  نادنمـشیدنا  زا  کـی  ره  درادـن  دوجو  دـشاب ) همه  لوبق  دروم  هک   ) صخـشم
تفگ ناوتب  دعب  ات  تسا  نآ  تقیقح  نایب  یـسارکومد و  يانعم  قیقد  نییبت  دـنمزاین  لاؤس  هب  ییوگ  خـساپ  رطاخ  نیمه  هب  دـناهداد ، هئارا 

هراـبرد هـک  ینادنمـشیدنا  ناگدنـسیون و  تـسا . قـفاوم  نآ  زا  مـسق  مادـک  اـب  دراد ، رگا  هـن ؟ اـی  دراد  قـفاوت  یـسارکومد  اـب  مالـسا  هـک 
روط هب  دناهدرک ، میسقت  یماسقا  عاونا و  هب  ار  نآ  هتسیرگن و  نآ  هب  ياهیواز  زا  صاخ و  يرابتعا  هب  کی  ره  دناهدرک ، ثحب  یـسارکومد 

یلماکت یـسارکومد  یتیامح ، یـسارکومد  کیـسالک ، یـسارکومد  ذدننام  درادیم ، نایب  ار  یـسارکومد  لدم  هدزای  دله " دـیوید   " لاثم
روهظ ینامز  رد  مادک  ره  هک  درامـشیم  رب  یـسارکومد  يارب  هناگ  هس  جاوما  نوتگنیتناه " لئوماس  یقوقح و" ... یـسارکومد  لاکیدار ،
راظنا ارآ و  زا  ياهکرعم  یـسارکومد  دروم  رد  هک  دـینیبیم  سپ  ( 2 .) تسا هدومن  نایب  یـسارکومد  عون  شـش  لسار " دنارت  رب  هدومن و" 

هب یـسارکومد  دروم  رد  هدش  حرطم  ثحابم  زا  يرایـسب  رد  تسا . هدش  نایب  داضتم  یناعم  هاگ  دشابیم و  توافتم  مه  اب  رایـسب  هک  تسا 
متـسیس رد  وس  رگید  زا  تسا . هدـش  حیحـصان  ياـهلیلحت  یهارمگ و  يارب  یلماـع  هجوت  مدـع  تسا . هدـشن  لـماک  هجوت  اـهتوافت  نیا 
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فیرعت ًالماک  زین  یندم و  هعماج  يدازآ ، دننامه  یتالوقم  دنشابیم و  صخشم  ًالماک  هاگیاج  ياراد  نالوئـسم  مدرم و  مالـسا ، یتموکح 
هب هجوت  اب  یلو  كدنا ، لاجم  رد  مه  نآ  تسا ، راوشد  لاؤس  نیا  هب  ییوگ  خساپ  هک  دیباییم  رد  نانخـس  نیا  هب  هجوت  اب  دشابیم . هدـش 

معا یتموکح ، روما  رد  هک  انعم  نیدـب  يرالاس  مدرم  رگید  ریبعت  هب  ای  مدرم  تموکح  ینعی  یـسارکومد  تفگ : ناوتیم  لـئاسم  نیا  همه 
نیا ات  هتشذگ  یسارکومد  رب  ياهناگ  دنچ  لحارم  دنشاب . هتشاد  شقن  مدرم  هعماج ، یسایس  نوؤش  ریاس  نوناق و  يارجا  يراذگنوناق و  زا 

( نانوی تختیاپ   ) نتآ رد  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  دودح  رد  کیسالک : یسارکومد  لّوا : هلحرم  تسا . هدرک  روهظ  لکـش  نیدب  هزورما  هک 
دش ارجا  نانوی  ياهرهش  زا  یکی  رد  هویش  نیا  دشابیم . یتموکح  روما  رد  مدرم  میقتسم  تلاخد  هویش  نیا  ياهیگژیو  زا  دمآ . دوجو  هب 
ریز دارفا  ناگدرب و  زج  هب  مدرم  همه  هویش  نیا  رد  تسناد . اج  نیمه  زا  ار  یسارکومد  هیلوا  هاگتساخ  ناوتب  دیاش  دیدرگ . ضرقنم  دعب  و 

نادنمشیدنا نافوسلیف و  هناعطاق  فلاخم  هک  نآ  رب  هوالع  هویش  نیا  دننک . تلاخد  ًامیقتسم  رهش  یسایس  روما  رد  دنتـسناوتیم  لاس  تسیب 
رتهدـیچیپ اهرهـش و  شرتسگ  اب  مود : هلحرم  تفاین . ماود  نادـنچ  ور  نیا  زا  دروآ و  راب  هب  يدایز  تالکـشم  لمع  رد  تشاد ، لابند  هب  ار 

رد هک  دمآ  دوجو  هب  یسارکومد  زا  يرگید  لکـش  دوبن ، یلمع  هعماج  روما  مامت  رد  مدرم  میقتـسم  تلاخد  نوچ  یعامتجا ، لئاسم  ندش 
زا اهروشک و  مامت  رد  هزورما  هویـش  نیا  دریگیم . تروص  نوگانوگ  ناگدنیامن  باختنا  هلیـسو  هب  تموکح  رد  مدرم  تلاخد  هویـش  نیا 

سیئر باختنا  اتـسور و  رهـش و  یمالـسا  ياهاروش  یمالـسا ، ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  باختنا  اب  مدرم  دوشیم . ارجا  اـم  روشک  هلمج 
دروم شور  نیا  دوشیم . هدیمان  کیدتم "  " ای یشور " یـسارکومد   " حالطـصارد هویـش  نیا  دننکیم . تلاخد  تموکح  رد  روهمج و ...
نیدب تسا ؛ هدرک  نییعت  ار  یطیارش  نوناق  نایرجم  ناراذگ و  نوناق  ماکح ، يارب  مالـسا  هک  ارچ  یطیارـش ، اب  هتبلا  دشابیم ، مالـسا  لوبق 
هویـش رد  دنـشاب . هتــشاد  يدـج  تکراـشم  دـنراد ، ار  نوناـق  يارجا  يراذـگنوناق و  تیحالــص  هـک  يدارفا  باـختنا  رد  مدرم  هـک  اـنعم 

یلک و طـباوض  لوصا و  یلو  دوـشیم ، هرادا  هعماـج  یموـمع ، تکراـشم  کـیتارکومد و  ياههویـش  زا  هدافتـسا  اـب  یـشور  یـسارکومد 
زین مارح  لـالح و  یعرـش و  لـئاسم  دروم  رد  دـنرادن و  تلاـخد  قح  مدرم  نیناوق  نیا  رد  تسا . هدومن  میظنت  مالـسا  ار  نیناوـق  ياوـتحم 

هب دنوادخ  تسا و  مرتحم  مدرم  رظن  یعامتجا ، روما  رد  یلو  دیامنیم ، طابنتـسا  نید  نوتم  زا  ار  ماکحا  هنوگ  نیا  طئارـشلا  عماج  دهتجم 
هب دیاب  هعماج  روما  مهنیب ؛ يروش  مهرمأ  " و  ای ( 3") زادرپب تروشم  هب  مدرم  اب  رمألا ؛ یف  مه  رواش  " و  هک دهدیم  روتـسد  شیوخ  ربمایپ 

هدش هداهن  مدرم  هدهع  رب  شنیزگ  صیخـشت و  هدش و  نایب  نید  طسوت  اهرایعم  یمالـسا  هاگدـید  نیا  ساسا  رب  ( 4" .) دوش راذگاو  اروش 
لئاسم رد  ار  بساـنم  راـکهار  حیحـص و  هویـش  تروشم ، اـب  مدرم  یتینما ، يداـصتقا و  یگنهرف ، یعاـمتجا ، یـسایس ، لـئاسم  رد  تسا و 

هنوگ چیه  هنیمز  نیارد  تسا و  صخشم  ًالماک  مادک  ره  هفسلف  مدرم و  يأر  عرـش و  هاگیاج  راک  زاس و  نیا  رد  دننیزگیم . رب  نوگانوگ 
نیا هک  دـشابیم  جـیار  یبرغ  عـماوج  رد  یـسارکومد  زا  ینیوـن  هویـش  هزورما  موـس : هلحرم  تسین . یمالـسا  نادنمـشیدنا  نـیب  یفـالتخا 
عنم یعاـمتجا  یـسایس و  روـما  رد  تلاـخد  زا  ار  نید  هویـش  نیا  رد  دـشابیم . مکاـح  یبرغ  عـماوج  رب  يژولوئدـیا  هباـثم  هب  یـسارکومد 

يدنب ياپ  مازتلا و  هنوگ  چیه  هویـش  نیا  رد  نآ ، زا  رتالاب  دننک . نید  زا  تبحـص  ارجا  ماقم  رد  نوناق  نایرجم  دنهدیمن  هزاجا  دـننکیم و 
هزاجا نید  هب  هجو  چیه  هب  هک  یمیژر  رالوکس ؛ کیئال و  میژر  اب  تسا  يواسم  یسارکومد  ریسفت  نیا  قبط  درادن . دوجو  ینید  نیناوق  هب 

( ارجا يراذگ و  نوناق  زا  معا   ) تموکح نوؤش  مامت  ریسفت  نیا  قبط  رب  دشاب . هتـشاد  تلاخد  یعامتجا  یـسایس و  نوؤش  رد  هک  دهدیمن 
یطابترا دراد  یصخش  هبنج  دشاب ، ینید  مه  رگا  ( 5 .) تسا ندوب  کیئال  رالوکس و  ندوب  کیتارکومد  طرش  ینعی  دشابیم ؛ ادج  نید  زا 

دننام یـصخش  روما  رد  ناسنا  عجرم  نید  درادن . ار  یعامتجا  روما  رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  قح  نید  تسین و  تسایـس  هعماج و  نید و  نیب 
تیرثکا يأر  ساـسا  رب  تسا . تیرثکا  يأر  اـی  مدرم ، يأر  نوناـق ، تیعورـشم  راـیعم  تسایـس  تموکح و  رد  نکیل  تسا ، هزور  زاـمن و 

هچ رگا  دروآ ، رد  ارجا  هب  هدومن و  بیوصت  تسا ، یناـسنا  ترطف  نید و  فـالخ  رب  هک  ار  يروما  نیرتدـیلپ  نیرتتشز و  ناوـتیم  مدرم 
یبرغ و ياهروشک  یخرب  رد  نآ  یمـسر  تبث  سنج و  مه  اب  جاودزا  ًالثم  درادـن ، دوجو  دراوم  يرایـسب  رد  تیرثکا  يأر  ًاتقیقح  ًاعقاو و 

هدینارتسگ یبرغ  عماوج  رب  نآ  نیگنس  هیاس  هزورما  هک  یسارکومد ، هویـش  نیا  تسا . هدومن  تفلاخم  نآ  اب  اسیلک  هک  نینج  طقـس  نوناق 
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اب  ) نانآ دزن  یـسارکومد ، نیمه  اما  دننادیم ، تیرـشب  يارب  یتفآ  ار  يژولوئدیا  هنوگ  ره  نآ ، نادنمـشیدنا  هک  نیا  دوجو  اب  تسا ، هدـش 
اب هک  ارچ  دراد ، رارق  نید  اب  یعطق  مّلـسم و  داضت  رد  یـسارکومد  هویـش  نیا  تسا . هدـمآ  رد  يژولوئدـیا  هلزنم  هب  دـیدج ) ریـسفت  نیمه 

لوصا همانرب و  هدنرادرب  رد  يدرف ، تداعس  يارب  قیقد  ياههمانرب  رب  هوالع  مالـسا  هک  دوش  تقد  دیاب  هتکن  نیا  مالـسا  ّتیعماج  هب  هجوت 
یعامتجا یگدنز  هنحص  رد  هکلب  تسین ، لزنم  هشوگ  دجسم و  صتخم  نید  دشابیم و  یگنهرف و ... یسایس ، یعامتجا ، يداصتقا ، عماج 

هب % 50  ) مدرم تیرثکا  يأر  هب  هجوت  اب  نید و  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  انعم  نیدب  يراذـگ  نوناق  رد  یـسارکومد  دراد . لماک  روضح  زین 
یلمع یملع و  هریـس  فـالخ  رب  نآرق و  صن  فـالخ  هچرگ  دـشابیم ، عاـبتالا  بجاو  یمـسر و  هدوـب و  رتـعم  ینوناـق  ره  کـی ) هفاـضا 

ار مالـسا  نیناوق  يدازآ ، مان  هب  ناوتیمن  مالـسا  بوچراچ  رد  دریذپیمن . ار  يراذـگ  نوناق  نینچ  مالـسا  زگره  اما  دـشاب  (ع ) نیموصعم
ياهدرواتـسد همه  هـک  تـسین  اـنعم  نیدـب  زگره  نانخـس  هعوـمجم  نـیا  درک . عـضو  نـید  فـالخ  رب  نیناوـق  ناوـتیمن  دوـمن و  لـیطعت 

، برغ رب  مکاح  یـسارکومد  لاربیل  رگید  بیاعم  زا  یکی  دشابیم . نید  دییأت  دروم  یـشور  یـسارکومد  هکلب  تسا ، دودرم  یـسارکومد 
نیرتکد رد  بیاعم  نیا  دشابیم . زیرگادخ  ادزادخ و  یـسارکومد  عون  نیا  تسا . دـنوادخ  زا  يرود  قالخا و  تیونعم و  هب  ندومن  تشپ 

ياهنالداع میژر  تسـشن ، دهاوخ  هاش  هناملاظ  میژر  ياج  هب  هک  یمیژر  : " دـنیامرفیم بالقنا  رامعم  ینیمخ  ماما  درادـن . دوجو  یمالـسا 
رد هک  ییاه  یسارکومد  اب  ام  بولطم  یسارکومد  تسا  نکمم  دش . دهاوخن  ادیپ  تسین و  برغ  یـسارکومد  رد  میژر  نآ  هیبش  هک  تسا 

رتلماک مالسا  یـسارکومد  درادن . دوجو  برغ  رد  میروآ ، دوجو  هب  میهاوخیم  ام  هک  يا  یـسارکومد  نآ  اّما  دشاب ؛ هباشم  تسه ، برغ 
یکّتم تفرگ و  ماهلا  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هیور  زا  ام  رظن  دروم  یمالسا  يروهمج  تموکح  ( 6 ...) تسا برغ  یسارکومد  زا 

يروهمج تموکح  نتـشاد  اپ  هب  دـیدرگ . دـهاوخ  نییعت  تّلم  يارآ  هب  هعجارم  اـب  تموکح  لکـش  زین  دـشابیم و  تّلم  یمومع  يارآ  هب 
رد هـک  دـشابیم  زین  يرگید  تاداریا  ياراد  برغ  یلاربـیل  یــسارکومد  ( 7" .) تـلم يارآ  رب  یکتم  مالـسا و  طـباوض  رب  ینتبم  یمالـسا 

، تسایس هفسلف  - 1 میاهدرب : هرهب  یخرب  زا  هتشون  نیا  رد  ام  هک  دوش  عوجر  ریز  بتک  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  دجنگیمن . لاقم  نیا  هلصوح 
شزومآ هسسؤم  یسایس ، مولع  همانلـصف  - 3 یلمآ . يداوـج  هَّللا  تیآ  هیقف ، تیـالو  - 2 هر .) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم 

هلاقم هرامش 22 ، یسایس ، مولع  یصصخت  همانلـصف  . democracy. 2 . 1 اهتشون : یپ  هرامش 22 . مشـش ، لاس  (ع ،) مولعلا رقاب  یلاع 
ص رگشسرپ ، ناناوج  هب  داتسا  ياهخساپ  يدزی ، حابـصم  . 5 هیآ 38 . يروـش ) (  . 4 هیآ 159 . ( 3  ) نارمع لآ  . 3 یسارکومد . ياهوگلا 

ص 23. نامه ، . 7 ص 216 . ج 2 ، رون ، هفیحص  . 6 ات 177 .  174

؟  تسیچ یمالسا  تموکح  رد  مدرم  شقن 

شسرپ

؟  تسیچ یمالسا  تموکح  رد  مدرم  شقن 

خساپ

 . نآ هب  ندیشخب  تینیع  رد  يرگیدو  یمالسا  تموکح  هب  ندیشخب  تیعورشم  رد  یکی  تسا :  یسررب  لباق  ود جـنـبـه  رد  مدر  نـقـش مـ
قح اد  ـت ; یـعـنـی خـ ـسا هدو  لاعتم بـ يادـخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تموکح  تیعورـشم  ناناملـسم  رظن  قا  ـفـ تا بـه 

تموکح ققحت  رد  ـی  لو تشادن .  ترضح  نآ  تموکح  تیعورـشم  رد  یـشقن  چیه  مدرمرظن  يار و  دومرف و  اطع  ناشیا  هب  ار  تموکح 
مدرم رب  ار  شیوـخ  تموـکح  يرهق  يورین  ترـضح بـا یـک  نآ  ینعی  هدوـب ;  مدرم  نآ  زا  یـساسا  شقن  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ 
غیرد یب  ياهکمک  دـندش .  اریذـپ  ار  يوبن  تموکح  تبغر  اب  هدرک ,  تعیبربمایپ  اـب  لد  ناـج و  زا  ناناملـسم  دوخ  هکلب  درکن ,  لـیمحت 
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لها نایم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تموکح  تیعورـشم  درو  رد مـ تشگ .  ربماـیپ  تموکح  ياـه  هیاـپ  میکحت  ثعاـب  هک  دوب  مدرم 
اب هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زجب  سک -  ره  تموکح  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ننست  لها  دراد .  دوجو  رظن  فالتخا  نایعیش  ننست و 
نآ تموکح  دندوب ,  هدرکن  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  مدرمرگا  دند  ـهـا مـعـتـقـ نآ دبای .  یم  تیعورشم  نانآ  تعیب  مدرم و  يار 

لاعتم يادخ  ینعی   , تسا یهلا  بصن  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تموکح  تیعورشم  دندقتعم  نایعیش  ـی  لو دوب .  عورشمان  ترضح 
 . دـنا هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  غلبم  شقن  مرکا  ربماـیپ  و  تسا ,  هدرک  راذـگاو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  ار  تموکح  قح  هک  تسا 

مالسلا هیلع  یلع  ور  ـن  یا زا  ـت ,  سا هتشاد  یساسا  شقن  مدرم  یهارمه  تعیب و  مالسلا  مهیلع  همئا  تموکح  هب  ندیـشخب  ققح  رد تـ ـی  لو
رد تلاخد  زا  لاـس  یلو 25  تشاد  تیعورـشم  ناشیا  تمو  ـکـ حو دوب  هدـش  بوصنم  هعماج  يربهر  تماـما و  هب  ادـخ  يوس  زا  هکنیا  اـب 

درکن لیمحت  مدرمرب  ار  شیوخ  تموکح  روز  هب  لسوت  اب  ناشیا  دندوب .  هدرکن  تعیب  ناشیا  اب  مدرم  اریز   , درک يراددوخ  یعامتجا  روما 
دیاب موصعم  تبیغ  نامز  رد  تموکح  هراـبرد  تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  تمو  حـکـ تسا .  تسرد  نخـس  نیمه  زین  همئا  رگید  دروم  رد  . 

زا دـع  تماما بـ اهنآ  اریز  درادـن -  یتوافت  تبیغ  نامز  اب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  روضح  نامز  ننـست  لها  رد نـظـر  هک  اـجنآ  زا   : تفگ
يار اب  دـندقتعم  اـه  ینـس  ینعی  تسا ;  مدرم  يار  اـب  تموکح  تیعورـشم  دـنرادن -  لوبق  تسا  حرطم  هعیـش  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  ربماـیپ 

هب هعیـش -  يا  فـقـهـ دبای .  یم  تیعورـشم  صخـش  کی  تموکح  دقع  لح و  ياروش  رظن  اب  ای  یلبق و  هفیلخ  نییعت  ای  ناناملـسم  میقتـسم 
هلیـسو هب  ادـخ  يوس  زا  تموکح  دراد و  تیمکا  قح حـ هیقف )  تبیغ ( ,  ناـمز  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  رـصاعم -  ياـهقف  زا  يدودـعم  زج 

يارآ يوس  زا  هن  تسادخ  يوس  زا  تموکح  تیعورشم  تبیغ -  نامز  رد  سپ  تسا .  هدش  راذگاو  اهقف  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
شقن دـنا  هتـساوخ  ـی  خر بـ نآ .  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  هن  تسا ,  تموکح  هب  ندیـشخب  تینیع  طقف  تبیغ  نامز  رد  مدرم  شقن  مدرم . 

موصعم ناماما  طـسوت  ادـخ  يوس  زا  هچنآ  دـنا  هتف  ور گـ نیا  زا   ; دـننک رت  گـنر  رپ  ار  تبیغ -  ناـمز  رد  یمالـسا -  تموکح  رد  مدرم 
اریز تسین ,  تیالوو  تموکح  يارب  ناموصعم  بصن  دننامه  اهقف  بصن  ینعی  ـت ;  سا هماع  تیالو  هدش ,  راذگاواهقف  هب  مالـسلا  مهیلع 

هیقف و کـی  ندـش  نیعم  يارب  دـنا و  هدـش  بوصنم  تیـالو  هب  یلک  ناونع  هب  اـهقف  تسا  هدوب  نیعم  صاـخ و  يا  هنوگ  هب  ناـماما  بصن 
يارب هـیقف  نـییعت  یلو  تسادـخ ,  زا  تیعورــشم  لـصا  سپ  تـفرگ ;  کـمک  مدرم  يارآ  زا  دـیابوا  هـب  تیـالو  تموـکح و  يراذـگاو 

ما نـقـد و رد مـقـ دنراد .  هیقف  تموکح  هب  ندیشخب  تینیع  رد  مدرم  هک  تسا  یشقن  رب  نوزفا  شقن  نیا  تسا .  مدرم  تسد  هب  تیمکاح 
هک انعم  نیدب  دراد ,  یقیفلت  یتیعورشم  هیقف  تمو  تبیغ حـکـ نامز  رد  هک  تسا  نیا  هدنیوگ  دوصقم  ای  تفگ :  دیاب  هیرظن  نیا  ـی  سرر بـ

يارب هدـننک  نییعتءزج  یهلا  بصن  اـب  هارمه  مدرم  يار  رگید :  ریبعت  هب  تسا ; و  مدرم  يار  زین  یهلا و  بصن  هب  هیقف  تیـالو  تیعورـشم 
یهلا بصن  تبیغ ,  نامز  رد  هیقف  تموکح  تیعورـشم  یلـصا  لماع  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  اـی  و  تسا ,  هیقف  تموک  تیعورـشم حـ

هیقف تموکح  تیعورشم  طرـش  مدرم  يار  ینعی  درادن ;  تیمکاح  قح  هیقف  دشابن  مدرم  يارآ  ات  تسا  هدرک  طرـش  دنوادخ  یلو  تسا . 
هک میوش  یم  هجاوم  لاکـشا  نیا  اب  میهدب ,  تلاخد  تیعورـشم  رد  ار  مدرم  رظن  میهاوخب  هک  تروص  ره  هب  نآ .  رد  لیخد  ءزج  هن  تسا 
قح ادخ  يوس  زا  موصعم  ناماما  و  تسادخ ,  قح  طقف  تیمکاح  میتفگ  رتشیپ  دـننک ؟  راذـگاو  یـسک  هب  ات  دوب  مدرم  قح  تیمکاح  ایآ 

مکا هیقف حـ دنتساوخن  مدرم  هک  نامز  ره  دیاب  دشاب ,  هتشاد  تلاخد  تموکح  تیعورـشم  رد  مدرم  رظن  رگا  دنا .  هتفای  مدرم  رب  تیمکاح 
دبای یم  ینیع  ققحت  مدرم  تقفاوم  اب  قح  نیا  دراد  تیالو  قح  تبیغ  نامز  رد  هیقف  هک  میتفگ  یلو  دشاب ,  عورـشمان  وا  تموکح  دشاب , 

 . دشاب عورشم  تموکح  نودب  یمالسا  هعماج  مدرم ,  تقفاوم  مدع  تروص  رد  هک  دیآ  یم  مزال   , نیا رب  نوزفا  . 

؟  تسیچ فیلکت  نآ ,  قفاوم  تیلقا  دنشاب و  یمالسا  تموکح  لیکشت  فلاخم  مدرم  رثکا  يا  هعماج  رد  رگا 

شسرپ
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؟  تسیچ فیلکت  نآ ,  قفاوم  تیلقا  دنشاب و  یمالسا  تموکح  لیکشت  فلاخم  مدرم  رثکا  يا  هعماج  رد  رگا 

خساپ

عبانم و رد  تیرثکا »  » هاگیاج رب  یلامجا  يرورم  تسا  مزال  ادـتبا  دـیاهدومن ، حرطم  هک  یتاـضورفم  هب  نشور  قیقد و  یخـساپ  هئارا  يارب 
هـشیدنا عبانم  قیقد  هعلاطم  یمالـسا : نوتم  عبانم و  رد  تیرثکا  هاگیاج  میوشب * . هناگ  هس  تاضورفم  دراو  دعب  میزادنیب و  یمالـسا  نوتم 

هاگدید فالخ  رب  هک  دزاسیم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  (ع )) یلع ماما  و  (ص ) لوسر ترضح  هریـس  تایاور و  تایآ ،  ) مالـسا یـسایس 
( کی هوالعب  فصن   ) تیرثکا يأر  رد  ار  یـشزرا  رایعم  كالم و  یتح  یـسایس و  لـئاسم  همه  تیعورـشم  أـشنم  هک  یعاـمتجا ـ  داد  رارق 
تّیعورـشم و هنوگ  چیه  يانبم  درادن و  یـشزرا  رابتعا و  تسا ، تیرثکا  هک  تهج  نآ  زا  تیرثکا  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  رد  دـنادیم ـ 

لیاضف ینید و  نیتسار  قیاقح  عفادم  يدانم و  یمالـسا و  یناسنا ـ  ياهشزرا  رادومن  هک  تهج  نآ  زا  تیرثکا  هکلب  دشابیمن ؛ یتّیلوبقم 
نیّذلا تسا : هدـش  هراشا  تیرثکا  عون  ود  نیا  هب  یمالـسا  عبانم  رگید  میرک و  نآرق  رد  تسا . لوبقم  مرتحم و  تسا ، یناسنایاهتمارک  و 

هیآ رمز ، هروس  ، ) M .} دننکیم يوریپ  ار  شنیرتهب  دنونشیمار و  نانخس  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی 
قیرط یف  اوشحوتـست  ـال  دـیامرفیم : زین  (ع ) یلع ماـما  ار . دارفا  تیمک  هن  دـنکیم ، حرطم  شنیزگ  يارب  ار  نسحا »  » راـیعم هیآ  نـیا  (. 18

تشحو تارفن  یمک  زا  يراگتسر ، تیاده و  قیرطرد  لیوط ؛  اهعوجو  ریـصق  اهعبـش  ةدئام  یلع  اوعمتجا  دق  سانلا  ّناف  هلها  ۀّلقل  يدهلا 
، هغالبلاجهن ، ) M} تسا ینالوط  نآ  یگنـسرگ  هاتوک و  نآ  يریـس  تدـم  هک  دـناهدرک  عاـمتجا  ياهرفـس  فارطا  رد  مدرم  اریز  دـینکن ؛

نا هللا  لیبس  نع  كولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  تسا : هدـمآ  ماـعنا  هروس  هیآ 116  رد  ص 319 .) هبطخ 201 ، حـلاص ، یحبص 
اهنآ اریز  ؛ دننکیم هارمگ  ادخ  تسرد )  ) هار زا  ار  وت  ینک ، يوریپ  نیمز  يور  مدرم  رتشیب  زا  رگا  نوصرخیالا  مه  نا  نظلا و  الا  نوعبتی 

مالـسا دورطم  یناسفن و  ياهاوه  عبات  هک  یتیرثکا  نیا  لـباقم  رد  دـننزیم .» یهاو )  ) سدـح نیمخت و  دـننکیم و  يوریپ  ناـمگ  زا  اـهنت 
لوصا و مالسا و  بوچراچ  رد  هعماج  رگا  تسا . لباق  يرایسب  شزرا  لیاسم ، هب  هاگآ  نمؤم و  دنمشوه ، تیرثکا  يارب  مالسا  دنـشابیم ،
زا تسرد  نوناق  صیخـشت  ای  تلادع و  قیاقح و  هب  یبایهار  رد  دوش و  دراو  یـسایس  لیاسم  رد  يرایـشوه  یهاگآ و  اب  نآ و  ياهشزرا 

دنرتکیدزن و تایعقاو  هب  تیرثکا  تروص ، نیا  رد  اریز  دراد ؛ حـیجرت  تّیلقا  يأر  رب  یتّیرثکا  نینچ  يأر  دـیآ ، شیپ  فالتخا  تسردان ،
رد هک  دـشابیم  اهناسنا  هیلوا  تشرـس  كاـپ و  ترطف  قفو  رب  یتیرثکا  نینچ  يأر  دـنکیم . دـییأت  عرـش  لـقع و  ار  یتیرثکا  نینچ  يارآ 

، مور هروس  ... ، ) هللا قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  اـفینح  نیدـلل  کـهجو  مقأـف  تسا : هدـش  هراـشا  نآ  هب  میرک  نآرق 
نم ّذاشلا  نا  امک  ناطیـشلل ، ذاشلا  ناف  هقرفلا  مکاّیا و  ۀعامجلا و  یلع  هللادی  ناف  مظعألا  داوسلا  اومزلا  و  دیامرفیم : (ع ) یلع ماما  (. 30 هیآ

رب یهلا  تیانع  تسد  اریز  دیشاب ؛ ماگ  مه  مدرم  هوبنا  اب  ص 112 .) ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هبطخ 127 ؛ هغالبلاجهن ،  ، ) بئذللمنغلا
هک هنوگ  نامه  دوب ؛ دـهاوخ  ناطیـش  همعط  تفرگ ، رانک  هک  نآ  هک  دـیزیهرپب  یگدـنکارپ ! يریگهرانک و  زا  راهنز  تسا . مدرم  هوبنا  رس 
رب ۀعاطلا ؛  ناکرا  هیلع  تینب  ۀعامجلا و  لبح  هیلع  دقعام  اومزلا  دنیامرفیم : يرگید  ياج  رد  تسا » گرگ  همعط  هلگ ، زا  ادج  دنفـسوگ 
زا يریباعت  و  هبطخ 151 .) هغالبلاجهن ، ، ) M} تسا هدش  هداهن  نآ  رب  قح  تعاط  ياههیاپ  هک  دیدنویپب  تسا ، تما  تعامج  تفاب  هچ  نآ 
اب طابترا  رد  تیرثکا  هاگیاج  دشابیم  رکذ  هب  مزال  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  تساهناسنا . كاپ  ترطف  لصا  نامه  هب  هراشا  لیبق  نیا 

تیلوبقم موهفم  هب  تیعورشم  تیعورشم ، زا  دارم  اج  نیا  رد  دوش  هجوت  دیاب  نآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  اما  دشاب : یمالسا  تموکح  لیکـشت 
تیناـقح موـهفم  هـب  تیعورـشم  روـظنم  هـکلب  دـشابیمن  یــسایس  یــسانشهعماج  هزوـح  رد  مدرم  تیاـضر  دروـم  و  ( agreement)

رب دـشابیم . یـسایس  قوقح  مالک ، هفـسلف ، هزوح  رد  تموکح  ندوب  قحان  ینعی  ( usurpation  ) بـصغ ربارب  رد  ( truthability)
يأر هب  هتسباو  تبیغ ) رصع  رد  هیقف  یلو  روضح و  نامز  رد  راهطا  همئا  زا  معا  ) یمالسا مکاح  تیعورـشم  دّدعتم  تایاور  تایآ و  ساسا 

دوشیم یمالـسا  تموکح  قـقحت  ندـمآ و  دوـجو  هب  ثعاـب  مدرم  یلدـمه  کـمک و  تیاـضر  يأر و  هکلب  دـشابیمن  مدرم  تیاـضر  و 
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ناگدننکتعیب روضح  رگا  اهبراغ ؛  یلع  اهلبح  تیقلال  رـصانلا ... دوجوب  ۀجحلا  مایقو  رـضاحلا  روضح  الول  دیامرفیم : (ع ) ریما ترـضح 
نینچمه موس .) هبطخ  هغالبلاجهن ، ، ) متـشاذگیم تسد  زا  ار  تموکح ]  ] راک هتـشر  ... دشیمن مامت  نم  رب  تّجح  ناروای  دوجو  اب  دوبن و 

رگنایب یگمه  نانخس  نیا  هبطخ 27 .) هغالبلاجهن ، ، ) درادـن ییأر  دوشیمن  يوریپ  شنامرف  هک  یـسک  عاطی ؛  نمل ال  يأر  ال  دـیامرفیم :
هیقف تموکح  هاوخ  و  (ع ) موصعم ناماما  و  (ص ) هللالوسر تموکح  هاوخ  یهلا ، تموکح  يدمآراک  تیبثت و  شیادـیپ و  رد  مدرم  شقن 

ات مدرم  يأر  رابتعا  تسا و  عاطم  اج  همه  رد  ادـخ  يأر  تسا و  راوتـسا  یهلا  یعیرـشت  هدارا  رب  یمالـسا  تموکح  تسا . تبیغ  ناـمز  رد 
تیعورشم اب  یمدرم  تیلوبقم  هچ  رگا  هتبلا  تسا . روحم  ینید  تیعورشم ، ینابم  نیا  ساسا  رب  دشاب . هتشادن  یفانت  نید  اب  هک  تسا  یتقو 

زا هیقف  یلو  تیمکاح  هملک  ذوفن  رگا  درادن . ار  شیوخ  تیمکاح  لیمحت  يارب  روز  زا  هدافتسا  قح  ینید  مکاح  اما  درادن  یمزالت  یهلا ،
عقاو ام  نامز  رد  ضرف  نیا  هللا  دمح  هب  هک  ددرگیم . هجاوم  لکـشم  اب  تیمکاح  ققحت  هکلب  دوریمن ، تسد  زا  شتیعورـشمدورب  تسد 

میدرگیم زاب  یمالـسا  تموکح  رد  مدرم )  ) تیرثکا هاگیاج  شقن و  هب  تبـسن  یهاگدید  درکیور و  نینچ  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هدـشن 
(ع) موصعم ماما  فرط  زا  تبیغ  رـصع  رد  هیقف  یلو  یلقع  هلدا  ددـعتم و  تاـیاور  تاـیآ و  ساـسا  رب  فلا . ثحب * : دروم  تاـضورفم  هب 

دارفا تیرثکا  ای  همه  يراکمه  یلدـمه و  دـنمزاین  تموکح  لیکـشت  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدـیدرگ  بوصنم  یمالـسا  هعماـج  هرادا  يارب 
هب دنراد  هفیظو  نانآ  دشاب  هتـشادن  یپ  رد  یمهم  دساف  یلات  دنراد و  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ناوت  هعماج  تیلقا  رگا  دراد  ار  هعماج 

هعماج تیرثکا  يوس  زا  ار  یمالـسا  تموکح  شریذـپ  ياههنیمز  نآ  يدـمآراکو  یمالـسا  تموکح  تیبثت  يارب  هدومن و  مادـقا  رما  نیا 
، يراکتسرد اوقت ، رویز  هب  نآ  ندومن  هتسارآ  یناسنا و  لیاضف  ینید ، تاروتسد  یقالخا و  لوصا  اب  هعماج  ییانـشآ  لیبق  زا  دنزاس  هدامآ 

ماجنا هر ) ) ینیمخ ماما  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  هژیوب  ینید  ناربهر  هک  يراک  نامه  ینعی  یناسنا ، تادهعت  تیلوؤسم و  ساسحا 
مه ینعی  «.) دنرایـسب دنـشاب ، كدنا  هچ  رگ  ناروابقح )  ) نانمؤم ریثک ؛  نینمؤملا  نم  لیلقلا  نا  دنیامرفیم : (ع ) یلع ماما  نانمؤم  ریما  داد .

لیکشت ناوت  تیلقا  رگا  اما  ب . ص 345 * .) ج 1 ، یقرب ، نساحم  (، ) دنهدیم لیکـشت  ار  لوبق  دروم  تیرثکا  تسا و  هوبنا  هک  دـنا  نانآ 
دروم رد  هچ  تروص  نیا  رد  دنریذپن ، ار  ینید  تموکح  يار  چیه  هب  هتشاد و  لکشم  نید  اب  مدرم  ًالثم  دشاب  هتشادن  ار  یمالسا  تموکح 

شریذـپ یمالـسا  تموکح  ققحت  طرـش  اریز  تفای . دـهاوخن  ققحت  ینید  تموکح  تیمکاح  طیارـشلا  عماج  هیقف  هچ  و  (ع ) موصعم ماما 
هدـش بوصنم  تیالو  هب  ادـخ  يوس  زا  ناشیا  تسا  (ع ) یلع ترـضح  ینیـشنهناخ  لاـس   25 ضرف ، نیا  نشور  رایـسب  هنوـمن  تـسا  مدرم 

. * دنرادنهدهع رب  یفیلکت  هنیمز  نیا  رد  تیلقا  نیاربانب  دـندرکن . تعیب  ترـضح  نآ  اب  مدرم  اریز  دنتـشادن  لعفلاب  تیمکاح  یلو  دـندوب 
بذج یمالسا و  تموکح  لیکشت  رد  نیقفاوم  ناوت  هب  یگتـسب  هلأسم  مه  اج  نیا  رد  دشاب  يواسم  نیفلاخم  نیقفاوم و  دادعت  رگا  اما  ج .

هبلغ و  یمالـسا و ،... ياهشزرا  لوصا و  فراعم و  ماکحا و  غیلبت  زا  هدافتـسا  اب  قفاوم  فیط  هب  اهنآ  ندناشک  نارگید و  تیاضر  ءارآ و 
يروآدای هب  مزال  ناـیاپ  رد  هک  ياهتکن  دروآ . مهارف  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تیرثکا و  یهارمه  يارب  ار  هنیمز  اـت  دراد . نیفلاـخم  رب 

تموکح لیکشت  زا  دعب  اما  دشابیم  رما  يادتبا  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  هب  طوبرم  قوف  تاضورفم  ثحابم و  هک  تسا  نیا  دشابیم 
تیبثت تموکح و  يدمآراک  يارب  ار  یمدرم  تیلوبقم  رازبا  تاناکما و  یمامت  دیاب  تسا و  بجاو  تیلقا  یتح  همه  رب  نآ  ظفح  یمالـسا 

ام دـنیوگب  ًـالثم  دـننک  تفلاـخم  اـهنآ  عطاـق  تیرثکا  مدرم ، شریذـپ  دروم  یعرـش  تموکح  لیکـشت  زا  دـعب  رگا  و  دـنریگ . راـک  هب  نآ 
تیلوبقم شیوخ و  هملک  ذوفن  نداد  تسد  زا  اـب  یلو  تسا  مکاـح  اعرـش  زوـنه  یعرـش  مکاـح  لاـح  نیا  رد  میهاوـخیمن . ار  تموـکح 

یبن ص 490 2 . هیقف ، تیـالو  یلمآ ، يداوج  . 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دهدیم . تسد  زا  ار  عورـشم  تیمکاح  لامعا  تردـق  یمدرم 
.4 ص 54 . تیعورـشم ، تموـکح و  يدزی ، حابـصم  هللاتیآ  هرامـش 7 ، دقن  باتک  . 3 ص 79 . ینید ، تیمکاـح  یلمآ ، هدازمـیهاربا  هللا 

ص 71. یندم ، هعماج  تفرعم  يداهدمحم 
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شسرپ

تسیچ ینید  يرالاسدرم  تموکح  ةرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

هماکدوخ و تموکح  . 1 دومن : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  یّلک  هاگن  رد  هک  هتـشاد  ینوگانوگ  ماسقا  عاونا و  خیرات  لوط  رد  تموکح 
روز ساسا  رب  زیچ  همه  تسا و  نانآ  ةدارا  تموکح  روحم  هدـش  اـنب  یـصاخ  هورگ  اـی  درف  تّیمکاـح  ساـسا  رب  تموکح  نیا  يدادبتـسا 

تسا نیا  رب  لصا  متـسیس  نیا  رد  دیآیم . باسح  هب  زورما ، يایند  رد  تموکح  عون  نیرتیّقرتم  یـسارکومد  تموکح  . 2 دوشیم . هرادا 
تسا 3. تواضق  ارجا و  نوناق و  ریـسم  يانبم  اههتـساوخ ، دشابیم و  تسایـس  هدـننک  نییعت  تموکح و  روحم  ّتیرثکا ،   ) مدرم ةدارا  هک 

لاـعتم يادـخ  تساوخ  هدارا و  ساـسا  رب  هکلب  هدـش  اـنب  تّیرثکا  ةدارا  روحم  رب  هن  و  درف ، هدارا  رب  هن  هک  تسا  یتـموکح  یهلا  تموکح 
هب يدادبتـسا  تموکح  دروم  رد  لاـثم  يارب  تسا  هدومرف  یفّرعم  ار  ییاـههنومن  تموکح  هنوگ  هس  ره  يارب  دـیجم ، نآرق  دوشیم . هرادا 

دروم رد  هدرک  هراـشا  هدوبنامیلـس  ترـضح  رـصاعم  هک  سیقلب  تموکح  هب  زین ، ییاروـش  تموـکح  دروـم  رد  و  نوـعرف و ... تموـکح 
زا هک  ّتیمکاح  دـیحوت ، لوبق  اـب  هک  تسا  هنوگ  نیا  یمالـسا  تموکح  ّتیهاـم  اـّما  درامـشیمرب ; ار  یناوارف  ياـههنومن  یهلا  تموکح 
هب نیا  هّتبلا  تسا  هداد  رارق  بصنم  نیا  يارب  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  يارب  سپـس  تسادـخ و  ِنآ  زا  تسا  یلاـعفا  دـیحوت  ياـههخاش 

نانمؤم ياهراک  يروش  ، 38  ) مهنیب يروش  مهرما  " و  هک دهدیم  روتسد  تحارص  هب  نآرق  تسین  مدرم  رظن  يأر و  نتفرگ  هدیدان  يانعم 
ماـیپ تسا (  هنوگچ  ینید  تموکح  رد  مدرم  روضح  هک  تساـج  نیا  یـساسا  هتکن  دریگیم ". تروص  ناـنآ  ناـیم  رد  تروشم  قیرط  هب 

هب ای  تسا  تارکومد  ياهروشک  رد  روضح  دـننام  ایآ  هیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 55 ، نارگید ج 10 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  نآرق 
مدرم زورما ، ینعی  تساه  نآ  لیم  هب  تواضق  ارجا ، يراذـگنوناق  دـناهراک ، همه  کـیتارکومد  ماـظن  رد  مدرم  دـشابیم ؟ يرگید  ۀـنوگ 

هک تسا  نیا  ضرف  یمالـسا  تموکح  رد  اّما  تسا  ربتعم  ناشیارب  دراد و  ّتیعورـشم  ود  ره  رگید و  ینوناـق  ادرف  دندنـسپیم ، ار  ینوناـق 
ناکما یمالسا  نامکاح  هب  نانآ  يرترب  دنا ; یهلا  تموکح  هب  ندیشخب  قّقحت  تهج  رد  دنهدیم و  شوگ  یهلا  نخـس  هب  ناملـسم  مدرم 

هب ینید  ّتیعورـشم  هک  نیا  هـن  دزاـسیم ، هداـمآ  ار  تموـکح  قّـقحت  هـنیمز  ندوـب  مدرم  لوـبق  دروـم  دـهدیم ; ندرک  تموـکح  ارجا و 
تـشادن ار  مزال  طیارـش  هک  دـندرک  ور  یمکاح  هب  مدرم  رگا  ور ، نیا  زا  دریگیم ، ادـخ  زا  ار  ندوب  عورـشم  تّیمکاح  دـهدب ، ّتیمکاح 

تیجح لاعتم  يادـخ  هدارا  لوط  رد  مدرم  ةدارا  سپ  تسین  یمالـسا  تموکح  دـباییمن و  ینید  تیعورـشم  اـّما  تسا  لوبق  دروم  هچرگ 
ّتیجح مدرم  يأر  تسا ـ  فورعم  غارفلا  ۀقطنم   " هب حالطصا  رد  هک  هدماین ـ  نآ  يارب  صاخ  ینوناق  عرش  يوس  زا  هک  يروما  رد  دراد و 

هک عرش  نید و  بوچراچ  رد  مدرم  يارآ  هب  هّجوت  ینعی  ینید  يرالاس  مدرم  لاح  ره  هب  دومن . لمع  تیرثکا  ۀتساوخ  ساسا  رب  دیاب  دراد 
نآ هصالخ  دنباییم . ّتیوه  مالسا  ۀیاس  رد  مدرم  هک  مه  ضرع  رد  هن  هتبلا  مالـسا  مه  مدرم و  مه  تسا  یمالـسا  يروهمج  يانعم  نامه 

مدرم نامه )  نید (  نودب  يرالاسمدرم  یسارکومد و  هن  نید و  مان  هب  دادبتسا  هن  تسا  ینید  يرالاس  مدرم  یمالسا  تموکح  تّیهام  هک 
شقن یـسارکومد و  اـب  ندوب  ینید  اـی  یمالـسا  هک  درک  رّوصت  دـیابن  تسناد و  یمالـسا  يروهمج  رگید  ریبعت  ناوتیم  ار  ینید  يرـالاس 

دنکیم داهنشیپ  ینعی  ار ، نآ  ياوتحم  یمالسا  هملک  دنکیم و  صخـشم  ار  تموکح  لکـش  يروهمج ،   " ۀملک ریخ ! دراد ، توافت  مدرم 
دیهش یمالـسا  بالقنا  نوماریپ  دنک (. تکرح  یمالـسا  لوصا  رادم  رد  دوش و  هرادا  یمالـسا  تاررقم  لوصا و  اب  دیاب  تموکح  نیا  هک 

توافتم ياهنامز  رد  نوگانوگ  لاکـشا  هب  و  درادـن ، یّـصاخ  ةویـش  ینآرق  تموکح  ساسا  نیا  رب  اردـص ) . تاراشتنا  ص 82 ، يرهطم 
تسا یهلا  ریسم  رد  تکرح  نآ  هک  تسا  تکرح  ياوتحم  حور و  تسا  مهم  هچنآ  اّما  تسا  ریذپقیبطت 

يدازآ نید و 
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؟ دوش هتشک  شنید  ندرک  ضوع  رطاخ  هب  یسک  تسا  حیحص  ًالقع  ایآ  تسا ؟ راگزاس  هدیقع  يدازآ  اب  دادترا  مکح  ایآ 

شسرپ

؟ دوش هتشک  شنید  ندرک  ضوع  رطاخ  هب  یسک  تسا  حیحص  ًالقع  ایآ  تسا ؟ راگزاس  هدیقع  يدازآ  اب  دادترا  مکح  ایآ 

خساپ

رد تابثا  زا  دعب  یهلا  دودـح  يارجا  - 1 دوش : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دـیاب  ثحب  نیا  رد  تسا ؟ راگزاس  هدـیقع  يدازآ  اب  دادـترا  مکح  ایآ 
تابثا حیحـص  قیرط  زا  ای  دشابن  لداع  دهتجم و  نآ  یـضاق  ای  دشانب  هحلاص  هاگداد  رگا  تسا  یهیدـب  دریگ . یم  تروص  هحلاص  هاگداد 

-2 دوش . یمن  يراج  وا  رب  یهلا  دح  دنکن ، رارقا  یـضاق  دزن  شدوخ  ای  دـنهدن  تداهـش  یـضاق  دزن  وا  دادـترا  هب  لداع  رفن  ود  ًالثم  دوشن 
لداع هیقف  ای  ماما  رظن  ریز  نآ  تایئارجا  ماکحا و  مامت  هک  ییالو  ماظن  کی  رد  ینعی  دوش ، یم  ارجا  یمالسا  ماظن  رد  یهلا  دودح  يارجا 

دـنک و ارجا  ار  یهلا  دودـح  دـناوتب  ینعی  دـشاب ، دـیلا  طوسبم  تسا  یمالـسا  مکاـح  هک  هیقف  رگید  ریبعت  هب  دوش . ماـجنا  طئارـشلا  عماـج 
طئارـشلا عماج  هیقف  ینعی  دـشاب  عورـشم  ریغ  نآ  مکاح  هک  یماظن   ) یتوغاط ماظن  رد  دودـح  يارجا  دـشابن . وا  محازم  یملاظ  توغاـط و 

، هدیقع لقع و  مکح  ساسا  رب  نیدلا "و  یف  هارکا  " ال  ۀفیرـش ۀـیآ  ساسا  رب  - 3 دوب . دهاوخن  نکمم  ًاتعیبط  دـشابن ) وا  رظن  ریز  ای  دـشابن 
ینیبناـهج هدـیقع و  حیحـص ، ياهدـمآرد  شیپ  تامدـقم و  ساـسا  رب  دـیاب  سک  ره  دـننک . قیرزت  یـسک  هب  روز  اـب  دوش  یمن  ار  یبلطم 

زا هکلب  درک  دیلقت  نات  یمن  يداقتعا  لوصا  رد  دنا : هدومرف  دوخ  لئاسملا  حیضوت  يادتبا  رد  دیلقت  عجارم  یمامت  دنک . باختنا  یحیحص 
باختنا ار  یحیحص  ةدیقع  تسا  دازآ  یناسنا  ره  هک  انعم  نیا  هب  هدیقع  يدازآ  سپ  دشاب . هتشاد  نیقی  دوخ  ةدیقع  هب  دیاب  حیحص  يدابم 

دزن تسین و  دازآ  دـنک ، باختنا  يا  هدـیقع  دوخ  يارب  ربتعم  ریغ  یلقع و  ریغ  تامدـقم  هار  زا  تساوخ و  شلد  هچ  ره  سک  ره  اـّما  دـنک 
. درادن یلیلد  تّجح و  يدرک ، باختنا  ار  هدیقع  نیا  ارچ  دنک  لاؤس  وا  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  رگا  دشاب . یمن  روذعم  نادـجو  لقع و 

اذغ اسب  هچ  دروخب . ار  ییاذغ  ره  تسین  دازآ  هک  روط  نامه  دیامن ، باختنا  دوخ  يارب  يا  هدـیقع  ره  هک  تسین  دازآ  یلقع  رظن  زا  ناسنا 
: دومرف یفاح " رُشب   " رینک هب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  دونشب . ار  ییادص  ره  ای  دنک  فرصم  ار  ییوراد  ره  تسین  دازآ  ای  دشاب و  مومـسم 

میتسین قلطم  دازآ  اه  ناسنا  ام   1". دزادنا یم  هار  شا  هناخ  رد  زاوآ  زاس و  و  دنک . هدولآ  ار  دوخ  یهانگ  ره  هب  هک  تسین  دازا  وت  يالوم  "

هتفگ هک  ییانعم  هب  هدیقع  يدازا  تروص  ره  رد  ددرگ . یم  رب  ام  دوخ  هب  یگدنب  تعاطا و  تارمث  هچرگ  میشاب . ادخ  عیطم  دبع و  دیاب  و 
یبلق و ینورد و  تسا  یبلطم  ةدیقع  هک  نیا  لیلد  هب   ) میریذـپب ار  هدـیقع  يدازآ  رگا  - 4 تسین . نآ  فلاخم  مالسا  و  تسا ، حیحـص  دش 

ملق نایب و  يدازآ  اّما  دوش ) یمن  داسف  فارحنا و  ثعاب  دـنک و  یمن  داـجیا  يرطخ  نارگید  يارب  نادـنچ  دـنکن  زاربا  اـی  ناـیب  ار  نآ  رگا 
ای دناشکب  داسف  فارحنا و  هب  ار  يا  هعماج  اسب  هچ  دشابن ، ّقح  قباطم  يا  هتـشون  ای  ینخـس  نایب و  رگا  اریز  تسین  هدـیقع  يدازا  نوچمه 
نآ زا  دـیاب  دـشابن  تیعقاو  قح و  قباطم  تسرد و  رگا  اه  هتـشون  اه و  ینارنخـس  دوش . عازن  گنج و  ثعاب  ای  دـنک  هّوشم  ار  ییاـه  هرهچ 
ملق دیاب  هعماج  تاسدقم  نوناق و  بوچراچ  رد  هکلب  میتسین  قلطم  روط  هب  ملق  يدازآ  هدیقع و  يدازآ  قفاوم  ام  نیاربانب  درک . يریگولج 
نید هب  ددرگ و  رب  مالـسا  زا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقحت ، اـب  هارمه  حیحـص و  صیخـشت  ساـسا  رب  یـسک  رگا  تاحیـضوت  نیا  اـب  دز .

قادـصم درادـن و  یعنام  دریگ ، تروص  راک  نیا  ادـخ  دوخ و  نیب  دـشاب و  هتـشادن  هعماج  رد  یباتزاب  راـک  نیا  رگا  دروآ ، يور  يرگید 
رد سسجت  درادن و  یسک  دیاقع  رد  یتلاخد  یمالـسا  مکاح  تسین و  وا  محازم  مه  یـسک  تسا و  نیدلا " یف  هارکا  هدیقع و" ال  يدازآ 

مارحا هلئسم  نیا  هب  دیاب  زین  رهوش  دراد . هگن  هّدع  دوش و  ادج  وا  زا  دیاب  هدش ، رفاک  شرهوش  هک  دمهفب  نز  رگا  تسا . مارح  دارفا  دیاقع 
رهوش زا  هدیقع  نامیا و  قباطم  .2 و  دشاب هتـشاد  هدیقع  دراد  رایتخا  زین  شنز  درک ، باختنا  ار  يا  هدیقع  وا  هک  روط  نامه  نوچ  دراذگب ،
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غیلبت نید  هیلع  دیوگب و  نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  دیاقع  دنک و  زاربا  ار  دوخ  ةدیقع  یمالسا ، ۀعماج  رد  دهاوخب  دترم  رگا  دوش . ادج  شدترم 
هثحابم و هب  ینید  ناملاع  اب  دیاب  يو  تسا . هدیـسر  قح  هب  هک  دنک  یم  رادنپ  هچرگ  دهد . یمن  ار  هزاجا  نیا  وا  هب  یمالـسا  ۀعماج  دنکب ،

یم رب  مالـسا  هب  دش  عناق  رگا  دنام و  یم  یقاب  دوخ  کلـسم  رب  دشن ، عناق  رگا  دوش  نشور  شیارب  مالـسا  ياه  هاگدـید  ات  دزادرپب  هرظانم 
نوچ دـنک  زاربا  ار  دوخ  دـیاقع  درادـن  قح  دـنک  یم  یگدـنز  یمالـسا  ۀـعماج  رد  هک  یتقو  ات  لگوا  تروص  رد  دـنک . یم  هبوت  ددرگ و 

هدیقع زاربا  اج  نآ  رد  دورب و  رافک )  ) دوخ ناشیکمه  نایم  هب  دیاب  دنک  هدیقع  زاربا  دهاوخ  یم  رگا  دوش . یم  فیعـضت  ناناملـسم  دیاقع 
دعب هب  ص 293  ج 6 ، مـالکلا ، رهاوج   2 یفاـحلا .)  ) ناونع ج 2 ، باـقلالاو ، ینکلا  زا  لـقن  هب  ص 149 ، ج1 ، ناتسار ، ناتـساد   1 دنک .

. تسا هدمآ  یبلاطم  زین  دادترا  ّدح  ثحب  رد  دعب  هب  ص 602  دلج 41 ، رد  تسا . هدمآ  یبلاطم  دترم  ماکحا  ةرابرد 

ناناملسم یلو  دندرگ , یم  مالسا  نید  هب  نایحیسم  مینک  یم  هدهاشم  رایسب  اما  دنتسه , هدش  هتخانش  ياه  نید  زا  تیحیسم  نید  مالسا و  نیبم  نید 
؟  تسیچ نآ  تلع  دننک . ادیپ  داقتعا  ای  شیارگ  تیحیسم  نید  هب  دنناوت  یمن 

شسرپ

یلو دندرگ , یم  مالسا  نید  هب  نایحیسم  مینک  یم  هدهاشم  رایسب  اما  دنتسه , هدش  هتخانش  ياه  نید  زا  تیحیسم  نید  مالـسا و  نیبم  نید 
؟  تسیچ نآ  تلع  دننک . ادیپ  داقتعا  ای  شیارگ  تیحیسم  نید  هب  دنناوت  یمن  ناناملسم 

خساپ

 . تسا دازآ  نید  باختنا  رد  ناسنا  میرکـشتم .  دـیا  هدرک  حرطم  ار  دوخ  ياهلاؤس  هدرک و  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ !  زیزع و  ردارب 
دندرک و دروخرب  دوخ  ینید  ياه  باتک  رد  یتافارخو  تالاکشا  اب  دندش و  انـشآ  مالـسا  نید  تقیقح  هب  یتقو  نایحیـسم  هک  روط  نامه 

کی اما  دندرگ . یم  مالـسا  هب  دـنراد و  یم  رب  دوخ  لطاب  نید  زا  تسد  , دـهد یم  يرتشیب  شزرا  تیناسنا  ناسنا و  هب  مالـسا  نید  دـندید 
 , تسا رت  لماک  هک  شدوخ  نید  زا  تسد  دـناوت  یم  هنوگچ  دوش , انـشآ  تیحیـسمو  مالـسا  نید  قئاقح  اب  دـنکب و  قیقحت  رگا  ناملـسم 
یم مالسا  نید  هب  نایحیسم  هک  نیا  تلع  دشاب . هتشاد  یلام  ای  یسنج  ءهزیگنا  هک  نیا  رگم  دورگب ؟  , تسا رت  صقان  هک  ینید  هب  درادرب و 

ییاوقت تیونعم و  ناسنا و  یحور  يدام و  ياه  هتساوخ  مامت  هب  مالسا  نید  ییوگخساپ  مالـسا و  نید  ییایوپ  تسا .  بلطم  نیا  دنورگ ,
یتیزم هچ  اما  دنروایب . ور  مالسا  نید  هب  اه  یحیسم  هک  دوش  یم  هنیمز  دروآ , تسد  هب  یمالسا  ياهروتسد  زا  دناوت  یم  ناملسم  کی  هک 

مشچ هب  لیجنا  رد  هک  یبلاطم  میروآیب ؟  ور  تیحیسم  نید  هب  مه  ام  ات  دشاب  مالـسا  نید  زارترب  رتهب و  هک  دراد  دوجو  تیحیـسم  نید  رد 
; دـنک یم  نایب  دراد , مزال  ناسنا  هک  ار  هچ  نآ  تسا ;  ترطف  قباطم  تسا ;  لد  نابز  نآرق  تسا ؟  نآرقاب  هسیاقم  لـباق  اـیآ  دروخ , یم 

<. دهد یم  ناشن  تسا ,  دهد : یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  هار 

؟ دندرکیم شورف  دیرخ و  ار  ینامالغ  نانآ  زا  یخرب  دندرکن و  يدج  تفلاخم  يراد  هدرب  اب  (ع ) موصعم ناماما  ارچ 

شسرپ

؟ دندرکیم شورف  دیرخ و  ار  ینامالغ  نانآ  زا  یخرب  دندرکن و  يدج  تفلاخم  يراد  هدرب  اب  (ع ) موصعم ناماما  ارچ 

خساپ
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ناوتیمن یلو  تسا ، هدماین  یگنج  ناریـسا  دروم  رد  یمتح  روتـسد  کی  ناونع  هب  يراد  هدرب  يریگهدرب و  هلئـسم  دیجم  نآرق  رد  هچرگ 
مالـسا ردـص  و  (ص ) ربمایپ نامز  رد  یتح  ار  یگدرب  دوجو  لصا  هک  تسا ، هدـش  رکذ  ناـگدرب  يارب  نآرق  رد  یماـکحا  هک  درک  راـکنا 
تـسه ناگدرب ) يدازآ  يارب  دادارق  ) هبتاکم هلأسم  ای  تیمورحم  ماکحا  ای  ناگدرب  اب  جاودزا  دروم  رد  هک  یماکحا  دننام  دـنکیم ، تابثا 

و هدرکن ، اغلا  ار  یگدرب  یناسنا ، يالاو  ياهشزرا  اوتحم و  همه  نآ  اب  یهلا  نییآ  نیا  ارچ  هک  دـنریگیم  هدرخ  مالـسا  رب  یـضعب  اج  نیا 
قیقد و همانرب  مالـسا  هک  تفگ  دـیاب  هاتوک  هلمج  کی  رد  تسا ؟ هدومنن  مالعا  ار  ناـگدرب  همه  يدازآ  یمومع  یعطق و  مکح  کـی  یط 

یبولطمان لمعلا  سکع  يدازآ  نیا  هک  نآ  یب  دنوشیم ، دازآ  ًاجیردت  اهنآ  همه  هرخالاب  هک  دراد  ناگدرب  يدازآ  يارب  هدش  يدنب  نامز 
هتفرگ ار  ناهج  رـسارس  یگدرب  هک  درک  روهظ  یلاح  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  یگدرب  هدننک  عادـبا  زگره  مالـسا  دروآ . دوجو  هب  هعماج  رد 

هک لبق  لاس  دص  کی  دودـح  ات  تفای ، همادا  یگدرب  عماوج ، مامت  رد  مالـسا  زا  دـعب  یتح  دوب . هتخیمآ  يرـشب  عماوج  دوپ  رات و  اب  دوب و 
. دوبن لوبق  لباق  یمیدق  لکش  هب  ناگدرب  هلئسم  رشب ، یگدنز  ماظن  ندش  نوگرگد  رطاخ  هب  هک  ارچ  دش ، عورـش  ناگدرب  يدازآ  تضهن 
بسک و هن  اریز  دندشیم ، فلت  نانآ  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دننک ، دازآ  ار  ناگدرب  همه  دادیم  روتـسد  یمومع  نمرف  کی  قبط  مالـسا  رگا 

ناج هن  دندرگ  هعماج  بذج  دنوشیم و  دازآ  ًاجیردـت  دـیاب  ور  نیا  زا  یگدـنز . همادا  يارب  ياهلیـسو  هناخ و  هن  دنتـشاد و  یلقتـسم  راک 
دروم رد  مالـسا  همانرب  درک . بیقعت  ار  هدـش  باسح  هماـنرب  نیا  مالـسا  دـنزادنا . رطخ  هب  ار  هعماـج  تینما  هن  دـتفایب و  رطخ  هب  ناـشدوخ 
یگنج ناریـسا  نیا  هب  طوبرم  ناـگدرب  صاـخ  ماـکحا  هچرگ  دوبن ، دـشیم ، هتفرگ  راـفک  زا  هک  یگنج  ناریـسا  دروـم  رد  طـقف  یگدرب ،

هنیزه هجدوب و  دننک ، ینادنز  ار  دارفا  دنهاوخیم  رگا  هک  دندشیم . ریسا  ناکرشم  نارفاک و  زا  يرایـسب  دارفا  یهاگ  اهگنج  رد  تسه .
دندوب یناسک  نانیا  نوچ  دوب ، هنالقاع  ریغ  دننک ، دازآ  هعفدکی  ار  همه  دنتـساوخیم  رگا  دـشیم و  راب  یمالـسا  هعماج  شود  رب  یتفگنه 

دارفا هب  ار  ناریـسا  یمالـسا ، مکاح  هک  دوب  نیا  هنالقع  هار  نیاربانب  دنتـشک . ار  ناناملـسم  زا  يدادـعت  یتح  دـندیگنج و  ناناملـسم  اب  هک 
، یمالـسا هعماج  رد  مک  مک  ناریـسا  ناگدرب و  نیا  یفرط  زا  دوش . لوپ  زا  رپ  لاملا  تیب  هسیک  قیرط  نیا  زا  دـشورفب و  ناملـسم  دـنمناوت 

هعماج شود  رب  يراب  چـیه  دـنادیم و  ماجنا  يداصتقا  راکدوخ  يالوم  يارب  دـندشیم و  ناملـسم  نانآ  زا  يرایـسب  دـندشیم و  تیادـه 
. تسا یبوخ  حرط ، نیا  مالـسا ، هب  نانآ  تیاده  لرتنک و  یگنج و  ناریـسا  هرابرد  نیاربانب  دشیمن . هفاضا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و 
دنک و دازآ  هجو  تفایرد  اب  دناوتیم  ای  دنک  دازآ  هجو  تفایرد  نودب  ار  ناریـسا  دناوتیم  یمالـسا  مکاح  تسین و  یمازلا  حرط  نیا  هتبلا 

ناوارف اههدنب  ندرک  دازآ  رب  قیوشت  یمالسا  ياههمانرب  رد  رخآ  تروص  رد  دراذگب . ناناملـسم  دزن  هدرب  ریـسا و  تروص  هب  دناوتیم  زین 
همه اهنیا  تسا . قتع )  ) دـیبع ندرک  دازآ  بابحتـسا  يدـمع ، لتق  هرافک  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  يدـمع  راـطفا  هراـفک  ًـالثم  تسا ،

ناگدرب اب  ارادم  قفر و  هرابرد  يدایز  ياهروتـسد  مالـسا  رد  یفرط  زا  تسا . هدوب  ناگدرب  ندرک  دازآ  يارب  ياهلیـسو  هک  تسا  يدراوم 
زا نم  : " دومرفیم ربنق  دوخ  مالغ  هب  (ع ) یلع دناهدرک . میهـس  کیرـش و  دوخ  نابحـص  یگدنز  رد  ار  اهنآ  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدش  دراو 
زا دیناشوپب و  اهنآ  رب  دیـشوپیم ، ناتدوخ  هچنآ  زا  دومرفیم : (ص ) ادخ لوسر  اریز  مشوپب ، وت  زا  رتهب  یـسابل  هک  مراد  مرـش  دوخ  يادخ 

نابرهم هداعلا  قوف  ناگدرب  رب  مالـسا  دیوگیم : ندمت " خیرات   " باتک رد  نادیز " یجرج  ( "1" .) دیهد اذغ  اهنآ  دیروخیم ، دوخ  هچنآ 
لیمحت وا  هب  درادن ، ار  نآ  بات  هدرب  هک  يراک  : " دیامرفیم هلمج  نآ  زا  هدومن ، رایسب  شرافس  ناگدرب  هرابرد  (ص ) مالسا ربمغیپ  تسا .

2 ص 421 . ج21 ، هنومن ، ریسفت  زا  لوقنم  ج74 ، راونالاراحب ،  - 1 اهتشون : یپ  ( 2" .) دیهدب وا  هب  دیروخیم ، ناتدوخ  هچ  ره  دـینکن و 
ص 54. ج4 ، ندمت ، خیرات  زا  لقن  هب  ص 422 ، ج21 ، هنومن ، ریسفت  - 

مالـسا زج  هک  ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید 

شسرپ
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زج هک  ره  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدـلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا 

خساپ

هدش ادج  یهارمگ  هار  زا  دشر  هار  قیقحت  هب  یغلا ; نم  دشرلا  نیبت  دـق   :» نآ زا  دـعب  هلمج ي  هب  هجوت  اب  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  زا  روظنم 
زا هک  تسا  ینییآ  مالـسا ; نییآ  ینعی  تسا ; ادـج  نشور و  تسرداـن  زا  تسرد  هار  نوـچ  تسین ; یهارکا  نید  رد  هک  تسا  نیا  تسا .»
نآ شریذپ  ات  دـشاب ، لقع  فالخرب  شبلاطم  هک  تسین  نانچ  دوش و  یم  نومنهر  نادـب  ناسنا  لقع  دریگ و  یم  همـشچرس  ناسنا  ترطف 

ار نآ  دارفا  رگا  دراد  یگتسب  نادب  اه  ناسنا  هبناج ي  همه  يراگتسر  دارفا و  تداعس  هک  اجنآ  زا  و  دشاب . هتشاد  یلیمحت  هبنج  دارفا  يارب 
نیا اب  دوب ; دنهاوخ  راکنایز  رخآ  رد  دوش و  یمن  هتفریذپ  نانآ  زا  دنزاس ، نآ  نیزگیاج  لمع -  داقتعارد و  ار -  يرگید  نید  دـنریذپن و 

. تشاد دنهاوخن  تافانم  رگیدکی  اب  هجوچیه  هب  روکذم  هیآ ي  ود  حیضوت 

نید زا  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دریذپب . ار  نآ  دشاب و  دنبیاپ  مالسا  نید  هب  تبسن  تسا  روبجم  تسا  هداز  ناملسم  هک  یناوج  ام  يزورما  هعماج  رد 
نآرق رد  هک  یتروص  رد  دنک  یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  هعماج  دشاب  هتـشاد  يرکفت  نینچ  رگا  هدش و  مالعا  دترم  ددنویپب  يرگید  نید  هب  دوش و  ادـج 

هدمآ

شسرپ

هک یتروص  رد  دریذـپب . ار  نآ  دـشاب و  دـنبیاپ  مالـسا  نید  هب  تبـسن  تسا  روبجم  تسا  هداز  ناملـسم  هک  یناوج  اـم  يزورما  هعماـج  رد 
دنک یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  هعماج  دشاب  هتـشاد  يرکفت  نینچ  رگا  هدش و  مالعا  دترم  ددنویپب  يرگید  نید  هب  دوش و  ادج  نید  زا  دهاوخب 

زا ار  یکی  دنک و  قیقحت  نایدا  یمامت  رد  دشاب  دازآ  دیاب  ناسنا  تسین و  يرابجا  چـیه  نید  رد  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یتروص  رد 
رد هزورما  تسا و  رابجا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  نآ  يزورما  مالسا  هک  شور  نیا  دریذپب و  دنک  یم  کیدزن  رتهب  ادخ  هب  ار  ناسنا  وا  دوخ  رظن 
ره زا  دوخ  نید  باختنا  رد  اهناسنا  هک  هدـش  عضو  یطیارـش  ام  مالـسا  رد  ایآ  دـنهاوخ . یم  ار  مالـسا  نید  طقف  یتلود  ياـهراک  شنیزگ 

؟ دشاب دازآ  نید  باختنا  رد  ینس  هقبط و 

خساپ

رابجا و اب  دنـشاب . هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  دوخ  نورد  رد  هتفریذپ ، ار  نید  ًابلق  هک  دنوش  یم  بوسحم  نمؤم  راد و  نید  دنوادخ ، دزن  یناسک 
. دنک لوبق  ای  در  یبلق  ظاحل  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  درف  دوخ  رایتخا  رد  اهنت  و  دنک ؛ ادیپ  هار  یـسک  حور  لد و  هب  نید  تسین  نکمم  هارکا 
لامک و هب  ناسنا  ندیـسر  هک ، نیا  حیـضوت  دریذپب . ار  نید  شدوخ  رایتخا  اب  دیاب  ناسنا  ینعی  تسانعم ؛ نیمه  هب  نید  باختنا  رد  يدازآ 
، هک نیا  رگید  دوش و  یهتنم  تداعس  هب  هک  دشاب  هتشاد  یحیحـص  قح و  هار  دوخ ، يور  شیپ  رد  هک ، نیا  یکی  دراد : طرـش  ود  تداعس 

دیآ یم  تسد  هب  باختنا  قیرط  زا  هک  ار  صاخ  لامک  عون  نیا  دنوادخ  نوچ  دیامیپب . دـنک و  باختنا  ار  هار  نیا  شدوخ  رایتخا  اب  ناسنا 
لامعا طیارـش  هنیمز و  ایند  رد  هداد و  باختنا  تردـق  ناسنا  هب  سپ  دـهاوخ ، یم  وا  يارب  ار  تداعـس  نیا  تسا و  هدرک  هدارا  ناسنا  يارب 

رجنم وا  يراگتسر  حالص و  هب  لطاب  ياه  هار  نیب  زا  هک  ار  يریسم  ۀشقن  قح و  هار  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدرک  مهارف  وا  يارب  ار  رایتخا 
رد ار  دوخ  باـختنا  راـیتخا و  تمعن  اـت  تسا  هداد  ناـمرف  ناـسنا  هب  هدومن و  هضرع  نید  ماـن  هب  یلماـک  ۀـمانرب  هعومجم و  رد  دوـش ، یم 

دنوادخ هک  هچنآ  ریغ  رد  ار  تمعن  نیا  ناسنا  رگا  دسرب و  دوخ  یعقاو  لامک  هب  هار  نیا  زا  دریگ و  راک  هب  نید  میلاعت  هب  لمع  شریذـپ و 
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هب و  ینیوکت ؛ يدازآ  باختنا ، تردـق  رایتخا و  يورین  هب  حالطـصا ، رد  دوب . دـهاوخ  بقاعم  لوؤسم و  دریگب ، راـک  هب  تسا  هداد  ناـمرف 
رد دوخ ، ینیوکت  يدازآ  زا  هک  تسین  دازآ  ناسنا  یعیرشت ، ظاحل  زا  نیاربانب ، دوش ؛ یم  هتفگ  یعیرـشت  ةدارا  دنوادخ ، نامرف  تساوخ و 

دیاب دوخ  رایتخا  اب  ناسنا  ینعی  نید ، باختنا  رد  يدازآ  رگید ، ترابع  هب  دریذپب ؛ ار  یکلـسم  نییآ و  ره  دیامن و  هدافتـسا  قح  ریـسم  ریغ 
رد مه  تفریذـپ ، ار  يرگید  نید  دوخ  رایتخا  اب  رگا  لاـح  دـیامن . باـختنا  تساوخ  ار  ینید  ره  دراد  قح  هک  نیا  هن  دریذـپب  ار  قح  نید 
زا هدـش  رداص  ماکحا  دراوم  تایـصوصخ و  هب  هجوت  اب  تسا و  لوؤسم  مالـسا  یعامتجا  یقوقح و  ماکحا  ظاحل  هب  ایند  رد  مه  ترخآ و 

، درک ادیپ  نیقی  يزیچ  ّتیناّقح  هب  رگا  ینعی  تسا ؛ ریذپ  قح  ًاترطف  ناسنا  هک ، نیا  رگید  ۀتکن  دش . دهاوخ  ارجا  وا  ةرابرد  دـنوادخ  يوس 
ره هک  تسا  نشور  حیرـص و  نانچ  اهرواب ، نیا  تامدـقم  لیالد و  نید و  یلـصا  ياهرواب  اه و  هزومآ  تفریذـپ . دـهاوخ  ار  نآ  شترطف 

یکی تفریذپ . دهاوخ  هناقاتشم  هتفای ، دوخ  یقیقح  ياهوزرآ  قباطم  ینیقی و  یعقاو و  ار  نآ  ترطف ، يرادیب  لقع و  تمالـس  اب  یـصخش 
يارب اذـل  دـنک . یم  لوبق  ار  نآ  یناسنا  كاپ  ترطف  تسا ، عقاو  قباطم  قح و  نید  نوچ  ینعی  تسا ؛ نیمه  مالـسا  ندوب  يرطف  یناعم  زا 

هار نیرت  هدـمع  تسا . قح  مالـسا  نید  هک  درک  ادـیپ  نیقی  ملع و  دـیاب  تسا و  نید  تّیناقح  زا  ندـش  هاگآ  مدـق ، نیلوا  ندـش ، راد  نید 
لّقعت ّربدت و  رّکفت و  هب  توعد  رـسارس ، نآرق ، هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هشیدنا  رّکفت و  لّقعت ، ّقح ، نتفای  نیقی و  ملع و  هب  لوصو 
یفاک دـیلقت  دوش و  اـنب  نیقی  ملع و  ۀـیاپ  رب  دـیاب  نید  لوصا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  يا  هّیلمع  ۀـلاسر  ره  لوا  رد  نیمه ، رطاـخ  هب  و  تسا .

ادـخ تسا . هدرک  دـیکأت  قیوشت و  رایـسب  نآ  ةرابرد  هکلب  درادـن ، هشیدـنا  لقعت و  زا  یکاـب  قح ، نید  ناونع  هب  مالـسا  نیارباـنب ، تسین .
ابآ و يور  هلابند  لباقم ، رد  دـیامن . یم  لّقعت  هب  قیوشت  رما و  اذـل  تفای ؛ دـهاوخ  ار  قح  لّقعت  اب  ناـسنا  تسا و  قح  وا  نید  هک  دـنادیم 
ایند و هب  یگداد  لد  رطاخ  هب  تسا  نکمم  قح ، نتفای  زا  دعب  ناسنا  هتبلا  تسا . دورطم  هدش و  تمذم  رایـسب  هناروکروک ، يوریپ  دادجا و 

عنم رطاخ  هب  تسا ، هتشگ  ههبش  بجوم  هک  دادترا  مکح  اما  دید . دهاوخ  مه  ار  نآ  جیاتن  هک  دریذپن  ار  نید  دوخ ، ترطف  رب  نتـسب  مشچ 
یم نیقی  لقع و  اـب  ناملـسم  کـی  هچ  رگا  میزادرپ . یم  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يرگید  ياـه  تمکح  هکلب  تسین ، لّـقعت  رّکفت و  زا 

رد اذل  "1 ؛)  ) میحر فؤرل  سانلاب  نا ا ... " ؛ تسا رتزوسلد  رت و  هاگآ  همه  زا  شیوخ  ناگدنب  حلاصم  هب  تبـسن  میکح  دنوادخ  هک  دـناد 
" میکح میلع  مکنیب و ا ... مکحی  مکح ا ... مکلذ  " ؛ دـنک یمن  دـیدرت  دربـن ، یپ  نآ  تمکح  تّلع و  هب  هچ  رگا  دـنوادخ ، مکح  شریذـپ 
راتفگ و هب  رایتخا ، دـمع و  يور  زا  لقع و  تمالـس  غولب و  اب  مالـسا ، لوبق  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  دـترم  حالطـصا ، رد  ( 2)

ۀمه تسا و  یماسقا  ياراد  دترم  دشاب . نید  تاّیرورض  مالـسا و  هیلع  غیلبت  ازهتـسا و  بیذکت ، رگنایب  هک  دنزب  تسد  هعماج  رد  يرادرک 
دترم ناملـسم ، ةداوناخ  رد  غولب  دـلوت و  زا  دـعب  هک  تسا  يدرف  ةرابرد  تازاجم  مکح و  نیرتدـیدش  دنتـسین . ناسکی  مکح  ياراد  اـهنآ 

شیتفت يدرف و  میرح  رد  سّـسجت  تسین و  دـننک  یمن  راکـشآ  ار  دوخ  راکنا  در و  هک  یناسک  دروم  رد  دادـترا  ماـکحا  نیارباـنب ، دوش ؛
یب دـنیامن  حرط  نید  ناملاع  دزن  قیقحت ، ماقم  رد  لاؤس و  تروص  هب  ار  دوخ  کش  ای  راـکنا  هک  یناـسک  نینچمه  تسا . مارحزین  دـیاقع 

هک تسا  یناسک  هیلع  دادترا  ماکحا  دنزادرپب . وا  ياه  لاؤس  هب  خساپ  اه و  لکـشم  ّلح  هب  هک  دـنراد  هفیظو  نید  ناملاع  تسا و  لاکـشا 
تابثا دنزادرپب . نآ  هیلع  ازهتسا  غیلبت و  هب  دنهدب  نآ  هب  غورد  تبـسن  ای  دننک و  راکنا  ار  نید  مّلـسم  لوصا  هدومن ، دادترا  مالعا  اراکـشآ 

نیا يدودحم ، رایسب  دراوم  رد  لمع ، رد  تسا و  یطیارش  قّقحت  هب  طونم  مالسا ، ییازج  ماکحا  رگید  دننامه  نآ ، يارجا  دادترا و  مکح 
ظاحل هب  طـقف  دـیابن  ار  مکح  نیا  ییآراـک  اذـل  دوشن ؛ تفاـی  نآ  يارب  یعوضوم  درذـگب و  یناـیلاس  دـیاش  دنـسر و  یم  ارجا  هب  ماـکحا 

ظفح بیـسآ  زا  ار  هعماج  یماکحا  نینچ  دوجو  لصا  دنتـسه و  هعماج  حـلاصم  هب  رظاـن  ماـکحا  نیا  هکلب  تسیرگن ، درف  کـی  تازاـجم 
زا یـضعب  اهرثا ، نیا  ۀعلاطم  دـیآ . یم  راک  هب  هعماج  یلاعت  تهج  رد  هک  دراذـگ  یم  ياج  هب  یبولطم  ِیعامتجا  یناور و  ياهرثا  هدومن ،

ۀعماج ساسا  هیاـپ و  کـی ، درک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج ، زا  هک  درک  دـهاوخ  صخـشم  ار  ماـکحا  نیا  عیرـشت  ياـهتمکح 
يایاوز ۀمه  رد  شخب  یگدنز  حور  دننام  نید  دوش . یم  ماجنا  نید  روحم  رب  يدرف  یعامتجا و  ياه  ّتیلاّعف  مامت  تسا و  نید  یمالـسا ،

بیذکت راکنا ، رگا  دزادنایم . رطخ  هب  ار  هعماج  ساسا  دوش ، دراو  نید  عیفر  هاگیاج  هب  هک  يا  همدص  ره  دراد . روضح  یمالـسا  ۀـعماج 
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هنخر و یمالسا  ۀعماج  نایم  رد  نید  هب  تبسن  يدنب  ياپ  مدع  دیدرت و  ههبش و  دریگ ، تروص  ناناملسم  طسوت  هژیو  هب  نید ، يازهتـسا  و 
بذج نتفرگ و  راک  هب  اب  دننیبب ، زاب  ار  هار  نیا  رگا  دنتسه ، نید  هب  ندز  هبرض  ذوفن و  لابند  هب  هراومه  هک  مالسا  نانمشد  دنک . یم  دشر 

درک و دـنهاوخ  مادـقا  نآ ، ندومن  تّیمها  یب  دوـخ و  هاـگیاج  زا  نید  ندرک  جراـخ  يارب  رفک ، هب  اـهنآ  ندـناشک  ناـمیا و  تسـس  دارفا 
تسرد صیخشت  اب  تسا  لماک  عماج و  نید  هک  مالسا  دش . دهوخ  هدیشک  يدوبان  هب  میظع  ۀیامرس  نیا  نداد  تسد  زا  اب  یمالـسا  ۀعماج 

ّقح ياهرواب  نامیا و  هتخادرپ . دنتـسه  نید  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  هک  یناسک  اب  هلباقم  هب  دادترا  مکح  عضو  اب  ریذپ ، بیـسآ  ۀطقن  نیا 
رثا ود ، تسا . هدرک  مهارف  نآ  دارفا  تداعـس  دـشر و  يارب  ار  هنیمز  هعماـج ، تمالـس  زا  تظاـفح  اـب  هداد و  رارق  نما  راـصح  رد  ار  مدرم 
عیفر یهاگیاج  هعماج  رد  دـیاب  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  نید  تسا . نید  شزرا  ّتیمها و  ندرب  ـالاب  مکح ، نیا  رگید  یعاـمتجا  یناور و 

تـسد تقرـسو  لتق  هب  اهنت  هن  هک  دـنک  یم  مهارف  هعماج  دارفا  يارب  یتلاح  هک  قراـس  تازاـجم  صاـصق و  مکح  دـننامه  دـشاب ؛ هتـشاد 
ات دنک  یم  کمک  دادترا  مکح  دنـشوک . یم  نآ  ظفح  تهج  رد  دنک و  یم  ادـیپ  مارتحا  نانآ  يارب  نارگید  لام  ناج و  هکلب  دـننزیمن ،
زا يرایـسب  دـیاوف  و  دـبایب ؛ ار  دوخ  یعقاو  شزرا  هاگیاج و  دنتـسین ، هاـگآ  نآ  یلمع  يرظن و  شزرا  تلزنم و  زا  هک  یمدرم  رظن  رد  نید 

تـسد زا  ناسآ  ار  نآ  دنرادیم ؛ لوذبم  نآ  هب  یـصاخ  هجوت  دـش ، دنمـشزرا  مهم و  مدرم ، رظن  رد  نید  رگا  دوش . یم  لصاح  قیرط  نیا 
دنسر و یم  یهاگآ  یملع و  دشر  هب  هدیجنـس ، هتخپ و  تارظن  حرط  اب  دنیآ و  یم  رب  نآ  زا  حیحـص  عالطاو  یهاگآ  لابند  هب  دنهد ؛ یمن 

یم تسد  هب  تشذگ  هک  يا  هتکن  هب  هجوت  اب  مکح  نیا  رگید  تمکح  هس ، دننک . یم  ظفح  یـشوماخ  یگریت و  زا  ار  تیادـه  غارچ  نیا 
مه دادترا ، مکح  عضو  اب  دنوادخ  دبای . یم  ناکما  ترطف  يرادیب  لقع و  تمالـس  اب  قح  نید  شریذپ  صیخـشت و  هک  میدرک  نایب  دیآ .

، روهظ ماگنه  مالـسا  تسا . گرم  دای  ترطف ، يرادیب  مهم  لماع  ترطف . يرادیب  يارب  یلماع  مه  داد و  رارق  لقع  شجنـس  يارب  یکالم 
ینید قح ، نید  دنناد . یم  كولـس  يرادـیب و  رد  یـساسا  لماع  ار  گرم  دای  مه  قالخا  ياملع  درک و  زاغآ  تمایق  تایآ  گرم و  دای  اب 
يارـس هب  ینامز  دودـحم  يایند  زا  رذـگ  يارب  یلپ  ناونع  هب  گرم  یفرعم  اب  مالـسا  دـنک ، یم  لح  ناسنا  يارب  ار  گرم  ۀـلأسم  هک  تسا 

ًالماک نینمؤم  " ع "و  همئا ةریـس  مالک و  رد  نیا  هدرک و  لـح  یبوخ  هب  ار  گرم  هلأـسم  ناـهج ، ود  تداعـس  زمر  ناـیب  ترخآ و  دـیواج 
" ع" نیموصعم ةریس  رد  زین  نیا  تسا و  ناسنا  ییاراد  یتسه و  مامت  نید ، شزرا  تمیق و  دنوادخ ، دزن  رد  رگید ، يوس  زا  تسا . دوهشم 
زج ار  تمیق  نیا  رگباسح ، لقع  درک و  ادف  نید  ظفح  يارب  ار  شا  یتسه  هک  ع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  هژیو  هب  تسا ؛ راکـشآ  نانمؤم  و 
رد ای  نید و  باختنا  قیقحت و  ددص  رد  هک  يدارفا  يورارف  یغارچ  مکح ، نیا  عضو  اب  میکح  دنوادخ  تخادرپ . دـهاوخن  قح  نید  يارب 

لقع يورین  اب  و  دنک ؟ یم  لح  ار  گرم  لکشم  دننیزگ ، یم  رب  هچنآ  ایآ  دننیبب  رادیب  ترطف  اب  هک  تسا  هداد  رارق  دنتسه ، دادترا  ضرعم 
فطل اب  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  دنهدب ؟ نآ  يارب  ار  دوخ  یتسه  ۀـمه  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  دـننکیم ، باختنا  هک  یهار  ایآ  هک  دنجنـسب 

ینید مالـسا ، زج  هک  دـنبایب  تسرد  عـالطا  قیقحت و  اـب  هک  دراد  یم  او  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  تیادـه  قح  نید  يوس  هب  ار  دارفا  نیا  دوـخ 
ددنب و یمن  ار  باختنا  رّکفت و  هار  اهنت  هن  دادترا ، مکح  عضو  اب  دنوادخ  هک ، نیا  هجیتن  دنریذپب . ار  مالـسا  نیقی ، اب  تسین و  ادـخ  لوبقم 

يرای قح  هار  صیخـشت  رد  ار  ناسنا  دنک و  یم  قیقحت  رّکفت و  هب  راداو  ار  وا  مکح  نیا  اب  هکلب  دـنک ، یمن  يراد  نید  هب  روبجم  ار  ناسنا 
ار دوخ  یناسفن  ياه  تساوخ  مالسا ، اب  ییانشآ  ترطف و  يادن  ندینـش  زا  سپ  یـسک  رگا  لاح  دریذپب . ار  نآ  دوخ  رایتخا  اب  ات  دهد  یم 
دنزب و همطل  هعماج ، رهوگ  نیرتدنمشزرا  هیامرـس و  نیرتهب  یمالـسا و  ماظن  تّیثیح  دش  رـضاح  يدام ، ياههبذاج  رطاخ  هب  داد و  حیجرت 
تاجن و دـیآرب ، هعماج  یعقاو  تایح  يدوبان  ددـصرد  دوخ  يرهاظ  تایح  اب  دزادرپب و  نید  بیذـکت  راـکنا و  یناوخزجر و  هب  هناـحیقو 
راثآ و مه  دبای و  یصالخ  وا  رش  زا  هعماج  مه  رت و  شیب  تواقش  زا  وا  مه  هک  تسادخ ، مکح  يارجا  رد  وا  دوخ  جالع  هعماج و  حالص 
هعلاطم و اب  دندیورگ  مالـسا  هب  كرت و  ار  دوخ  قباس  نییآ  هک  یناسک  تاراهظا  دبای . موادت  اقب و  هعماج  رد  یمکح  نینچ  دوجو  دـیاوف 

ندوب لدتسم  ریثأت ، تحت  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  دنا  هدرک  كرت  ار  دوخ  قباس  نیئآ  هتفریذپ و  ار  مالسا  هک  یناسک  تاراهظا  رد  یسررب 
هک دننکیم  لقن  يدنه "  " دنمـشناد کی  زا  هکنانچ  دنا  هدش  عقاو  نآ  یناسنا  یقالخا و  لئاسم  مالـسا و  نید  عورف  لوصا و  ماکحتـسا  و 
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نابز هب  یباتک  درک و  باختنا  ار  مالـسا  رایـسب  هعلاطم  زا  سپ  تبقاع  درک  یم  یـسررب  هعلاطم و  ناـهج  فلتخم  ناـیدا  رد  یتدـم  ناـشیا 
هجوت هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا  تسا . هدرمشرب  نایدا  همه  هب  تبسن  ار  مالسا  يایازمو  تشون  مدش "؟ ناملسم  ارچ   " ناونع تحت  یسیلگنا 

هک دـنک  یم  بجعت  وا  دراد ، ظوفحم  تباـث و  خـیرات  هک  تسا  ینید  اـهنت  مالـسا  : " دـیوگ یم  هک  تسا  نیا  هدرک  بلج  مالـسا  هب  ار  وا 
رد دنهد  یم  رارق  شیادـخ  هدرب  رتالاب  ناسنا  کی  ماقم  زا  ار  نییآ  نآ  هدـنروآ  هک  تسا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ینییآ  اپورا  هنوگچ 

هرود تالیـصحت  هلأسم  دننام  نایدا  ریاس  اب  مالـسا  نید  هلأسم  لاح ، ره  هب  ( 3."  ) درادن یلوبق  لباق  دنتـسم و  خیرات  هنوگ  چیه  هک  یلاح 
حرطم نامز  رود و  نیا  رد  هک  یملع  كردـم  نیرخآ  دـیناد  یم  هکنانچ  تسا . نآ  قوف  ارتکد و  ياه  هرود  اب  ییاـمنهار و ...  ییادـتبا و 

. دـندرگ یم  لیان  هجرد  نیا  هب  اسرف  تقاط  ناوارف و  شالت  اب  اه  یـضعب  هک  تسا  يروسفرپ ) حالـصا  هب   ) ارتکد قوف  یملع  هجرد  تسا ،
تبث ددرگرب و  ییامنهار  ای  ییادـتبا و  ياه  هرود  هب  ییاهن ) عطقم   ) یملع هجرد  نینچ  زا  یـسک  تسا  هنالقاع  اـیآ  تسا  نیا  لاؤس  لاـح 

. تسا رمع  يدوبان  ناوارف و  نارسخ  ثعاب  هدوب و  لوقعم  ریغ  یقلت ، نینچ  ًاعطق  دنک !!؟ یقلت  ملع  ییاهن  عطقم  ار  اه  هرود  نیا  دنک و  مان 
، رگید نایدا  تساهنآ . ییاهن  یلاع و  عطقم  هملک ، تقیقح  هب  هدوب و  یهلا  قح  رب  نید  نیرخآ  ناونع  هب  نایدا  ناـیم  زا  مالـسا  نید  لاـح 

بصعت اجبان و  دیلقت  اب  قیقحت  نودب  یناسک  رگا  اذل  تسا ، نینچ  زین  نایدا  ریاس  مالـسا و  نید  ثحب  تسا . ییادتبا و ...  ياههرود  دننام 
داب رب  رمع  ياه  هیامرس  زا  ینامیشپ  فسأت و  زج  دوب و  دنهاوخ  نارـسخ  نایز و  راتفرگ  کش  نودب  دننک  مالـسا  نید  هب  تشپ  یلهاج و 
ریغ هب  ار  رت  لماک  رتهب و  ياهزیچ  هشیمه  هک  تسا  نیا  رب  ناـسنا  تعیبط  هکنیا : نخـس  هصـالخ  تفرگ . دـنهاوخن  يا  هجیتن  شیوخ  هتفر 
چیه ایند  رد  دنک ، یم  باختنا  ار  یلوا  ًامتح  دشاب ، یلومعم  يرگید  متسیس و  نیرخآ  یکی  نیشام  عون  ود  رگا  ًالثم  دهد ؛ یم  حیجرت  نآ 

نیرت و لماک  نیرت ، عماج  مالـسا  تسا ؛ نینچ  نایدا  ریاـس  هب  تبـسن  زین  مالـسا  نید  دـنک . لـمع  نیا  ریغ  هک  تفاـی  ناوت  یمن  ار  یلقاـع 
ار مالـسا  نید  زا  ریغ  نید  باختنا  رد  یـسک  رگا  اذل  دراد ، تداعـس  لامک و  يوس  هب  تّیرـشب  تیاده  يارب  ار  اه  همانرب  نیرت  هدیدنـسپ 

هروس هیآ 147 2 . (/ 2) هرقب هکرابم  هروس  . 1 ذخآم : عبانم و  تسا . مالـسا  هرابرد  یفاک  قیقحت  مدـع  يرکف و  فعـض  زا  ناشن  دـنیزگرب ،
هزوح ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  زکرم  يدزی ، حابـصم  تیآ ا ... همـالع  يدازآو ، نید  باـتک : زا  هتفرگرب   * 10 هیآ (/ 60  ) هنحتمم هکرابم 

(1379 موس ، تسیب و  پاچ  هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت : ، ) هنومن ریـسفت  ناراکمه ، يزاریـش و  مراـکم  یلا 108 3 . ص103  مق ، هیملع 
قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم  رشان : یلا 147 ، ص145  هدازیلع ، دسا  ربکا  هشیدنا ، لحاس  رد  باتکزا : هتفرگرب  ص379  ج7 ،

"ع"

نید زا  درف  کی  ینامیـشپ  راهظا  رگم  تسا  لتق  دترم ، صخـش  تازاجم  ارچ ، سپ  نیدلا  یف  هارکا  ال  : » دناهدومرفن میرک  نآرق  رد  دنوادخ  رگم 
تسا هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالسا  هک  دراد  يررض 

شسرپ

درف کی  ینامیـشپ  راهظا  رگم  تسا  لتق  دترم ، صخـش  تازاجم  ارچ ، سپ  نیدلا  یف  هارکا  ال  : » دناهدومرفن میرک  نآرق  رد  دنوادخ  رگم 
تسا هدرک  يریگولج  نآ  زا  مالسا  هک  دراد  يررض  نید  زا 

خساپ

تسا هدیقع  يدازآ  نایب و  يدازآ  هلوقم  ود  کیکفت  مدع  طلخ و  دوشیم ، نهذ  رد  ياههبـش  نینچ  داجیا  بجوم  هچنآ  زیزع ، رگـشسرپ 
ینورد و  ، » یبلق  » يرما هدیقع  : » دراد دوجو  يدایز  ياهتوافت  نایب  يدازآ  هدیقع و  يدازآ  ًاعبط  نایب و  هدیقع و  نیب  هک  دـینک  تقد  دـیاب 

داجیا ناسنا  رد  ار  نآ  دـناوتیمن  یجراخ  لماع  تردـق و  چـیه  درواین  نامیا  نآ  هب  یمدآ  بلق  اـت  اریز  تسا  یبلق  يرما  تسا  یـصخش  »
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لیلد نآ  هب  تسا  ینورد  يرما  هدیقع  نینچمه  دوشیمن . دقتعم  نادب  دروآیمن و  نامیا  يزیچ  هب  یـسک  رابجا ، روز و  اب  هاگچیه  دنک و 
يرما زین  و  درادـن . ربخ  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  تسا  هدـشن  راـهظا  هک  یماـگنه  اـت  دـنیزگیم و  اوأـم  لد  هناـخناهن  رد  هک 

هب طوبرم  نیدلا  یف  هارکا  ال   » ۀیآ دـتفایم . قافتا  صخـش  دوخ  یظافحتـسا  هزوح  رد  نآ  رد  لوحت  رییغت و  هنوگره  اریز  تسا  یـصخش  »
بارخ زج  ياهدـیاف  چـیه  هک  هدوهیب  وغل و  راک  کی  زا  ار  نانمؤم  هلیـسو  نیدـب  لاعتم  دـنوادخ  تقیقح  رد  تسا  داـقتعا  هدـیقع و  ملاـع 
دوـجو هب  روز  اـب  تسین و  رادربهارکا  ًاـنیوکت  ًـالوصا و  هدـیقع  نید و  دـیامرفیم : ناـنمؤم  هب  تسا و  هتـشادزاب  درادـن ، نید  هرهچ  ندرک 

ۀلوقم اما  دوشیم . نید  زا  نتخیرگ  رفنت و  بجوم  هکلب  تسا  هدوهیب  وغل و  اـهنت  هن  مالـسا  غیلبت  يارب  روز  هب  کـسمت  نیارباـنب  دـیآیمن .
نایب رگید ، نایب  هب  تسا  یعامتجا  ياهلوقم  هکلب  تسین  یـصخش  يرما  هدیقع ـ  يدازآ  هدیقع و  فالخ  هب  نایب ـ  يدازآ  نینچمه  نایب و 

یعامتجا ياههدیدپ  تالوقم و  همه  دننام  نوچ  اذل  دنکیم . ادیپ  انعم  موهفم و  عامتجا  عمج و  رد  اهنت  هک  تسا  ياهدیدپ  نایب  يدازآ  و 
زا مادـکچیه  تلع  نیمه  هب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  زین  نارگید  حـلاصم  اـهزاین و  اـهساسحا ، دـیاب  دوشیم ، طوـبرم  نارگید  تشونرـس  هب 

يدودح هب  دودحم  دنمنوناق و  هکلب  دنتـسین ، اهر  هلی و  ياهعماج  چیه  رد  هدـیقع ـ  راهظا  نایب و  هلمج  زا  یعامتجا ـ  تالوقم  اههدـیدپ و 
يدازآ جّورم  ار  دوخ  هک  یبرغ  عماوج  رد  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  تسا  هدش  ظاحل  هعماج  تیرثکا  عفن  نآ  رد  هک  دنتسه 
نکمم هن  نایب  ِقلطم  ِيدازآ  رگید ، ياج  چـیه  رد  هن  اجنآ و  رد  هن  ریخ ، ًامّلـسم  تسا  دازآ  داقتعا  هدـیقع و  ره  نایب  ًاعقاو  دـننادیم ، ناـیب 

ای ياهتسه  ياهحالس  نوماریپ  یماظن  مهم  رارـسا  نایب  ِيدازآ  ۀناهب  هب  دنناوتیم  اهروشک  نیا  یماظن  ناسانـشراک  ایآ  دنمدوس . هن  تسا و 
یعمج و عفاـنم  ظـفح  روظنم  هب  نـالک  گرزب و  عماوج  اـت  هتفرگ  هداوناـخ  هناـخ و  زا   ) عـماوج همه  دـننک ؟ شاـف  ار  ییاـضف  ياـههژورپ 
يدرف و حلاصم  زا  نآ  تیعبات  نایب و  تیدودحم  دنهدیمن . سک  چیه  هب  ار  نآ  ياشفا  دورو و  هزاجا  هک  دـنراد  يزمرق  طوطخ  یهورگ 
هک هناـمیکح  لثملابرـض  نیا  ریظن  تسا  هتفرگ  رارق  ناـگمه  قیدـصت  دروم  زین  هناـیماع  گـنهرف  رد  هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  یهورگ 

دیفم هعماج  رد  ار  یبلطم  هدیقع و  ره  نایب  ییالقع  مکح  نیا  اب  ماگمه  زین ، مالـسا  دراد ». یناکم  هتکن  ره  ییاج و  نخـس  ره  : » دیوگیم
تسا عونمم  اجنآ  رد  نایب  يدازآ  هک  يدراوم  زا  یکی  تسا  هتـشاد  رذحرب  یمالـسا  هعماج  رد  نایب  تاعالطا و  قلطم  يدازآ  زا  هتـسنادن 
هدیقع يدازآ  هن  دوشیم ، طوبرم  نایب  يدازآ  ثحب  هب  دادترا  ۀلوقم  هک  دوشیم ، نشور  اجنیا  زا  تسا  نید  زا  ینامیشپ  يدیماان و  مالعا 

نیا راهظا  نایب و  هک  اجنآ  زا  اما  تسین  نکمم  ًانیوکت  نآ  رـصح  تیدودـحم و  ًالوصا  تسا و  دازآ  هدـیقع  باختنا  رییغت و  مالـسا  رظن  زا 
راهظا رگم  دیاهتـشون ، هک  نیا  دراد . ییاهتیدودـحم  دوشیم ، طوبرم  اـهناسنا  رگید  تشونرـس  هب  تسا و  یعاـمتجا  يرما  هدـیقع  رییغت 

. دنهدیم لیکـشت  مولع  ار  عماوج  ۀمه  یلـصا  ۀندب  يرآ  مییوگب  دیاب  خـساپ  رد  دراد ؟ يررـض  نارگید  يارب  نید  زا  درف  کی  ینامیـشپ 
هب دوخ  شیالآیب  داـقتعا  ناـمیا و  يارب  دـنرادن و  ار  لـصفم  قیقد و  قیقحت  هعلاـطم  تصرف  هرمزور  لـغاشم  لـیلد  هب  هک  یناـسک  ینعی 

داقتعا میکحت  بجوم  يرگید  لیلد  ره  زا  شیب  نید  هب  نارگید  ندیورگ  مدرم  زا  هتسد  نیا  يارب  دننکیم ، هدنـسب  نیهارب  هلدا و  لقادح 
کش و بجوم  دراد و  نانآ  نامیا  يداقتعا و  ناینب  رب  یبرخم  راثآ  نید  زا  ینامیـشپ  مالعا  يزیرگنید و  هک  ناـنچ  تسا  ناـنآ  ناـمیا  و 

هیلع یفنم  هزراـبم  یناور و  گـنج  هب  یتخانـشناور  یگژیو  نینچ  زا  عـالطا  اـب  باـتک  لـها  لـیلد  نیمه  هب  ًاـقیقد  دوشیم . اـهنآ  دـیدرت 
هدروآ و ناـمیا  اهحبـص  دنتـشاذگ ، رارق  دـندز و  تسد  ناناملـسم  لد  رد  یلدود  کـش و  داـجیا  روـظنم  هـب  مالـسا  نوزفازور  شرتـسگ 

مکح رودص  دـنکیم . هراشا  ارجام  نیا  هب  نارمع  لآ  ةروس  ۀیآ 72  رد  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  دـننک . تئارب  مالعا  مالـسا  زا  ناهاگماش 
کـشیب داد . داب  رب  ار  نانآ  ياههشقن  اهحرط و  مامت  دنازوس و  دبا  ات  ار  هنتف  نیا  ۀشیر  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  نیدترم  مادـعا  دادـترا و 

رد ههبش  کش و  داجیا  يارب  دنباتنرب و  ار  مالسا  يرتسگناهج  هک  دندشیم  تفای  یناسک  زین  زورما  دوب ، یلاخ  دادترا  مکح  زا  نید  رگا 
حلاصم دادترا ، مکح  عیرشت  للع  زا  یکی  هک  دوشیم  نشور  نیاربانب  دننک . هشیپ  ار  زیمآتنطیش  یعمجهتسد و  ياهدادترا  نید  تیناقح 

زا هدـیقع  زاربا  تصرف  نایم  نیا  رد  هچرگا  تسا  ناناملـسم  نایدا و  رگید  نوماریپ  یناور  گنج  زا  يریگولج  یمالـسا و  هعماج  یمومع 
; دوش هتفرگ  دنشاب ، هدنادرگرب  يور  مالسا  زا  هبساحم  رد  هابتشا  اطخ و  يور  زا  دنشاب و  هتشادن  یـضرغ  دصق و  دیاش  هک  يدارفا  دودعم 
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. دوش تخادرپ  اهناسنا  یمومع  حلاصم  يارب  دیاب  هک  تسا  ياهنیزه  لقادح  نیا  اما 

؟ تسا هدادن  رارق  رابجا  نید  باختنا  رد  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدادن  رارق  رابجا  نید  باختنا  رد  دنوادخ  ارچ 

خساپ

تسین يرابجا  چیه  نید  رد  ( 256، هرقب ... ;) ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکِإ  َال َّ  : " دیامرفیم نید  ندوبن  يرابجا  دروم  رد  دنوادخ 
کی نید ، تقیقح  . 1 تسا : هدـش  نایب  لیلد  دـنچ  نید ، باـختنا  ندوبن  يراـبجا  يارب  ... " تسا . هدـش  راکـشآ  یبوخ  هب  ههاریب  زا  هار  و 

ات تسین ، هارکا  رابجا و  ياج  یبلق ، روما  تاداقتعا و  رد  دـهدیم . ماجنا  ار  ییاـهراک  یمدآ  نآ ، یپ  رد  هک  تسا  یبلق  تاداـقتعا  هلـسلس 
اب ناوتیمن  دروخب . وراد  دننک ، روبجم  ار  اههچب  هک  نیا  لثم  تسا ; يرهاظ  ياهراک  هب  طوبرم  رابجا  دهد . رارق  يرابجا  نید  رد  دـنوادخ 

. تسا بش  هک  دوش  دـقتعم  ات  درک  راداو  دـنیبیم ، ار  دیـشروخ  هک  یـصخش  ًـالثم  نک . ادـیپ  داـقتعا  زیچ  نـالف  هب  تفگ ، یـسک  هب  راـبجا 
دوشیم و لصاح  داقتعا  دوب ، مهارف  تامدقم  بابـسا و  نآ  رگا  هک  دراد ، ار  دوخ  صاخ  بابـسا  تامدقم و  نیقی ، یبلق و  داقتعا  شیادیپ 

هّللا تیآ  هنومن ، ریسفت  یمالسا /  تاراشتنا  رتفد  ، 343 ص 342 ـ  ج 2 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ر.ك : .) دوشیمن ادـیپ  داقتعا  دوبن ، رگا 
نشور راکـشآ ، تازجعم  لیالد و  اب  لطاب  زا  قح  هار  مالـسا ، رد  . 2 هیمالسالا ). بتکلاراد  ص 205 ، ج 2 ، نارگید ، يزاریـش و  مراکم 

هب یناسک  تسین ; رابجا  هب  يزاـین  و  ... تسا " هدـش  راکـشآ  یبوخ  هب  ههاریب  زا  هار  ( 256، هرقب ... ;) یَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّت  دَق   " تسا هدـشن 
ریسفت ك : ر . .) تسا دنمورین  ياهلالدتسا  نشور و  لیالد  ياراد  هک  مالسا  نید  هن  دنشاب ; لالدتـسا  قطنم و  دقاف  هک  دنوشیم  لسوتم  روز 

هتـشادن يرایتخا  دوخ  زا  و  دـنروایب ، نامیا  رابجا ، اب  اهناسنا  رگا  دـشاب . يرایتخا  هک  تسا  دنمـشزرا  یناـمیا  . 3 ص 205 ). ج 2 ، هنومن ،
نیا نایاپ  رد  تسا . ناسنا  نتـشاد  رایتخا  رد  تاناویح ، ناگتـشرف و  اب  ناسنا  ياهتوافت  زا  یکی  دوب . دـهاوخن  دنمـشزرا  ناشنامیا  دنـشاب ،

تردـق ناـسنا  هب  دـنوادخ  جراـخ  ناـهج  رد  ینعی  درادـن ; هار  راـبجا  هارکا و  نید  تیهاـم  رد  نیوکت ، رظن  زا  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن 
ار ینید  ره  باختنا  تردق  ناسنا  اذل  تسا ; هدرک  اطع  وا  هب  لقع  رایتخا ، تردق  نیا  رانک  رد  تسا و  هدیرفآ  راتخم  ار  وا  هداد و  باختنا 

نآرق تسین . هتفریذپ  نانآ  زا  يرگید  نید  مالسا ، نید  زا  ریغ  دنتسه و  مالـسا  نید  شریذپ  هب  فلکم  اهناسنا  عیرـشت ، رظن  زا  یلو  دراد ;
زج سک  ره  ( 85، نارمعلآ ;) نیرِـس َـ خلا َنِم  ِةَرِخألا  ِیف  َوُهو  ُهنِم  َلَبُقی  نَلَف  اًـنید  َـِم  لْـسًِس ْـالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَمو  : " دـیامرفیم دروم  نیا  رد  میرک 

." تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  يو  دوشن و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  دیوج ، رگید [  [ ینید مالسا ،

؟ دینک نایب  يرادهدرب   " هلئسم ربارب  رد  ار  مالسا  عطاق  يریگعضوم  مدع  یلصا  لیالد  قیقد و  هیجوت  ًافطل 

شسرپ

؟ دینک نایب  يرادهدرب   " هلئسم ربارب  رد  ار  مالسا  عطاق  يریگعضوم  مدع  یلصا  لیالد  قیقد و  هیجوت  ًافطل 

خساپ

باوج تسا  مالـسا  دـییأت  دروم  يرادهدرب  ایآ  فلا  دوشیم . هداد  نآ  خـساپ  فلتخم  ياهدـنب  رد  هک  تسا  يدراوم  لماش  امـش  شـسرپ 
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زین ار  ّنج  هکئالم و  ناسنا  رب  هوالع  یتح  دنتـسه ; ادـخ  ناگدـنب  اهناسنا  ۀـمه  هک  تسا  هداهن  نیا  رب  ار  ینید  توعد  ساـسا  میرک  نآرق 
تـسین نیمز  اهنامـسآ و  رد  يدوجوم  چیه  تسا  يزیچ  ره  کلام  هملک  یعقاو  يانعم  هب  دنوادخ  اریز  تسا  هدرک  فیـصوت  هنوگ  نیمه 

مالسا نییآ  اجر ). رشن  ص 538 ، ینادمه ج 6 ، يوسوم  ۀمجرت  ییابطابط  همالع  نازیملا  ر.ك  () میرم 93  ) تسادخ رادربنامرف  هکنآ  زج 
قیداـصم زا  یکی  زین  يرادهدرب  ۀـلأسم  اـب  مالـسا  دروخرب  ياههویـش  نیناوق و  تسا و  تورم  محر و  نییآ  تسا  یگدازآ  يدازآ و  نییآ 

هب أدتبا  تسا  بسانم  اذل  تسا  هدوب  لومعم  ناهج  رسارس  رد  يرادهدرب  مالسا  روهظ  رصع  رد  نوچ  تسا  یهاوخيدازآ  يدازآ و  نیمه 
روز هـب  هلیبـق  سیئر  ًـالثم  يردـلق  روز و  تـسا 1 . زیچ  هـس  زا  یکی  يریگهدرب  ساـسا  هـشیر و  مـینکب  هاـتوک  یهاـگن  يرادهدرب  خـیرات 

ار دوخ  دـنزرف  تسناوـتیم  ردـپ  لاـثم  ناوـنع  هب  هریغ  يرهوـش و  ثرا و  تیـالو  نتـشاد  دریگب ;2 . یگدرب  هـب  ار  نارگید  تسناوــتیم 
ناـنوی دـنه ، مور  ریظن  ندـمت  ياراد  لـلم  نیب  رد  یتح  تسا و  هدوب  لومعم  گـنج  رد  يریگهدرب  رتشیب  همه  زا  هک  گـنج  دشورفب ;3 .

لوط رد  اّما  تشکیم  ار  بولغم  فرط  زا  رفن  نیرخآ  اـت  گـنج  رد  زوریپ  ۀـلیبق  هک  دوب  هنوگ  نیا  ادـتبا  اریز  تسا  هدوب  لومعم  زین  ناریا 
مه نارود  نآ  رد  دـنچ  ره  دـننک ، کلمت  تمینغ  ناونع  هب  ار  یگنج  ناریـسا  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  یتسود  عون  باب  زا  زین  ناـمز و 
رشن ص 544 ، ینادمه ج 6 ، يوسوم  همجرت  ییابطابط  همالع  نازیملا  .) دـندوب رتریگتخـس  اهینانوی  اهیمور و  درکیم و  قرف  اهشور 

ات درک  اضما  یطیارش  تحت  ار  شور  کی  ّدر و  ار  شور  ود  شور  هس  زا  هکلب  درکن ; سیسأت  يرادهدرب  مان  هب  ینوناق  مالـسا  نید  أجر ).
هب هک  دوب  مالـسا  تادـیهمت  نیا  رثا  رب  دربب . نیب  زا  مه  ار  يرادهدرب  عون  نآ  ياـههنیمز  تسا  هداد  رارق  هک  یطیارـش  اـب  ناـمز و  رورم  هب 

يردلق روز و   " شخب ینعی  شخب  کی  رد  طقف  مه  نآ  يرادهدرب  ماظن  مالـسا  زا  تیعبت  هب  شیپ و  لاس  دص  رد  تیاهن  رد  نامز و  رورم 
رد و  دندوب ، ییاقیرفآ  مه  ناهج  ناگدرب  رتشیب  دوب و  ییاقیرفآ  ناگدرب  هب  طوبرم  يرادهدرب  دض  تازرابم  مامت  اریز  دیدرگ ; مالعا  اَغلم 

مالسا هک  درک  اغلا  ار  يزیچ  ایند  سپ  دنتخورفیم ; دندرکیم  ریگتسد  ار  مدرم  هبلغ  رهق و  ۀلیـسوب  هکلب  دوب ; هدشن  گنج  هک  مه  اقیرفآ 
تسنادن دودرم  ار  يریگهدرب  موس  هار  مالسا  ارچ  هکنیا  اما  نامه ص 554 ). نازیملا  همجرت  .) دوب هدرک  مالعا  اَغلم  ارنآ  شیپ  اهنرق  زا 

یناوارف ناگدرب  ناـمز  نآ  رد  تسا 2 . دنمزاین  نامز  هب  طلغ  تاداع  حالـصا  هک 1 . دوب  رطاخ  نادـب  درک ؟ داجیا  نآ  رد  یتاقییـضت  هکلب 
دوخ دـشیم ، اغلم  یّلک  روط  هب  یگدرب  ادـتبا  زا  رگا  و  دـندادیم ، لیکـشت  ناگدرب  ار  هعماج  زا  یمیظع  شخب  یهاگ  دناهتـشاد و  دوجو 

یگدـنز هن  دنتـشاد و  یلقتـسم  راک  بسک و  هن  نامز  نآ  رد  ناگدرب  اریز  دـشیم ; ناشیاههداوناخ  نانآ و  يدوبان  ثعاب  ناگدرب  ییاهر 
ناشن هتکن  نیا  یـسررب  دوب . هعماج  تینما  ندرک  لتخم  هوبنا  تیعمج  نیا  ندرک  دازآ  ءوس  رثا  لقادح  نامه )  نازیملا  ۀـمجرت   ) یلقتـسم

نیا اب  دروخرب  رد  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا  نکمم  ریغ  هکلب  هنامیکح  ریغ  يرما  يرادهدرب  ۀـلأسم  اب  یعفد  یتبرـض و  دروخرب  هک  دـهدیم 
یماظن يورین  يداصتقا و  عبنم  مالـسا  زاغآ  رد  ناگدنب  تخادرپ 3 . یجیردت  حالـصا  هب  درک ـ  لمع  بارـش   " دروم رد  هکنانچ  هلأسم ـ 

; دنتفرگیم راک  هب  گنج  ياهنادـیم  اهناتـسلخن و  اههعرزم ، رد  ار  نانآ  ناکرـشم  دـندوب  ناناملـسم  یتح  ناکرـشم و  يارب  يدـنمورین 
نآ هب  ناکرشم  هک  ارچ  دننک ; لمع  نآ  هب  ناناملسم  اهنت  هک  دوب  یهیدب  دادیم ، ار  ناگدرب  يدازآ  روتسد  ادتبا  نامه  رد  مالـسا  هچنانچ 

هلمج زا  تشاد  یپ  رد  اپون  یمالسا  هعماج  يارب  ار  یکلهم  ياههبرض  دنیاشوخان و  رایـسب  ياهدمایپ  راتفر ، هویـش  نیا  دنتـشادن . يداقتعا 
یناگدنب ب  دوب . نانآ  هب  يداصتقا  کلهم  هبرض  نیا  دندشیم و  مورحم  یمیظع  یماظن  يداصتقا و  يورین  زا  هرابکی  هب  ناناملسم  فلا 

راک هک  یناکرشم  شیپ  هب  راچان  هب  دنتشادن ، یبسانم  دمآرد  ناکم و  اج و  نوچ  دندشیم ، دازآ  هچنانچ  دندشیم ، هتفرگ  يریـسا  هب  هک 
هک دوب  نآ  لصاح  دـندرکیم . هدافتـسا  یماـظن  يورین  يداـصتقا و  هینب  تیوقت  يارب  اـهنیا  زا  هراـبود  ناـنآ  دنتـشگیم و  رب  دـندرکیم 

نیب زا  تیناسنا و  أنفا  زج  هب  براحم  نمشد  یلک  روط  هب  . 4 دش . ناناملسم  یماظن  يداصتقا و  تراسخ  زا  عنام  جیردت  هب  ناگدنب  يدازآ 
تسد هتسناد و  انف  هب  موکحم  ار  يدرف  نینچ  رشب  ترطف  دیدرت ، نودب  و  درادن ، يرگید  فده  اهینادابآ  ندرب  نیب  زا  رـشب و  لسن  ندرب 

هب ار  دوخ  نانمـشد  اهناسنا  تسا  هداد  ناشن  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت  يرطف  مکح  رب  هوـالع  . 4 دـنکیم . زیوـجت  ار  وا  نتفرگ  یگدرب  هب  مک 
رـشب ترطف  اـب  هک  تسا  یقح  هتـسناد  ربـتعم  مالـسا  هک  يریگهدرب  ناـمه ص 549 ). نازیملا  همجرت  .) دـناهتفرگیم ریـسا  تمینغ  ناونع 
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بذـج هعماج  لخاد  هب  رابجا  مکح  هب  یناسک  نینچ  تسا و  یمالـسا  عمتجم  نید و  ساسا  نانمـشد  يریگهدرب  نامه  هک  دراد  تقباـطم 
تحت هک  يدارفا  رگید ، ترابع  هب  دنوش . دازآ  جیردتب  هتفای و  تیبرت  ینید  ۀحلاص  تیبرت  هب  ات  دـنیآیمرد  یگدرب  سابل  رد  دـنوشیم و 

; دننک ادیپ  ندـش  دازآ  تیحالـص  لماک  روط  هب  هدـنیآ  رد  هکنیا  ات  دوشیم  بلـس  نانآ  زا  لمع  هدارا و  يدازآ  دنتـسه ، هحلاص  تیبرت 
رد طقف  مه  نآ  ار  يرادهدرب  ماظن  رهاظب ، دنچ  ره  ندمتم  ناهج  دروآیم . رد  لرتنک  تحت  ار  وا  لمع  يدازآ  بیبط  هک  یـضیرم  دننامه 

یناهج گنج  هب  هاتوک  یهاگن  اب  هک  تسا  لومعم  ناهج  رد  رگید  یلکـش  هب  ماظن  نامه  مه  زونه  اّما  درک ، مـالعا  اـغلم  يردـلق  روز و  "

ماـظن نآ  راـتفرگ  لـلم  ناـمورحم  مه  زونه  و  دـندروآ . راـب  هب  یعیاـجف  هچ  هک  دـید  یهاوخ  بوـلغم  مورحم و  لـلم  رب  تیموـمیق  مود و 
یجیردت لح  يارب  هکلب  هدرکن  سیسأت  ار  يرادهدرب  اهنت  هن  مالسا  .( 566 نامه ص 561 ـ  نازیملا  همجرت  ر.ك  .) دنتسه طلغ  یتیمومیق 

یگدرب و ياههمشچرس  نتسب  فلا  میهدیم  رارق  هجوت  دروم  ار  اهنآ  ریز  ياهروحم  رد  هک  تسا  هداد  هئارا  ار  ییاهلح  هار  نآ  عیرس  اما 
، رهوش تیالو  يردـلق  روز و   ) تفریذـپن درک و  ّدر  یلکب  ار  هار  ود  نامز  نآ  رد  يریگهدرب  لومعم  هار  هس  نیب  زا  مالـسا  میتفگ  هچناـنچ 

تروـص رد  یتـح  درک ، داـجیا  یتاقییــضت  گـنج  رد  يریگهدرب  هار   ) موـس هار  ندرب  نـیب  زا  يارب  تشذـگ  هـک  یللع  هـب  هریغ و  ثرا و 
، راـفک اـب  گـنج  ۀـمتاخ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  مالـسا  روتـسد  هکلب  تسا  هدوـبن  یمازلا  هدرب  نتفرگ  مه  گـنج  رد  يزوریپ 

ناملـسم ناریـسا  اب  ; دـنوشیم ـ  دازآ  هدـش  هتفرگ  هیدـف  نانآ  زا  دوشیم ـ : دروخرب  نانآ  اب  تروص  دـنچ  هب  دـنوشیم ، ریـسا  هک  يدارفا 
تمدخ يارب  هدرک و  ناشریسا  دنشکب ، ار  اهنآ  هک  نیا  ياج  هب  دوبن ، حالـص  یلبق  هار  ود  هک  يدراوم  رد  تیاهن  رد  ;و  دنوشیم ـ  هلدابم 
ۀچیرد ندوشگ  ب  نیسردم )  هعماج  ، 341 ص 337 ـ  ینادمه ج 18 ، يوسوم  نازیملا  همجرت  .) دننک میسقت  مدرم  نیب  دنرامگب و  راکهب 
تــسا هداد  رارق  تاراـفک  زا  یکی  ار  ریــسا  يدازآ  هـلمج ـ  زا  تـسا  هدیــشیدنا  ناـگدرب  يدازآ  يارب  رگید  یتادــیهمت  مالــسا  يدازآ 

ندـش رادهچب  دازآ و  ناسنا  کی  اب  تسا  هدرب  هک  ینز  جاودزا  اب  نیـسردم ـ )  هعماـج  ، 117 ص 110 ـ  ینیمخ ج 2 ، ماما  هلیسولاریرحت 
رد ۀمکحلاراد ـ )  رطس 14 ، يراصنا ص 175 ، خیش  بساکم  .) دوش دازآ  دنزرف  ثرا  ۀیمهـس  زا  ات  دوشیم  عونمم  نز  نآ  شورف  نز  نآ 

رظن رد  لاملا  تیب  زا  راک  نیا  يارب  یمیاد  ۀجدوب  کی  بیترت  نیدب  هک  دش . هداد  رارق  یمهس  نآ  ندرک  دازآ  هدرب و  دیرخ  يارب  تاکز 
يدازآ نارهت ـ )  ۀیمالسا  ص 418 ، مراکم ج 12 ، هنومن  ریـسفت   ) تفای دهاوخ  همادا  ناگدرب  ۀمه  لماک  يدازآ  ات  هک  تسا  هدـش  هتفرگ 

اببلاطیبانبیلع ترـضح  هدـش  هتفگ  هک  اجنآ  ات  دـناهدوب  مدـق  شیپ  هنیمز  نیا  رد  ناگرزب  هدـش و  هدرمـش  تادابع  زا  یکی  ناـگدرب 
ار كرتشم  ةدرب  زا  دوخ  مهـس  سک  ره  نارهت ـ )  هیمالـسا  ص 43 ، یـسلجم ج 41 ، راونالاراحب ، .) درک دازآ  ار  هدنب  رازه  دوخ  جـنرتسد 

ـ )  توریب پاـچ  ، 158 ص 154 ـ  نسحدمحم ج 34 ، خیـش  مالکلارهاوج  .) دوشیم دازآ  يرهق  روط  هب  رگید  کیرـش  مهـس  دنک ، دازآ 
اهنآ دوش ، دوخ  ةدازرهاوخ  ای  هدازردارب و  رهاوخ ، ردارب ، هلاخ  ییاد  هّمع  ومع ، نادنزرف  دادجا ، ردام ، ردپ ، زا  یکی  کلام  یسک  هاگره 

شاهدرب هـب  تبـسن  هدَرب  بحاـص  رگا  دراوـم ، یخرب  رد  نارهت ـ )  هیمالــسا  ص 42 ، مراـکم ج 21 ، هنومن  ریـسفت  .) دـنوشیم دازآ  ًاروف 
ياـیحا ج  و ... يدـلج ).  ص 26(20  هعیـشلالئاسو ج 16 ، .) دـش دـهاوخ  دازآ  دوخ  هب  دوخ  هدرب  نآ  دـهد ، ماـجنا  یتخـس  ياـهتازاجم 

هدرک یعیسو  تامادقا  نانآ  قوقح  يایِحا  يارب  مالسا  نیبم  نید  دنوش ; دازآ  جیردتب  ناگدرب  تسانب  هک  ینارود  رد  ناگدرب  تیـصخش 
هنوگ همه  دهدیم  هزاجا  ناگدرب  هب  اذل  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ءزج  دـهدیمن ; رارق  اهدازآ  ناگدرب و  نیب  یقرف  چـیه  هک  يروط  هب  تسا 

ار ربنق  لـالب و  ناملـس  هنومن  ناونع  هب  هک  رگید  ساـسح  ياـهتسپ  اـت  هتفرگ  یهدـنامرف  زا  دـنوش و  رادهدـهع  ار  یعاـمتجا  ياـهتُسپ 
ناگدرب اب  ارادم  دروم  رد  يدایز  ياهروتسد  مالسا  رد  ناگدرب  اب  یناسنا  راتفر  د ) ص 421 ). نامه ج 21 ، هنومن  ریسفت  .) درب مان  ناوتیم 

ینیعم تلهم  هدرب  يدازآ  يارب  مدرک  رکف  نم  هک  درک  شرافـس  هدرب  يدازآ  يارب  ردق  نآ  لیئربج  دومرف :  9 ربمایپ هلمج ـ  زا  تسا  هدمآ 
تفه زا  دعب  دناهدومرف : دـناهدرک و  حرطم  ار  لاس  تفه  لجأ  ناگدرب  دروم  رد  هک  میراد  یتایاور  نامه )  هعیـشلالئاسو  .) دـیدرگ ررقم 

يروتـسد شمالغ  هب  مردـپ  هاگره  دومرفیمقداص : ماما  ترـضح  نامه )  هعیـشلالئاسو  .) دـینک دازآ  ار  وا  فاعم و  راک  زا  ار  هدرب  لاـس 
ص 142، یسلجم ج 74 ، راونالاراحب  .) درکیم کمک  تفگیم و  هللا  مسب  شدوخ  تسا  تخـس  راک ، نآ  هک  درکیم  هظحالم  دادیم و 
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نآ يور  زین  ناگناگیب  یتح  هک  تسا  يدـح  هب  یلاقتنا  نارود  نیا  رد  ناگدرب  هب  تبـسن  يراتفرشوخ  نارهت )  هیمالـسا  پاـچ ـ  ح 13 ،
دروم رد  نید  نیا  ربمایپ  تسا و  نابرهم  هداعلاقوف  ناگدرب  هب  تبـسن  مالـسا  دیوگیم : نادیز  یجرج  هنومن  ناونع  هب  دـناهدرک ; دـیجمت 

ناـتدوخ هچره   " اـی دـینکن " راذـگاو  وا  هب  درادـن  ار  نآ  باـت  هدرب  هک  يراـک   " لاـثم ناوـنع  هب  تـسا  هدوـمن  رایـسب  شرافـس  ناـگدرب 
1ـ دـینک . هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  دـیناوتیم  رتشیب  عـالطا  تهج  ص 54 ). نادیز ج 4 ، یجرج  ندمت  خیرات  ") دـیهدب وا  هب  دـیروخیم 
نارهت 3ـ هیمالسا  پاچ  ص 1141 ، یسلجم ج 74 ، راونالاراحب  نیسردم 2 ـ هعماج  پاچ  ، 497 ص 494 ـ  نازیملا ج 6 ، ریسفت  همجرت 

نارهت هیمالسا  پاچ  ، 467 ص 451 ـ  يزاریش ج 14 ، مراکم  هنومن  ریسفت  4 ـ . 178 ص 159 ـ  داژنیمشاه ، دیهش  ریپ ، رتکد و  ةرظانم 

دننک باختنا  يرگید  نید  مالسا  نید  زا  ریغ  دنرادن  قح  اهناسنا  ارچ 

شسرپ

دننک باختنا  يرگید  نید  مالسا  نید  زا  ریغ  دنرادن  قح  اهناسنا  ارچ 

خساپ

نیرخآ و هب  یگلمج  رگید  نایدا  ناوریپ  هک  دشاب  نینچنیا  دیاب  نوناق  هدعاق و  رظن  زا  نیاربانب  تسا  نید  نیرتلماک  نیرخآ و  مالسا  نوچ 
تـسین هتفریذپ  وا  زا  دروآ  يور  رگید  نایدا  هب  نادب  یهاگآ  ای  بلطم و  نیا  مهف  اب  یـسک  رگا  تسا  نشور  دنروآ . يور  نید  نیرتلماک 

. دنروجام دنوادخ  دزن  دوخ  هفیظو  ياضتقم  هب  لمع  تروصرد  دنشاب  هدروآ  يور  رگید  نایدا  هب  ییاسران  ینادانرس و  زا  هک  یناسک  اما 
رد هدوب و  یهلا  یتبهوم  هک  اهناسنا -  همه  نیب  كرتشم  یقطنم  لوصا  درخ و  ساسا  رب  دناوتیم  یناسنا  ره  یتفرعم  یلقع و  هاگدـید  زا 

نیا رد  دباتـشب  اهکلـسم  نایدا و  رگید  دوخ و  نید  نیب  یقیبطت  شهوژپ  قیقحت و  هب  تسا -  هدش  هدـیمان  ینطاب » ربمایپ   » یمالـسا نوتم 
گرزب تازایتما  زا  یکی  دنک . يوریپ  نآ  زا  دسانـشب و  دراد  نایدا  رگید  رب  هک  یتازایتما  ساسا  رب  ار  لماک  قح و  نید  دناوتیم  تروص 

; هنـسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلادابع  رـشبف  : » تسا هدومرف  هدومن و  توعد  يدـنیآرف  نینچ  هب  ار  نایناهج  هک  تسا  نیمه  مالـسا 
هجوت بلاج  رایـسب  هتکن  دننیزگیمرب .» ار  نیرترب  وج  تسج و  زا  سپ  هدینـش و  ار  فلتخم  ياهقطنم  نانخـس و  هک  ار  یناگدنب  هد  هدژم 
فعـض هب  هتفگ و  نخـس  فلتخم  داعبا  رد  نایدا  رگید  رب  مالـسا  تازایتما  زا  ریخا  نورق  رد  یبرغ  نارگـشهوژپ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ 

رد ناـسنا  ياـهزاین  همه  يوگباوج  هک  تسا  ینید  نآ  نید  نیرترب  نیرتهب و  دـناهدومن . ناـعذا  متاـخ  نید  ربارب  رد  شیوخ  نییآ  نید و 
ار مالسا  نید  تیعماج  یلو  هدوب ، بسانم  دوخ  نامز  مدرم  يارب  هچرگ  ینامسآ  نایدا  ریاس  دشاب و  ترخآ  رد  وا  تداعـس  بجوم  ایند و 

كرد مهف و  رظن  زا  اهنامز  همه  رد  رـشب  دارفا  نوچ  تسا ;  هدوب  اهنامز  نآ  مدرم  رد  یگداـمآ  هنیمز و  ندوبن  زین  نآ  تلع  دناهتـشادن .
هچنآ دنراد و  ار  یـصوصخم  سالک  رد  تکرـش  يارب  یگدامآ  مادک  ره  هک  دنتـسه  ینازومآشناد  دـننام  نانآ  دنتـسین . ناسکی  بلاطم 
قرف دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  رتالاب  یـسانشراک و  هطـسوتم و  حطـس  رد  هچنآ  اب  دوشیم  حرطم  سرد  ناونع  هب  ییادـتبا  لوا  سـالک  يارب 
يارب هک  مه  ینید  ور  نیا  زا  دشیم ، رتلماک  زور  هب  زور  دوب و  لامک  هب  ور  رشب  يرکف  دشر  دعب  هب  مالسا  روهظ  نامز  زا  نوچ  دنکیم و 
نیدلا نا  هک « : دنکیم  نایب  ار  انعم  نیا  احیرـص  زین  نآرق  دشابیم . نید  نیرتعماج  رتلماک و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يدارفا  نینچ  تیادـه 

زا ریغ  ینید  اب  ترخآ  رد  سک  ره  تسا و  مالسا  ادخ  رظن  زا  لماک  نید  اهنت  هنم ;  لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  و  مالسالا »  هللادنع 
قرش و نادنمشناد  رظن  زا  مالسا  ربمایپ  ( 2 يدیلکاو . رتکد  مالسا  زا  عافد  ( 1 ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  دوشیمن .» لوبق  وا  زا  دیایب  نیا 

ناج نآرق  دمحم و  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذع  ( 4 يراصنا . اضر  دمحم  همجرت  نسح  ینغلادـبع  دـمحم  برغ  تاداقتنا  مالـسا و  ( 3 برغ .
میریگیم هاوگ  هب  ار  نادنمـشناد  ( 7 هکنوه . دیرگیز  اپورا  رد  مالـسا  گنهرف  ( 6 نوبولواتسوگ . برع  مالـسا و  ندمت  ( 5 تروپ . نوید 
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. يدمحم دادرهم  همجرت  ویگروتک  لیژریو  ناتسنک  تخانش  دیاب  ون  زا  هک  يربمایپ  دمحم  ( 8 اشاپ . يرین  يدهم 

تسا مادعا  مالسا  رظن  زا  دترم  مکح  ارچ  تسین  رابجا  هارکا و  نید  شریذپ  رد  رگا 

شسرپ

تسا مادعا  مالسا  رظن  زا  دترم  مکح  ارچ  تسین  رابجا  هارکا و  نید  شریذپ  رد  رگا 

خساپ

دییقت و زین  تاقالطا و  مومع و  يرسکی  رب  لمتـشم  ینید  نوتم  الوا  اریز  درادن . نید  رد  هارکا  مدع  هلأسم  اب  یـضقانت  يرطف  دترم  مادعا 
تاقلطم زا  نیدلا » یف  هارکا  ال   » هفیرش هیآ  دزاسیم . صخشم  ار  مومع  قالطا و  لومش  هریاد  صیصخت  دیق و  هراومهو  تسا  تاصصخم 

رابجا و مدع  هفیرـش  هیآ  زا  دوصقم  هک  دـهدیم  ناشن  ینعی  تسا . نآ  لومـش  نازیم  رگناشن  نآ و  دـیق  دـترم  مادـعا  مکح  تسا و  نآرق 
ماکحا زا  دـترم  مادـعا  مکح  ایناث  تسا . یمازلا  نید  رد  تاـبث  يرادـیاپ و  مالـسا  لوبق  زا  سپ  یلو  تسا  مالـسا  هیلوا  شریذـپ  رد  هارکا 

هک دوب  نیا  مالـسا  ردص  رد  نانمـشد  كانرطخ  ياههئطوت  زا  یکی  حیـضوت : تسا . یمالـسا  نایک  ظفح  دـنمتردق  لماوع  زا  یعامتجا و 
نآ رد  ام  تسین و  قح  مالـسا  الثم  نوچ  هک  دـنراد  مالعا  هدـنادرگربور و  نآ  زا  یـساسح  تاـظحل  رد  دـنروآ و  مالـسا  رهاـظ  هب  یخرب 

رـصانع ناحول و  هداس  دـیدرت  بجوم  ( 1 هلمج : زا  تشاد  یپ  رد  يرایـسب  تارطخ  هلءاـسم  نـیا  میـشکیم . تـسد  نآ  زا  میتفاـین  يزیچ 
بجوم (3 تشگیم . مالـسا  هب  شیارگ  نادـنمهقالع  نتخاس  درـسلد  مالـسا و  هیلع  رب  یتاـغیلبت  گـنج  بجوم  ( 2 دـشیم . نامیا  تسس 

هب دـنناوتن  اهگنج  دـننام  یعامتجا ;  تارطاخم  رد  هاگ  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  یم  نیملـسم  ياـهورین  رد  دـیدش  جرم  جره و  لزلزت و 
مکح نیا  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـننک و ... يزیر  هماـنرب  نآ  ساـسارب  هدوـمن و  یباـیزرا  ار  دوـخ  ياـهورین  تـیفیک  تـیمک و  تـقد 

يا هشقن  ربارب  رد  دـبا  يارب  ار  مالـسا  ناهج  تفرگ و  یمالـسا  تثعب  نیزاغآ  لـحارم  ناـمه  زا  ار  رگناریو  هئطوت  نیا  يولج  هنادـنمتردق 
رد تفای .  ناوت  یم  يدشر  ناملـس  نوماریپ  هر )   ) ماما ترـضح  ياوتف  رد  ار  یهلا  مکح  نیا  ردق  نارگ  راثآ  زا  یکی  تخاس .  همیب  موش 
دش هتفرگ  دوب  هدید  كرادت  مالسا  هب  ندز  هبرض  يارب  یناهج  رابکتسا  هک  يا  هدرتسگ  عیسو و  رایـسب  ياه  هئطوت  يولج  اوتف  نیا  اب  عقاو 

. داد رارق  هدروخ  تسکش  یلاعفنا و  عضوم  رد  ادیدش  ار  نانآ  و 

هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  طلغ  هب  درک و  قیقحت  یصخش  رگا  میریذپب . ار  مالسا  نید  دیاب  دنتسه  ناملـسم  نامردام  ردپ و  هکنیا  مکح  هب  اهیناریا  ام  ایآ 
؟ دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  دناوت  یم  ایآ  تسا ؟ دترم  ایآ  دیامن  باختنا  ار  تیحیسم  نید 

شسرپ

هجیتن نیا  هب  طلغ  هب  درک و  قیقحت  یصخش  رگا  میریذپب . ار  مالسا  نید  دیاب  دنتسه  ناملسم  نامردام  ردپ و  هکنیا  مکح  هب  اهیناریا  ام  ایآ 
؟ دهد ماجنا  ار  راک  نیا  ینوناق  یعرش و  رظن  زا  دناوت  یم  ایآ  تسا ؟ دترم  ایآ  دیامن  باختنا  ار  تیحیسم  نید  هک  دیسر 

خساپ

روذعم یهلا  هاگشیپ  رد  تسا ، قح  يرگید  نید  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  فیلاکت ) زا  رارف  سوه و  اوه و  هن   ) قیقحت يور  زا  یـصخش  رگا 
يارب دنک ) ینلع  ار  دوخ  هدیقع  هک  یتروص  رد   ) دوشیم هدرمـش  دترم  مالـسا  هاگدید  زا  صخـش  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا .
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دشابن باقع  لومشم  ترخآ  رد  یـصخش  دیاش  داهن . دیاب  قرف  يورخا  يویند و  باقع  نیب  تسا : مزال  هتکن  نیا  هبهجوت  هلأسم  حیـضوت 
هب دنچ  ره  يدترم  نینچ  نیاربانب  تسا ) قداص  مه  یفرع  ییازج  نیناوق  دروم  رد  نیا   ) دوش تازاجم  مالـسا  ییاضق  نیناوق  ثیح  زا  یلو 

: مییوگیم رتشیب  حیـضوت  يارب  دـشاب . تازاجم  لومـشم  یمالـسا  هقف  رب  انب  تسا  نکمم  یلودوشن  باقع  ترخآ  رد  ندوب  روذـعم  لیلد 
ره و  يدرف ، ماکحا  هطیح  رد  دـشاب ، هتـشاد  نآ  لعاف  رب  يدرف  ریثأت  اـهنت  هک  يراـتفر  ره  تسیچ ؟ یعاـمتجا  يدرف و  ماـکحا  هطیح  لوا )
رب یعامتجا  ماکحا  دریگیم . رارق  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  ریثأـت  دوش و  هدیـشک  هعماـج  هنحـص  هب  هک  يراـتفر 

چیه رد  هتکن  نیا  دـنکیم . دودـحم  ار  يدرف  ياهيدازآ  زا  یـشخب  حـلاصم ، نیا  نیمأت  هاگ  دـنوشیم و  عضو  یعامتجا  حـلاصم  ساـسا 
هب تسا و  هدرب  راک  هب  قح  تخانش  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  یصخش  اعطق  تسا ؟ مرج  دادترا  ایآ  مود ) تسین . راکنا  لباق  ياهعماج 
(. 286 هیآ هرقب ،  ، ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  تسا ال  روذعم  دنوادخ  دزن  دـیماجنا ، دادـترا  نید و  زا  جورخ  هب  وا  شالت  هجیتن  یلیلد  ره 
هب ار  دوخ  دادترا  وا  رگا  اما  دوشیم . حرطم  یهلا  لدع  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  هلئسم  تسا ، هنوگچ  تمایق  رد  وا  تشونرس  هک  نیا 

، داد رارق  کش  ضرعم  رد  زین  ار  نارگید  نید  دناشک  دادترا  هب  ار  وا  هک  یتاهبـش  عبت ، هب  درک و  مالعا  نارگید  هب  دناشک و  هعماج  حطس 
يدرف كـالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعاـمتجا  ماـکحا  هطیح  هب  تسین و  يدرف  ماـکحا  هزوح  رد  رگید  وا  راـتفر  تروصنیا  رد  روـطچ ؟

نآ رب  تسا ، هعماج  یعون  حـلاصم  نامه  هک  یعاـمتجا ، ماـکحا  ياـهكالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعاـمتجا  ماـکحا  هطیح  هب  تسین و 
يرکف و فعـضتسم  قح  راکنا  رد  و  دـشابن ، تجاجل  سفن و  ياوه  يور  زا  وا ، دادـترا  رگا  يدرفراـتفر . ياـهكالم  هن  دوشیم  مکاـح 

تسا مرجم  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  یلو  تسین  راکهنگ  مرجم و  يدرف  ماکحا  هزوح  رد  رصقم ، لهاج  هن  دوش ، بوسحم  رصاق  لهاج 
داجیا یمومع  ناهذا  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  دادترا  هدش و  جراخ  نید  زا  هکیـسک  اریز  تسا . هدرک  عیاض  ار  نارگید  قوقح  ًالوا : اریز :

، رگید يوس  زا  دوشیم . هعماج  ینامیا  هیحور  فعـض  ثعاب  یمومع  راکفا  رد  تاهبـش  جیورت  هک  تسا  حضاو  و  دنکیم . کش  ههبش و 
هیحور ظفح  رادنید  مدرم  اذـل  دـنرادن . ار  نآ  ییاناوتهعماج  داحآ  تسا و  ناققحم  ناسانـشنید و  هفیظو  اـهنآ  یـسررب  تاهبـش و  حرط 

يدرف و مکح  زین  نآ  رد  هک  يرگید  لاـثم  تسا . یهیدـب  نید  نآ  هاگدـید  زا  قح  نیا  تیعورـشم  دـننادیم و  دوخ  قح  ار  هعماـج  ینید 
هزور هکلب  دنانتفرگ و  هزور  رد  روذعم  یعرـش  رظن  زا  هک  يرفاسم  ای  ضیرم  دـنکیم  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  تسا  توافتم  یعامتجا 

نیا تسا . تازاجم  يارادو  دـیآیم  رامـش  هب  مرج  يراوخهزور  نیا  دـننک و  يراوخهزور  ماع  ـألم  رد  دـنرادن  قح  تسا ، مارح  ناـنآ  رب 
مدرم قوقح  زا  ینید  هیحور  ظفح  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ایناث : تسا . توافتم  مه  اب  یعاـمتجا  يدرف و  مکح  كـالم  هک  تسا  لـیلد  نادـب 

هیآ ، جح هروس   ) هدومرف بیغرت  ار  نید  رئاعـش  میظعت  اذل  دـنادیم و  حـلاصم  نیرتمهم  زا  هکلب  یعامتجا ، حـلاصم  زا  ار  نآ  مالـسا  تسا ،
زا دراوـم  زا  یخرب  رد  هچرگ  دادـترا  هک  دـنکیم  تباـث  هتکن  ود  نیا  هیآ 2 ) هدـئام ، هروس   ) هدوـمرف یهن  نآ  تمرح  نتـسکش  زا  و  ( 32
مرج تابثا  يارب  هک  ياهتکن  ود  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ دترم  تازاجم  هفـسلف  موس ) تسا . مرج  یعامتجا  ظاحل  زا  تسین  مرج  يدرف  ظاحل 

یقوقح ياهتازاجم  هفـسلف  هب  دیاب  رتشیب ، حیـضوت  يارب  اما  دوشیم  حضاو  يدودح  ات  زین  دترم  تازاجم  هفـسلف  دش  هتفگ  دادترا  ندوب 
هعماج یقالخا  مظن  رد  یلالتخا  تسا و  هدرک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دوخ  مرج  اب  مرجم  تازاـجم  قاقحتـسا  1 ـ درک . هجوت  مالسا  رد 

نیا ساسا  رب  دنکیم . لمحت  لالتخا  نیا  عبت  هب  هک  تسا  یجنر  وا  تازاجم  دراد و  تازاجم  قاقحتـسا  ور  نیا  زا  تسا . هدروآ  دوجو  هب 
هیحور فیعضت  دید  دیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  هک  دشاب  یلالتخانازیم  اب  بسانتم  دیاب  وا  رفیک  نازیم  تازاجم ، هفسلف 

رب نادـب  هک  دـنوادخ ، تمعن  نیرتگرزب  ناونع  هب  نید  تسا . رادروخرب  یتیمها  هچ  زا  هعماج  رد  دادـترا  جـیورت  راهظا و  هلیـسو  هب  ینید 
نید نآ  رد  هک  ياهعماج  تسا  یعقاو  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  یلصا  لماع  هیآ 164 ،) نارمع ، لآ   ) تسا هداهن  تنم  رشب 

زا هعماج  رد  نید  سپ  تسا  یعقاوتداعس  زا  رود  هب  ياهعماج  دشاب  هتفرـشیپ  يدام  رظن  زا  دنچ  ره  تسا  يوزنم  فیعـض و  ینید  هیحور  و 
رب هوـالع  نیارباـنب  دـنام  رود  هب  فیعـضت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  و  تسا . رادروـخرب  شزرا  نیرتـالاب  هکلب  ـالاب و  یـشزرا  هاـگیاج 

ییوگازـسان ًـالثم  دراد . نیگنـس  تازاـجم  تسا و  مرج  دـنک  فیرحت  اـی  فیعـضت  ار  ینید  تاداـقتعا  نید و  يرگید  یلمع  ره  دادـترا ،
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زاب زین  نید  ندرک  دوبان  هار  دوش  هتـسکش  هعماج  رد  اهنآ  سدـقت  یتقو  اریز  دراد . گرم  تازاـجم  (ع ) راـهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپهب 
رد اذل  دشکیم . یهارمگ  هب  ار  هدنیآ  ياهلسن  هاگ  دشکیم  یهارمگ  هب  ار  مرجم  صخـش  اهنت  هن  هک  نید  فیرحت  تعدب و  ای  دوشیم و 

قاقحتـسا هیواز  زا  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  تازاجم  يدـنمفده  2 ـ تسا . هدش  نید  رد  فیرحت  تعدـباب و  هزرابم  رب  یناوارف  دـیکأت  مالـسا 
رد مه  تسا و  مرجم  تداعـس  ياتـسار  رد  مه  فدـه  نیا  تسه . زین  دـنمفده  قاقحتـسا  رب  هوالع  مالـسا  رد  تازاجم  اـما  دوب  تازاـجم 

؛ مرجم صخش  طسوت  دادترا  غیلبت  همادا  زا  يریگولج  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  هعماج  تداعس  هب  طوبرم  هچنآ  هعماج . تداعس  ياتـسار 
اجنیا رد  هعماج . ینید  هیحور  ظفح  4 ـ نآ ؛ یشزرا  هاگیاج  نید و  تیمها  نداد  ناشن  3 ـ رگید ؛ دارفا  طسوت  دادترا  غیلبت  زا  يریگولج  2 ـ

دیاش هعماج  داحآ  تسا و  هتخاس  ینید  ناصصختم  ناسانشمالسا و  زا  ًالوا  ینید  تاهبش  هب  یملع  ییوگخـساپ  هک  دوشیم  دیکأت  هرابود 
دناوتیم ینامز  هعماج  تاهبـش  حرط  دـهاوخیم . ملاـس  ياـضف  اـیناث  دوش . دـیدهت  اـهنآ  ناـمیا  دـننامب و  خـساپ  نودـب  تاهبـش  ربارب  رد 

رگا اما  دـشاب  مهارف  نآ  هب  یملع  ییوگخـساپ  ناکما  ودوش  حرطم  ملاس  ییاـضف  رد  هک  دوش  ینید  تاداـقتعا  نید و  یملع  تفرـشیپثعاب 
اذـل دربب . نیب  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  ههبـش  ءوس  تاریثأت  دـناوتیمن  زین  نآ  هب  ییوگخـساپ  دوش  حرطم  ملاسان  ییاـضف  رد  ینید  تاـهبش 

نآ هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  حرط  يارب  ار  ملاـس  ياـضف  یقیقد ، يزیرهماـنرب  یحارط و  اـب  هک  تسا  ینیدـناملاع  نارکفنـشور و  هفیظو 
يارب دترم  صخش  يوس  زا  ًالومعم  هک  ییاضف  دوش . تیوقت  ینید  هیحور  مه  دبای و  ءاقترا  یمومع  تاداقتعا  مه  ياهنوگ  هب  دننک  مهارف 
یخرب ناگناگیب و  یسایس  ءوس  فادها  زورما ، یمالسا  هعماج  رد  هنافسأتم  تسا و  ملاسان  ياضف  دوشیم  مهارف  دوخ  دیاقع  غیلبت  زاربا و 

هتشگ یسایس  يربهرهب  ياربیرازبا  ینید  تاهبش  حرط  هداد  رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار  یملع  لئاسم  حرط  ياضف  یلخاد  یـسایس  ناضرغم 
مرج زا  وا  نتـشادزاب  1 ـ زا : تسا  تراـبع  تسا  مرجم  صخـش  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ  و  دـنکیم . شوـشغم  ار  یملع  ياـضف  هک  تسا 

ار وا  یمرج  ره  اریز  دشاب . وا  يدرف  هدارا  فلاخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باکترا  زا  مرجم  يرهق  نتشادزاب  مالـسا  هاگدید  زا  رتشیب :
مرج يورخا  تازاجم  زا  يویند  تازاجم  2 ـ دیازفایم . وازرو  رب  دنکیم و  رترود  لامک ، زا  درادیم و  زاب  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  زا 

هدیـشخب وا  يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاـجم  لـمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ، يورخا  باـقع  یمرج  هاـنگ و  ره  دـهاکیم .
نیمرجم هک  دوشیم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذـل  دـهد . رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار  ناسنا  هکتـسا  نآ  زا  رتمیرک  ادـخ  دوشیم و 

باقع زا  تاجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا  دـننامب . نوصم  يورخا  باقع  زا  ات  دـندرکیم  یـضاق  دزن  فارتعا  هب  مادـقا  رفیک  لـمحت  يارب  دوخ 
دادـترا مراهچ  تساهدومن . هیـصوت  ار  هدـش  دـساف  هچنآ  حالـصا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  هکلب  تسا  هدرکن  هیـصوت  ار  يورخا 

لبق هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالسا  يرفیک  ماظن  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ 
زا دهاوخب  رفیک  يارجا  اب  دراذـگب و  زاب  ار  مئارج  باکترا  هار  هکنیا  هن  دـنک  يریگولج  مرج  باکترا  زا  دـناوتب  يرفیک  نوناق  يارجا  زا 

لـصا تسا . هدرک  تخـس  ار  مرج  تابثا  ياههار  اما  تسا  مکحم  رایـسب  مالـسا  يرفیک  نیناوقاذـل  دـنک . يریگولج  نآ  ددـجم  باـکترا 
ياـنز دـح  دـننام  دراد  نیگنـس  رفیک  هک  یمیارج  رد  اـصوصخم  مرج ، تاـبثا  یلو  دوشیم  مرج  باـکترا  زا  عناـم  يرفیک  نوناـق  دوجو 
یناسک رامآ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ههد  ود  خیرات  هب  زین  ومالسا  ردص  خیرات  هب  یلامجا  یهاگن  تسا . راوشد  رایسب  دادترا  ای  هنصحم 

هب دزرو  مامتها  رفیک  يارجا  هب  هکنآ  زا  شیب  مالـسا  راوشد و  ردق  هچ  نیا  تابثا  هار  هک  دهدیم  ناشن  دادـترا  ای  هنـصحم  يانز  دـح  هک 
ادـخ و دوجو  هکنیا  نآ  تسا و  یلـصا  كالم  مهم ، هلأسم  کی  دادـترا  تابثا  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  مرج  زا  نوناـق  لـصا  یگدـنرادزاب 
ای دـیحوت  هاگ  ره  دوشیمن . بوسحم  دادـترا  مالـسا  تاداقتعا  زا  ياهلأسم  ره  راکنا  اذـل  دوش . راکنا  (ص ) مرکا یبن  تلاـسر  اـی  دـیحوت 

نیا هجوتم  هدننک ، راکنا  دشاب و  اهنیا  راکنا  مزلتسم  هک  دوشراکنا  يزیچ  ای  دوش  راکنا  میقتسم  تروص  هب  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر 
. دوشیم تباث  دادترا  دشاب  هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دشاب  مازلتسا 

ای تیدوهی  نید  ناملسم  نم  نونکا  رگا  هک  تسا  روطچ  سپ  تسین  راک  رد  يربج  چیه  تسا و  يرایتخا  نید  هک  دییوگ  یمن  امش  رگم  يداقتعا : ههبش 
رد ام  دییوگ  یم  امش  یفرط  زا  ینعی  موش . مادعا  دیاب  متسه و  دترم  نم  دییوگ  یم  امش  منک  رایتخا  ار  رگید  زیمآرفک  نایدا  زا  یکی  ای  تیحیـسم 
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فا همه 

شسرپ

ناملـسم نم  نونکا  رگا  هک  تسا  روطچ  سپ  تسین  راک  رد  يربج  چیه  تسا و  يرایتخا  نید  هک  دییوگ  یمن  امـش  رگم  يداقتعا : ههبش 
زا ینعی  موش . مادعا  دـیاب  متـسه و  دـترم  نم  دـییوگ  یم  امـش  منک  رایتخا  ار  رگید  زیمآرفک  نایدا  زا  یکی  ای  تیحیـسم  ای  تیدوهی  نید 
هک نم  رگا  یفرط  زا  میتسه و  راتخم  مه  نید  باختنا  رد  یتح  ینعی  میراد  يدازآ  رایتخا و  ناـملاعفا  همه  رد  اـم  دـییوگ  یم  امـش  یفرط 

طقف قوف  لاؤس  هتبلا  . ) دینک یم  مالعا  دترم  ارم  منک  رایتخا  هلدا  اب  ار  يرگید  نید  مدوخ  رایتخا  اب  میایب و  دنتـسه  ناملـسم  مردام  ردـپ و 
تسا يا  ههبش  طقف  نکل  دنام . مهاوخ  مه  ناملسم  متسه و  ناملـسم  مرادن و  یـسایس  ای  یـصخش  ضرغ  هنوگچیه  تسا و  عالطا  تهج 

. دینک نایب  میارب  یملع  لدتسم و  ار  نآ  خساپ  مراودیما  هک 

( لوا تمسق  ) خساپ

« دادترا « ؟ تسیچ دادترا  دوشیم . هدرمـش  تاعوضوم  نیرتساسح  نیرتمهم و  زا  دادترا ، هلأسم  یبهذم ، ياهيدازآ  قوقح و  ورملق  رد 
(1 ،) دوشیم هدـیمان  ّهدر  دادـترا و  رفک  هب  تشگزاب  ینید ، گنهرف  رد  تسا . تشگزاب  ياـنعم  هب  تغل  رد  هدـش ، هتفرگ  در »  » هژاو زا  هک 

یسک هاگ  ره  زین  گرزب  بهاذم  نایدا و  زا  رگید  یخرب  رد  درادن . صاصتخا  مالسا  هب  نآ  رب  بترتم  ییازج  ماکحا  دادترا و  هلأسم  هتبلا 
تازاجم هدـناوخ و  دـترم  هتـشگرب ، قباـس  نید  زا  هک  ببـس  نادـب  دـیآیم و  رامـش  هب  رفاـک   ، دـنادرگ يور  بختنم  هدـیزگرب و  نید  زا 

تایح يو ، تینادحو  ای  لاعتم  يادخ  سک  ره  ( 3 ،) تسا مالسا  ادخ  دزن  یقیقح  نید  هک  تهج  نآ  زا  یمالسا  گنهرف  رد  ( 2 .) دوشیم
همه هرهوج  هتبلا  ( 4 .) دوشیم دادملق  رفاک  دشاب ، هتـشادن  رواب  ار  (ص ) دمحم ترـضح  توبن  ای  یمالـسا  تعیرـش  داعم ،) ) گرم زا  سپ 

رب تعیرـش  کی  اهنت  يرـصع ، ره  رد  دنباییم ؛ توافت  زین  عیارـش  یعامتجا ، طیارـش  توافت  ياضتقم  هب  هچرگ  تسا ؛ دحاو  یهالا  نایدا 
دننام شیپ ، ياهتعیرش  يارب  مالـسا  مارتحا  ( 5 .) دوشیم خسن  فیرحت ، عوقو  ای  یلبق  طیارـش  توافت  لیلد  هب  عیارـش ، ریاس  تسا و  قح 

تیناقح و شریذـپ  هن  تسا  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  دـییأت  یلمع و  حـماست  يراـبدرب و  لـمحت و  لـیلد  هب  ًافرـص  تیحیـسم ، تیدوهی و 
نیا رثکادـح  دـشاب و  هتـشاد  ینید  کی  ناسنا  هک  تسین  یفاک  : » دـیامرفیم يرهطم  همالع  هک  نانچ  نیارباـنب ، ( 6 .) اهنآ ینونک  تلاصا 
تقو همه  رد  رابتعا ، ظاحل  زا  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  لالدتـسا  نیا  اـب  دـشاب ، ینامـسآ  ناربماـیپ  زا  یکی  هب  بستنم  نید ، نآ  هک  دـشاب 

زا تعیرـش  بحاص  ربمغیپ  ناـمز ، ره  رد  هک  تسا  مزـال  سک  همه  رب  تسین و  شیب  یکی  یناـمز  ره  رد  قح  نید  هکلب  دنتـسه ، ناـسکی 
هب دهاوخب  یسک  رگا  نامز ، نیا  رد  تسا . هدیسر  (ص ) ایبنالا متاخ  ترضح  هب  تبون  هک  نآ  ات  دننک  تعاطا  ار  رـصع  نآ  رد  ادخ  يوس 

و ( 7 .) تسین هتفریذپ  مالـسا  زج  ینید  نآرق ، حیرـص  مکح  هب  دیوجب و  ییامنهار  وا  نید  ياهروتـسد  زا  دیاب  دیوجب ، ار  یهار  ادخ  يوس 
تقیقح هک  تسناد  دیاب  دشاب ، ندش  ادـخ  میلـست  ینعی ) نآ  يوغل  يانعم  ) روظنم هکلب  دـشابن  ام  نید  صوصخ  مالـسا ، زا  دارم  رگا  یتح 

قبطنم نآ  رب  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  (ص ) يدـمحم تعیرـش  ناـمه  نآ  لکـش  ناـمز ، نـیا  رد  هتـشاد و  یلکـش  یناـمز  ره  رد  میلـست 
هجوت دیاب  هتبلا  درک . تیعبت  اهروتـسد  نیرخآ  زا  دـیاب  هراومه  تسا و  یهالا  روتـسد  نیرخآ  تعیرـش ، نیا  هک  نیا  هچ  سب ؛ ددرگیم و 

ناربمایپ هک  دـنادب  و  ( 8) دـشاب هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  همه  دـیاب  ناسنا  نکل  درادـن ، دوجو  یعازن  فالتخا و  ناربماـیپ  ناـیم  هک  تشاد 
همزال سپ  ( 9 .) دـناهدوب قباس  ناربمایپ  قدـصم  قحال ، ناربمایپ  دـناهدوب و  اهنآ ، لضفا  متاخ و  ًاصوصخ  قحـال ، ناربماـیپ  رـشبم  قباـس ،

وا هرود  هک  میـشاب  يربمایپ  نامه  تعیرـش  میلـست  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ( 10 () تسا نآرق  دـیکأت  دروم  هک  ) ناربمایپ همه  هب  ناـمیا 
ساسا رب  اهیتشترز . باتک : لـها  هیبش  اهیحیـسم 2 . اهيدوهی و  باتک : لها  . 1 دـنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  رافک  هتبلا  ( 11 «.) تسا
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، میرک نآرق  ( 12) رافک ریاس  ناکرـشم و  . 3 تسا . هتفر  نایم  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  دـندوب  ینامـسآ  باـتک  ياراد  ناـیتشترز  تاـیاور ،
لزنی نأ  نیکرـشملا  باتکلا و ال  لها  نم  اورفک  نیذلادوی  ام  : » دیامرفیم لاثم  يارب  تسا ؛ هدرک  ادج  ناکرـشم  زا  ار  باتک  لها  هراومه 

(، 14) دنتسنادیم ادخ  رسپ  ار  (ع ») یـسیع  » ترـضح نایحیـسم  و  ریزع »  » ترـضح نایدوهی  هک  نآ  اب  ور ، نیا  زا  ( 13 ....«) ریخ نم  مکیلع 
، ددرگ مالسا  نید  رکنم  هک  یناملسم  ره  ( 15 .) تسین نیکرشم  دننام  نانآ  اب  لماعت  دروخرب و  شور  مالسا  رد  دناهدشن و  هدیمان  كرشم 

کی يوس  زا  هاگ  ره  دوشیم ، رفک  ببـس  هک  يروما  دادـترا  لـماوع  دوشیم . لـیمحت  وا  رب  تخـس  یتازاـجم  و  ( 16) دریگیم مان  دترم 
دوجو راکنا  دـننام  نید : لصا  راـکنا  . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دـیآیم . رامـش  هب  زین  دادـترا  ققحت  لماوع  دریذـپ ، تروص  ناملـسم 

؛ دوشیم رفاک  درف  روما  نیا  زا  یکی  راکنا  اب  گرم . زا  سپ  تایح  داعم و  ای  (ص ) تبترم یمتخ  ترـضح  تلاسر  يو ، تینادـحو  ادـخ ،
ریغ لحتنا  نم  وه  رفاکلا  « ؛ دوشیم هدرمش  رفاک  درواین ، نامیا  (ص ) دمحم ترضح  تعیرش  هب  یلو  دشاب ، هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  رگا  ًالثم 

رد دنادیم  یناملـسم  ره  هزور . ای  زامن  بوجو  راکنا  دـننام  ( 18 :) مالسا نید  یهیدب  يرورـض و  ماکحا  زا  یکی  راکنا  . 2 ( 17 «.) مالسالا
راکنا لیلد  هب  یلو  دوشن ؛ (ص ) يدـمحم تعیرـش  مالـسا و  نید  لـصا  رکنم  یـسک  تسا  نکمم  تسا . بجاو  هزور  زاـمن و  مالـسا  نید 

ملعی ام  دحج  و  مالسالا ) ینعی  ) هلحتنا و  نم ... وه  رفاکلا  « ؛ ددرگ يراج  يو  رب  دادترا  مکح  هتشگ ، رفاک  مالسا  يرورـض  ماکحا  زا  یکی 
دننام دوشیم -  دادـترا  رفک و  بجوم  نید  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  فرـص  ایآ  هک  هلأـسم  نیا  رد  اـهقف  هتبلا  ( 19 «.) ةرورض نیدلا  نم 

دیمهفیمن ار  (ص ) ربمایپ تاملک  یناعم  امـش  دنیوگیم  یلو  دننکیمن  بیذکت  ار  ربمایپ  هک  يورـسک  نوچ  يدارفا  اهینایداق و  نایئاهب ،
انعم نیا  هب  هزور ، زامن و  بوجو  راـکنا  ًـالثم  ( 21  -) دشاب هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  درف  دـشاب و  نید  لصا  راکنا  مزلتـسم  دـیاب  ای  ( 20 -)
رکنم رگا  دنراد . رظن  فالتخا  تسا -  هتفگ  غورد  ربمایپ  هللا ) ذوعن  ) سپ هدـش ، عضو  یمکح  نینچ  مالـسا  رد  مرادـن  لوبق  نم  هک  دـشاب 

نکمم يو  دزن  مکح  نیا  تهادب  ندوبن  نشور  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، یگدنز  یمالسا  ياهروشک  زا  رود  ای  دیآ  رامـش  هب  مالـسالا  دیدج 
صخشم روط  هب  یـسک  هاگ  ره  ( 23 :) مالـسا يرورـض  ریغ  یلو  یعطق  ماکحا  زا  یکی  راکنا  . 3 ( 22 .) دوشیمن مکح  يو  رفک  هب  دـشاب ،

یلو تسا ، بجاو  ناوناب  یمالـسا  شـشوپ  ای  تسا و  لطاب  صاخ ) دراوم  رد  زج  ) رفاسم هزور  ای  تسا  مارح  رطف  دیع  رد  هزور  ًالثم  دنادب 
مزال هتبلا  دـماجنایم . ترـضح  نآ  بیذـکت  اـی  (ص ) ادـخ لوسر  راـکنا  هب  رما  نیا  نوچ  دوشیم ؛ دـترم  ددرگ ، نآ  رکنم  نیا  دوجو  اـب 
بیع راکنا ، بیذکت ، ببس  هک  يرادرک  ای  راتفگ  ره  دشاب . راکشآ  حیرص و  راتفگ  اب  ًامتح  سدقم  تعیرـش  ماکح  ای ا  نید  راکنا  تسین 

، ددرگ نآ  زا  نتشادرب  تسد  ندرمش و  کچوک  و  ( 24) تاسدقم هب  تناها  ای  مالسا  نید  يازهتسا  رخسمت و  ندرمـش ، صقان  يراذگ و 
هک يراتفگ  راتفر و  ره  يور ، نیا  زا  نآ . ندرک  نارابریت  ای  هراپ  ای  تافاثک  رد  نآرق  ندنکفا  دننام  دوشیم ؛ دادترا  رفک و  ققحت  بجوم 
زا یکی  ( 25 .) ددرگیم دادـترا  رفک و  بجوـم  دـشاب ، نآ  هب  داـقتعا  ندوـب  هدـیافیب  هجیتـن  رد  مالـسا و  نید  تیناـقح  مدـع  نآ  هجیتـن 

یفن و هب  تحارـص  اب  يدشر  ناملـس  تسا . وا  ندناوخ  دترم  يدـشر و  ناملـس  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نآ  نشور  ياههنومن 
نارای زا  یخرب  نارسمه و  و  (ص ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق  سدقم  تحاس  هب  روآ  مرش  هناروزم و  يوحن  هب  یلو  تخادرپن ؛ مالـسا  راکنا 

ار نآرق  لوزن  یحو و  هلأسم  و  دراد -  لقتـسم  تازاجم  تسا و  یبنلا » بس  » مان هب  هناگادـج  یمرج  دوخ  نیا  درک -  نیهوت  ترـضح  نآ 
یبن نهذ  هتخاس  هللا -  ذاعم  غورد و -  میرک ، نآرق  لوزن  و  (ص ) ربمایپ تلاسر  هک  دنکیم  نیقلت  شباتک  هدنناوخ  هب  وا  تفرگ . هرخُس  هب 

ره تسا و  عون  ود  دترم  یمالسا  هقف  رد  دترم  عاونا  تسا . هدش  هدیناجنگ  نآرق  رد  زین  ناطیش  نانخس  زا  یـضعب  یتح  تسا و  (ص ) مرکا
زا دعب  هدوب ، ناملـسم  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شنیدلاو  ای  ردام  ای  ردپ  هک  تسا  یـسک  يرطف : دترم  فلا ) دراد : هناگادـج  یماکحا  کی 

یسک یلم : دترم  ب ) تسا . ناملـسم  شردپ  هک  يدشر  ناملـس  دننام  تسا ؛ هدروآ  يور  رفک  هب  سپـس  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نییآ  غولب ،
رفک هب  نآ  زا  دعب  هدش و  ناملـسم  سپـس  هدرک ، رفک  راهظا  غولب ، زا  دعب  دناهدوب ؛ رفاک  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شردام  ردـپ و  هک  تسا 

(27 .) هفطن داقعنا  ماگنه  هن  دناهتسناد  طرش  ار  لفط  تدالو  ماگنه  ردام  ای  ردپ  رفک  ای  مالسا  زین  اهقف  زا  یخرب  هتبلا  ( 26 .) تسا هتشگ  زاب 
هدرمش ناملـسم  دنزرف ، دشاب ، ناملـسم  نیدلاو  زا  یکی  هاگ  ره  ( 28 .) دنردام ردـپ و  نییآ  عبات  رفک ، مالـسا و  تهج  زا  غلابان ، نادـنزرف 
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رفاک ود  ره  ردام  ردـپ و  رگا  ( 29 .) دوشیم روظنم  دنزرف  يارب  رترب  تیعبات  دراد و  يرترب  رفک  رب  مالـسا  نوچ  یمکح ) ِمالـسا  (؛ دوشیم
تیافک یمکح  ِمالـسا  نآ ، تازاجم  يارجا  دادترا و  هب  مکح  يارب  تشاد ، هجوت  دـیاب  هتبلا  ( 30 .) تسا رفاک  مکح  رد  زین  دنزرف  دنشاب ،

، دشاب درم  يرطف  دترم  رگا  دادـترا  تازاجم  ( 31 .) دزروب رفک  سپـس  دنک و  باختنا  ار  مالـسا  غولب ، زا  سپ  شدوخ  درف ، دیاب  دنکیمن .
مادـعا هب  هثرو ، نیب  لاوما  میـسقت  قالط و  هب  زاین  نودـب  رـسمه  زا  ییادـج  حاکن و  نامیپ  خـسف  دـننام  یندـم  ماکحا  زا  یخرب  رب  هوـالع 

زامن دریذپیم و  لاعتم  يادخ  دـنک ، هبوت  یبلق  رواب  داقتعا و  اب  رگا  ینعی  دوشیمن ؛ هتفریذـپ  يرهاظ ، تهج  زا  شاهبوت ، تسا و  موکحم 
ره نایرج  زا  لبق  یتح  دوشیم ؛ هتفریذپ  دـنک ، هبوت  یلم  دـترم  رگا  درادـن . ریثأت  شمادـعا  مکح  نایرج  رب  اما  تسا ؛ حیحـص  شتدابع  و 
هب دناهتفگ  یـسوط  خیـش  دـننام  اهقف  زا  یخرب  زور -  هس  دـننکیم و  توعد  مالـس  هب ا  تشگزاب  هبوت و  هب  ار  يو  تسخن  یمکح ، هنوگ 
زا دترم ، نز  هتبلا  ددرگیم . موکحم  مادعا  هب  هنرگ  و  دوشیم ؛ دازآ  درک ، هبوت  تدم  نیا  رد  رگا  دنهدیم . تلهم  وا  هب  ( 32  -) مزال ردق 

، دـنامیم یقاب  نادـنز  رد  هنرگ  و  دـننکیم ؛ شدازآ  درک ، هبوت  هچناـنچ  دـنناوخیم ، ارف  هبوت  هب  ار  وا  دوشیمن . هتـشک  دـشاب  هک  عون  ره 
هقف تعیرش و  رد  شا  یقوقح  راثآ  دادترا و  عوضوم  ( 33 .) دنک هبوت  ات  دریگیم  رارق  یتشیعم  يانگنت  رد  دروخیم و  هنایزات  زامن  ماگنه 

؛ دناهتفریذپ ار  نآ  یهقف  بهاذم  همه  درادن و  دوجو  يدیدرت  نیرتمک  مکح  لصا  هرابرد  هک  تسا  یهیدب  نشور و  ياهزادـنا  هب  مالـسا 
نز ای  يرطف  یلم و  دترم  نیب  تنس ، لها  روهشم  يأر  ساسا  رب  لاثم ، يارب  دوشیم ؛ هدید  ییاهرظن  فالتخا  شتایئزج  هرابرد  هتبلا  ( 34)

(35 .) دوشیم هتـشک  هنرگ  دازآ و  درک  هبوت  هچناـنچ  دوشیم ، توعد  هبوت  هب  ادـتبا  دـشاب -  هک  عون  ره  درادـن - ؛ دوـجو  یتواـفت  درم  و 
توعد هبوـت  هب  هک  نآیب  دـترم ، تسا  دـقتعم  زین  يرـصب  نسح  ( 36 .) تسا هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  هعیـش ، ياـهقف  دـننام  هفینحوبا ،

لیکـشت یناور  يدام و  ینوناق ، رـصنع  هس  زا  مرج  ره  تسیچ ؟ نآ  یقوقح  تیهاـم  تسا ؛ مرج  دادـترا  اـیآ  ( 37 .) دوشیم هتشک  ددرگ ،
ًالبق هک  نیا  رگم  تسین  مرج  یلمع  چیه  نوچ  تسا ؛ نوناق » رد  ندش  هتخانش  مرج  ، » ینوناق رـصنع  زا  دارم  ینوناق  رـصنع  فلا ) دوشیم .

، مالـسا یقوقح  ماظن  رد  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هدرک  نییعت  تازاجم  شیارب  هتخانـش و  مرج  ار  لعف  كرت  ای  لعف  نآ  ینوناـق 
یلو درادندوجو ؛ یـصن  دادترا  هرابرد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ییازج  نیناوق  رد  تسا . هدش  نایب  نآ  تازاجم  هتخانـش و  مرج  دادـترا 

نوناق لصا 167  تسا و  هتسناد  ینتبم  مالسا  تعیرش  ماکحا  رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  همه  یـساسا ، نوناق  مراهچ  لصا  نوچ 
ربتعم عبانم  هب  دانتسا  اب  دباین ، رگا  دبایب و  هنودم  نیناوق  رد  ار  يوعد  ره  مکح  دنک  ششوک  تسا  فظوم  یـضاق   » درادیم ررقم  یـساسا 

زا هنودـم ، نیناوق  ضراعت  ای  لامجا  اـی  ضقن  اـی  توکـس  هناـهب  هب  دـناوتیمن  دـیامن و  رداـص  ار  هیـضق  مکح  ربتعم ، ياواـتف  اـی  یمالـسا 
ساسارب دیاب  درادـن ، فارـصنا  ای  صاصتخا  یندـم  يواعد  هب  روکذـم  يوعد  نوچ  و  دزرو » عانتما  مکح  رودـص  يوعد و  هب  یگدیـسر 

سوملم و یجراخ ، رـصنع  ینعی  يدام  رـصنع  دادـترا  يدام  رـصنع  ب ) درک . مکح  تازاـجم  هب  تخانـش و  مرجم  ار  دـترم  یهقف  عباـنم 
هتبلا دیآیم . رامش  هب  هدیدپ  نیا  يدام  رصنع  دادترا ، تابجوم  راهظا  رگید ، ترابع  هب  دباییم ؛ تینیع  دادترا  نآ  ببـس  هب  هک  سوسحم 

راهظا راتفر  ای  راتفگ  اـب  هک  تسا  يدادـترا  ددرگیم ، بترتم  نآ  رب  يویند  تازاـجم  هچنآ  یلو  دوشیم ؛ لـصاح  یبلق  راـکنا  اـب  دادـترا 
شیتفت صحفت و  قیقحت و  قح  یسک  تسین و  یقوقح  مرج  دوشن ، زاربا  یتقو  ات  دادترا  هلاقم و . ... باتک ، نتشون  ینارنخس ، دننام  دوش ؛
تردابم يراک  نینچ  هب  هارکا  ای  راشف  تحت  دوش  یعدـم  نآ  زا  سپ  دـنک و  رفک  راـهظا  یناملـسم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  ( 38 .) درادن دیاقع 

دصق ینعی  یناور  رصنع  دادترا  یناور  رـصنع  ج) ( 39 .) دوشیم هتفریذپ  شیاعدا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  لامتحا  هچنانچ  تسا ، هدـیزرو 
یسایس و یمرج  هک  تهج  نآ  زا  دادترا ، دندقتعم  هدبع ، دمحم  خیش  یشونغلا و  دشار  دننام  رصاعم ، نارکفتم  زا  یخرب  نتشاد . هنامرجم 

هدرمـش مرج  نید  رییغت  فرـص  تسا و  يریزعت  دادـترا  تازاجم  نیارباـنب ، دراد . تازاـجم  تسا ، یمالـسا  تموکح  هیلع  یلمع  یمادـقا 
ندش هارمه  هن  تسا  مکح  عوضوم  هدـیقع ،» نید و  رییغت  فرـص   » ینعی دادـترا ، دوخ  دـهدیم  ناشن  تایاور  تایآ و  اما  ( 40 .) دوشیمن
لوسر زا  ینس  هعیـش و  هک  یتایاور  هیا 217 و  هرقب  هیآ 54 ، هدئام  هیآ 25 ، دـمحم  هروس  تایآ  هب  هجوت  هنومن  يارب  رگید ؛ مئارج  اـب  نآ 

رد دیامنیم . دنمدوس  ( 43 () (ع مظاک ماما  زا  رفعج  نب  یلع  و  ( 42 () (ع رقاب ماما  زا  هدش  لقن  تایاور  زین  و  ( 41) دندومرف لقن  (ص ) مرکا
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مکاح ماظن  هیلع  مادقا  یـسایس و  یمرج  ار  دادـترا  نآ  يرای  هب  ناوتب  هک  يدـیق  یلو  تسا ؛ هدـمآ  ثحب  تایئزج  رگید ، تایاور  تایآ و 
ناشن نارمع  لآ  هروس  هیآ 72  ًاـصوصخم  هرقب و  هروس  هیآ 217  هلمج  زا  تاـیآ  یخرب  هتبلا  دروخیمن . مشچ  هب  درک ، دادـملق  یمالـسا 
حرطم یجراخ  یلخاد و  نانمشد  يوس  زا  ناناملـسم  ینید  ياهروابرد  لزلزت  داجیا  يارب  زیگنا  هنتف  نایرج  کی  ناونع  هب  دادترا  دهدیم 

، هدش لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ] رد  دیورب   ] دنتفگ  [ دوخ ناوریپ  هب  اهيدوهی  باتک  لها  زا  یعمج  و  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوب .
هیآ نیا  ( 44 «) دندرگزاب دوخ  نییآ  زا  اهنآ  دیاش  دیدرگزاب ] مالـسا  نییآ  زا  [و  دـیوش رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد 

هـشیر یملع  قیقحت  رد  ناشرفک  هن  دوب و  یقیقح  ناـنآ  ندروآ  مالـسا  هن  عقاو ، رد  تسا . هئطوت  کـی  ناونع  هب  دادـترا  یقلت  رد  حـیرص 
قح و مالـسا  رگا  دنـسرپب  دوخ  زا  ناـنآ  اـت  ناملـسم  مدرم  ینید  ياـهروابرد  لزلزت  داـجیا  يارب  دوب  ياهمدـقم  اـهنآ  رادرک  نیا  تشاد .
هن دوب  تداسح  هطساو  هب  اهنآ  راک  نیا  دنتـشگزاب ؟ نآ  زا  دنهاگآ ، نیـشیپ  ینامـسآ  تاراشب  زا  هک  باتک  لها  ارچ  سپ  تسا ، تسرد 

یبلطهاج و زا  دـهدیم و  هولج  بوخ  نانآ  دزن  ار  اوراـن  راـک  نیا  ناطیـش  تسا . ناناملـسم  زا  یخرب  سوه  موس  لـماع  ( 45 .) یهاوخریخ
رد روکذم  دهاوش  نئارق و  هطساو  هب  ناوتب  اسب  هچ  ( 46 .) دربیم هرهب  نانمـشد  اب  ناشندز  دنویپ  نتفیرف و  يارب  يویند  تسپ  عماطم  رگید 

جراخ نید  زا  هک  یـسک  هاگ  ره  ینعی  تسناد ؛ دیقم  دارفا  دادـترا  رب  یعامتجا  راثآ  بترت  هب  ار  تایاور  رد  روکذـم  تازاجم  تایآ ، نیا 
ورهبور تازاجم  نآ  اب  دنک ، فیعضت  ار  هعماج  ینامیا  هیحور  دروآ و  دیدپ  ههبـش  دیدرت و  یمومع  ناهذا  رد  دوخ ، دادترا  غیلبت  اب  هدش ،
یسایس مرج  کی  ناونع  هب  هن  دوشیم  هدرمـش  مرج  يزیگنا  هنتف  دیدرت و  یمومع  مظن  رد  لالخا  ناونع  هب  دادترا  نیاربانب ، ( 47 .) دوشیم

هن تسا  یهالا  دودـح  باب  زا  دادـترا  تازاجم  یـشونغلا ، دـشار  هدـبع و  دـمحم  خیـش  رظن  فـالخ  رب  سپ ، مکاـح . ماـظن  هیلع  مادـقا  و 
ریزعت هب  رظان  هک  مامألل » دـناوتیم ؛ ماما   » هن مامالا » یلع  تسا ؛ بجاو  ماـما  رب  : » تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  تهج ، نیمه  هب  ( 48 .) تاریزعت

. دشاب

( مود تمسق  ) خساپ

دننام اهقف ، ياواتف  یلو  دـهدیم ؛ لیکـشت  ار  نآ  یناور  رـصنع  دادـترا ، مرج  رد  هنامرجم  دـصق  ناونع  هب  يزیگنا  هنتف  روکذـم ، لیلعت  اـب 
یمئارج يدام  ًافرـص  مئارج  دریگ . رارق  يدام  ًافرـص  مئارج  هرمز  رد  دادترا  مرج  دیاش  بیترت ، نیدب  تسا . قلطم  تایاور ، همه  ای  هدـمع 

رـصنع بکترم ، هیحان  زا  ییازج  ریـصقت  دوجو  ای  هنامرجم  دـصق  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دارفا و  يوس  زا  يدام  لمع  ماجنااب  اهنت  هک  تسا 
ینوناق هراما  ار  يراک  ققحت  فرـص  راذگنوناق  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ( 49 .) لحمیب کچ  رودص  دننام  دنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  مرج  یناور 

درم نز و  عامتجا  دـندقتعم  اهقف  مرحمان ، درم  نز و  عامتجا  تمرح  هلأسم  رد  ًـالثم  دـنکیم ؛ روظنم  لـعاف  دـصق  رب  ( 50) ینوناق ضرف  ای 
يریگولج طابنتسا  نیا  رد  دادترا  زا  عنم  تمکح  تسا . عونمم  مارح و  دنـشاب ، هتـشادن  هانگ  دصق  دنچ  ره  هتـسب ، ياضف  کی  رد  مرحمان 

ياهروابرد لزلزت  داجیا  يارب  هویش  نیا  ردق  نآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ نامیا  تسس  دارفا  يرکف  فعض  زا  هدافتسا  ناگناگیب و  ذوفن  زا 
دصق دترم  هاوخ  دوش ، کیدزن  نآ  هب  دهدیمن  هزاجا  یسک  هب  راذگ  نوناق  هک  تسا  هداس  هویش  لاح  نیع  رد  جیار و  رثؤم و  مدرم  ینید 

همه روحم  تسا و  هدـش  ادـخ  نیزگیاج  ناسنا  برغ ، یتسیناموا  يداـحلا  رکفت  رد  دـترم  تازاـجم  هفـسلف  هن . اـی  دـشاب  هتـشاد  هناـمرجم 
، ماظن نیا  رد  ددرگیم . میظنت  اهنآ  لیم  ساسارب  دـننکیم و  عضو  اهناسنا  هک  تسا  يزیچ  نوناـق  قوقح و  دوشیم ؛ دادـملق  اـهشزرا 

چیه تسا و  شیوخ  تشونرـس  رب  مکاح  ناسنا  ور ، نیا  زا  ( 51 .) تسا مدرم  تساوخ  یتموکح ، نوناق و  ره  تیعورـشم  تیناقح و  رایعم 
دماجنایم و يرگهحابا ، ینعی  مسیلاربیل ، هب  مسیناموا  ببـس ، نیمه  هب  دریگب . میمـصت  شیارب  درادن  قح  لاعتم  يادـخ  یتح  رگید ، ِسک 
هن تسا  تاـینمت  توهـش و  لاـیما ، زا  نخـس  مسیلاربیل  گـنهرف  رد  درادـن . ياهفیظو  دارفا  يداـم  ياهتذـل  هاـفر و  نیمأـت  زج  زین  تلود 
هب ندیـسر  یناـسفن و  ياههتـساوخ  زا  مدرم  يرادروـخرب  تهج  رد  هـک  دـنراد  راـبتعا  هاـگ  نآ  تاررقم  دـعاوق و  تحلـصم ؛ تـمکح و 

(52 .) تسا تذل  فیک  مک و  شجنس  رازبا  رازگ و  تمدخ  طقف  تحاس  نیا  رد  زین  لقع  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دنوش ؛ میظنت  ناشیاهسوه 
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يادخ شتـسرپ  قح  هک  دوشیم  دادملق  ناسنا  یعیبط  قوقح  زا  عافد و  لباق  سدقم و  هزادـنا  نامه  هب  يزاب  سنجمه  قح  ساسا ، نیا  رب 
هب بهذم  رییغت  دوشیم ، هدرمـش  شزرایب  ردق  نیا  ادخ  شتـسرپ  قح  نوچ  و  ( 53 (؛ تسا عافد  لباق  سدقم و  یبهذـم  دـیاقع  رد  لاعتم 

يدام ) يدُعب ود  يدوجوم  ناسنا  یمالسا ، گنهرف  رد  اما  ( 54 .) دنک يریگولج  نآ  زا  درادن  قح  یسک  تسا و  دازآ  ًاقلطم  دارفا و  هقیلس 
ياهمدـقم دـیاب  يدام  عفانم  دـنک و  شالت  مدرم  يونعم ) ) يورخا و  يویند ) ) يدام عفانم  نیمأت  تهج  رد  دـیاب  تموکح  تسا ؛ يونعم ) و 

هب لاعتم  يادـخ  تسا . مدـقم  يونعم  حـلاصم  ضراـعت ، محازت و  ماـگنه  ور ، نیا  زا  دـیآ . رامـش  هب  يونعم  يورخا و  عفاـنم  نیمأـت  يارب 
شریذپ نامز ، نیا  رد  تسا . هتـشاد  ینازرا  رـشب  هب  ینامـسآ  یتعیرـش  يورخا ، يویند و  حـلاصم  نیمأت  يارب  شتمکح  فطل و  ياضتقم 

يرکف راتخاس  یلـصا  ياهناینب  مالـسا  سدقم  نید  دوشیم . هدرمـش  حلاصم  نآ  هب  لین  هار  اهنت  نآ  نیناوق  ندرک  ارجا  یمالـسا و  دیاقع 
شرافـس حیحـص  يرکف  لادج  هشیدـنا و  ِیلاعت  لقع و  غورف  زا  يریگهرهب  هب  ار  اهناسنا  هراومه  هداهن ، رـشب  يدـنمدرخ  هیاپ  رب  ار  دوخ 

ار یمومع  ناهذا  تخاس و  هدولآ  ار  هعماج  يرکف  ياضف  يزیگنا  هنتف  اب  هک  تسا  نآ  رشب  هب  تنایخ  نیرتگرزب  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک 
مکحتسم يّدس  ناناملسم ، مالسا و  هیلع  یتاغیلبت  یناور و  گنج  ربارب  رد  دترم  تازاجم  مادعا و  درک . شوشم  لطاب  قح و  صیخشت  رد 

يارب ملاس  بآ  دنک و  ییادز  تفآ  رهش  بآ  ندش  مومـسم  تروص  رد  تسا  فظوم  هک  هنوگ  نامه  یمالـسا ، تلود  دیآیم . رامـش  هب 
ملاس تهج  رد  هدـننک  هارمگ  دـیاقع  عویـش  هعماـج و  يرکف  ياـضف  یگدولآ  اـی  تیمومـسم  تروص  رد  دراد  هفیظو  دروآ ، مهارف  مدرم 

ار هعماج  ياهشزرا  دنناوتیمن  دنبایرد  نارگید  ات  تسا  هدـنرادزاب  هتـسیاش و  یمادـقا  دـترم  تازاجم  نیاربانب ، ( 55 .) دشوکب نآ  يزاس 
يارب ملاس  ياضف  داجیا  یبهذم و  يدازآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  دادترا  تازاجم  دنروآ . يور  دـیدج  ینید  هب  زور  ره  دـنریگب و  هدـیدان 

ره دریذپیمن . ار  لیلدیب  هناروکروک و  يوریپ  دوخ  ناوریپ  زا  مالسا  یبهذم . يدازآ  نتخاس  دودحم  هن  تسا  نآ  زا  هتسیاش  يرادربهرهب 
تـسا دقتعم  مالـسا  دوشیم . ورهبور  نییآ  نیا  خیبوت  اب  دهن  ندرگ  مالـسا  هب  رگید  لماوع  طیحم و  ردام و  ردپ و  ریثأت  تحت  یـسک  هاگ 
هنرگو دندرگ  دنبیاپ  یبهذم  ینابم  هب  دراد ، رارق  ناگمه  هار  ارف  هک  یگدیچیپ  ماهبا و  زا  رود  یقطنم و  ياهلیلد  ساسارب  دـیاب  شناوریپ 
ینونک تیحیسم  دننام  مالسا  درادن . یشزرا  چیه  تسرد ، یملع  لوصا  هب  اکتا  نودب  ینید ، تاررقم  نتـسب  راک  هب  نامیا و  راهظا  فرص 

ياههشیر بهذم و  يدابم  هب  نامیا  مالسا ، رد  دنادب . ادج  لالدتسا  قطنم و  ورملق  زا  ار  نامیا  ورملق  هک  تسین  یگتخاس  بهاذم  رگید  و 
، تسا یکی  هک  نآ  نیع  رد  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  میسرپب : ینونک  نایحیـسم  زا  رگا  دریگ . همـشچرس  لالدتـسا  قطنم و  زا  دیاب  دیاقع 

مناگدنب هب  : » دیوگیم مالسا  یلو  ! تسا ادج  قطنم  لقع و  ورملق  زا  ینامیا  ورملق  دنهدیم : خساپ  دشاب ؟ ( سدقلا حور  نبا و  بأ و  ) ات هس 
زا هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هدب  تراشب  دننکیم ، باختنا  ار  ناشنیرتوکین  اهنآ  نایم  رد  دنونـشیم و  ار  اهفرح  هنوگ  همه  هک  ییاهنآ 

بـصعت ببـس  هب  ای  دناهدش  لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق  ( 56 «.) دندرخ نابحاص  نانیا  دنتفای و  تیاده  ادـخ  هیحان 
اوتاه لق  : » دیامرفیم دهاوخیم و  ناهرب  لیلد و  دننادیم ، ادخ  هدیزگرب  تلم  ار  دوخ  دوخ و  صوصخم  ار  تشهب  یلم  رورغ  یبهذـم و 
شوگ مشچ و  دهدیم  رادـشه  وا  هب  دریذـپب ، وریپ  ناونع  هب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسا  نیاربانب ، ( 57 «.) نیقداص متنک  نا  مکناهرب 

 - تخاس عناق  ار  شحور  لالدتـسا  قمع و  ظاحل  زا  هچنانچ  دـشیدنیب ؛ هنادازآ  دریذـپب ، دـهاوخیم  هک  ینییآ  هرابرد  دـنک و  زاب  ار  دوخ 
هب دیجم  نآرق  دنک . یـسررب  قیقحت و  شاهرابرد  رتشیب  هچ  ره  دراد  قح  هنرگ  دـیآ و  رد  شناوریپ  رامـش  رد  دزاسیم -  عناق  ًامتح  هتبلا 

نیا ناسرب ؛ شهاگناما  هب  هاگنآ  دونشب  ار  ادخ  راتفگ  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دش  هدنهانپ  وت  هب  ناکرشم  زا  یکی  رگا  : » دهدیم روتـسد  شربمایپ 
دیدرگ و بایفرش  (ص ) مالسا ربمایپ  تمدخ  ناوفص »  » مان هب  يدرف  نامرف ، نیا  یپ  رد  ( 58 «.) دننادان یمدرم  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب 
ددرگ و نشور  شیارب  نآ  یتسرد  تقیقح و  دیاش  دنک  قیقحت  مالـسا  هرابرد  دنامب و  هکم  رد  هام  ود  دـهد  هزاجا  تساوخ  شترـضح  زا 

رادشه مالسا  ساسا ، نیمه  رب  ( 59 .) مهدیم ناما  تلهم و  وت  هب  هام  راهچ  هام ، ود  ياج  هب  نم ، دومرف : ربمایپ  دـیآرد . شناوریپ  هرمز  رد 
تیعقاو تلاصا و  بوذجم  درکن و  عناق  ار  امش  رگا  دینک ، یـسررب  ًاقیقد  ار  نید  نیا  قطنم  لیالد و  زاب و  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دهدیم 

نیا دیدرگ . زاب  نآ  زا  دیناوتیمن  رگید  دیدش ، ناملـسم  هاگ  ره  یلو  ( 60 (؛» نیدلا یف  هارکا  ال  : » دـیهنن ندرگ  شربارب  رد  تخاسن ، دوخ 
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، دننک تقد  رتشیب  شباختنا  شریذپ و  رد  دننادن و  یتافیرشت  يرَسرَس و  يرما  ار  نید  مدرم  دوشیم  ببـس  هک  نآ  رب  هوالع  يریگتخس ،
دوخ موش  لایما  هچیزاب  ار  ناملسم  اهنویلیم  نییآ  هار ، نیا  زا  دنناوتن  ات  ددنبیم  مالسا  زوت  هنیک  نانمـشد  ناضرغم و  رب  ار  ییوجدوس  هار 

يرکف یعافد و  نامزاس  رظن  زا  هک  ببـس  نادب  دترم ، نانز  يارب  مالـسا  هتبلا  دـننک . طقاس  رابتعا  زا  ار  نآ  یمومع  راظنا  رد  دـنهد و  رارق 
ناسنا لاعتم  يادخ  ًاساسا  ( 61 .) تسا هتفرگ  رظن  رد  يرتناسآ  يرفیک  دنریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  رتدوز  دـنرت و  فیعـض  اهدرم  زا  ًاعون 

نیمه هب  دوشیم . هدرمـش  لامک  هب  لین  يارب  یهالا  یتبهوم  ناسنا  باختنا  قح  يدازآ و  ور ، نیا  زا  تسا . هدیرفآ  دـنمفده  یلو  دازآ  ار 
و ( 62) دریذـپیمن ناسنا  زا  ار  رفک  كرـش و  دـنوادخ  تسین ؛ ناسنا  نأش  رد  داحلا  رفک و  كرـش و  یتسرپ و  تب  مالـسا ، رظن  زا  تهج ،
.1 تشونیپ : ( ------------------------- 63 ...«.) کلذ نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نأ  رفغیال  هللا  نا  «؛ دـشخبیمن ار  ناکرـشم 
هب ياهمان  دـیدج ، دـهع  لصف 13 ؛ ینثم ، هیروت  رفـس  میدـق ، دـهع  . 2 ص 192و193 . یناهفــصا ، بـغار  نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا 

ج1-2، یسربط ، یلعوبا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  . 4 . 19 (: 3) نارمع لآ  . 3 . 32-26 هلمج ، 10 دنب نایئاربع ، داژن  يدوهی  نایحیسم 
، يدزی حابصم  هللا  تیآ  مسیلارولپ ،) يدازآ و  ) اهخساپ اهشسرپ و  . 6 ص 417-416 . ج6 ، اضردیشر ، دمحم  رانملا ، ریسفت  . 5 ص128 .
، یهلا لادـع  . 11 . 136 (: 2) هرقب . 10 146 (: 2) هرقب 6 ؛ (: 61 :) فص . 9 . 285 (: 2) هرقب . 8 . 85 (: 3) نارمع لآ  .) 7 ص 38و78-62 . ج4 .
30و31؛ (: 9) هبوت . 14 . 105 (: 2) هرقب . 13 داـهج . شخب  تنـس ؛ لـها  هعیـش و  یهقف  بتک  ر.ك : . 12 ص300-296 . يرهطم ، یضترم 
، ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت ، . 16 ص282-281 . ج9 ، ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 15 17و72و73 . (: 5) هدئام

هلمج زا  تاساجن ، باـب  یهقف  بتک  ر.ك : 17و18 . ص 74 . ج 10 ، تنـس ،) لها  گرزب  ياهقف  زا  ) همادـق نبا  ینغملا ، ص499 و  ج2 ،
دمحم دیـس  مالـسالا ، عیارـش  حرـش  یف  ماکحالا  كرادم  . 19 هلیـسولا . ریرحت  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  مالـسا و  عیارـش  رد  قـقحم  موـحرم 

، تاریرغتلا دودحلا و  هقف  ص 488و 49 ؛ ص601 و ج6 ، ج41 ، یفجن ، نسح  دمحم  مالکلا ، رهاوج  . 20 ص294 . ج 2 ، یلماع ، يوسوم 
ص 58-59و61 ج3 ؛ ییوـخ ، مساـقلاوبا  دیــس  یقثوـلا ، ةورعلا  حرــش  یف  حـیقنتلا  . 21 ص839 . یلیبدرا ، يوـسوم  میرکلادـبع  دــیس 

دادترا هب  مکح  دننام  . 24 نامه . . 23 ص 49 . ج6 ، یفجن ، نسح  دمحم  مالکلا ، رهاوج  . 22 ص115 . ج1 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ،
هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  (س ) ارهز ترـضح  دـلوت  تبـسانم  هب  ییویدار  هبحاصم  رد  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  یمناـخ 

.25 دناهتـشاد . قلعت  لـبق  نرق  هدراـهچ  هب  (س ) همطاـف ترـضح  نوچ  تسا ؛ نم  يوگلا  نیـشوا  مناـخ  دوـب : هتفگ  تسیک ، امـش  يوـگلا 
ۀلمکت یناـبم  . 27 ص499 . ج1 ، ینیمخ ، ماـما  هلیـسولاریرحت ، . 26 ص 600 . ، 41 جو ص48 ج6 ، یفجن ، نسح  دـمحم  مـالکلارهاوج ،

، ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت ، ص602 ؛ ج41 ، یفجن ، نسح  دـمحم  مـالکلا ، رهاوج  . 28 ص325 . ج 1 ، ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  جاـهنملا ،
.33 ص613 . ناـمه ، . 32 ص603و605و617 . ج41 ، ناـمه . . 31 ص44و45 . ناـمه ، . 30 ص 49 . ج6 ، ناـمه ، . 29 ص498 . ج2 ،
، یلیبدرا يوسوم  تاریزعتلا ، دودحلا و  هقف  . 34 ص616-605 . ج41 ، یفجن ، مالکلا ، رهاوج  ص624 ؛ ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ،

عیادب . 36 ص 424 . ج5 ، يریزجلا ، نمحرلادـبع  ۀـعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  . 35 ص 76 . ج 10 ، همادــق ، نـبا  ینغملا ، ص836 و 
، یلیبدرا يوـسوم  تاریزعتلا ، دودـحلا و  هـقف  . 38 ص76 . ج10 ، ۀـمادق ، نـبا  ینغملا ، . 37 ص135 . ج7 ، یناـساکلا ، رکبوبا  عیانـصلا ،
ص242؛ ج3 ، يرون ، ثدحم  لیاسولا ، كردتسم  . 41 ص83-82 . يرفظم ، نیسح  دمحم  یبهذم ، يرابدربان  . 40 نامه . . 39 ص859 .

لآ . 44 ح544 . ص159 ، نامه ، . 43 ح553 . ص161 ، ج10 ، یـسوط ، خیـش  ماکحالا ، بیذهت  . 42 ص76 . ج10 ، ۀـمادق ، نبا  ینغملا ،
رد يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  ینارنخـس  يدازآ » نـید و   » هوزج ر.ك : . 47 . 30-25 (: 47) دمحم . 46 . 109 (: 2) هرقب . 45 . 72 (: 3) نارمع

، یمومع يازج  قوقح  . 49 دناهدرک . حرطم  دودح  باب  رد  ار  دادترا  ثحب  ینس  هعیش و  ياهقف  همه  يور ، نیا  زا  . 48 مق . هیضیف  هسردم 
رثا عـفر  تروـص  نیا  رد  تسا و  نکمم  هراـما  فـالخ  تاـبثا  ینوناـق . هراـما  رد  . 50 ص324-323 . مرج ،) ج2( يدیلو ، حلاص  دـمحم 

عفترم شایقوقح  راثآ  زین  بلطم  نآ  فالخ  تابثا  تروص  رد  دنک ، ظاحل  نوناق  ضرف  ناونع  هب  ار  يزیچ  راذگ  نوناق  رگا  اما  دوشیم ؛
The will of the people shall be . 15 يوعد .) تابثا  هلدا  ياـهباتک  ج1 و  يروهس ، قازرلادبع  طیسولا ، ر.ك : .) دوشیمن
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ر.ك: . the basis of the authority of government...)Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.( 52
Altman Andrew; Arguing About . 35 یلوفزد . ربخم  ساـبع  همجرت  رتسـالبرآ ، ینوتنآ  طوقـس ، روهظ و  برغ  مسیلاربـیل 
law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641.
.57 . 18 (: 29) رمز . 56 يدزی ) حابـصم  هللا  تیآ  ینارنخـس  .) 2/10/81 وترپ ، هماـن  هتفه  . 55 رـشب . قوقح  یناهج  هیمـالعا  هداـم 18  . 54
، رشب قوقح  مالـسا و  . 61 . 256 (: 2) هرقب . 60 ص22 . ج3 ، هباغلادسا ، . 59 . 6 (: 9) هبوت . 58 . 64 (: 16) لحن 24 ؛ (: 2) ءایبنا 111 ؛ (: 2) هرقب

.116 (: 4) ءاسن . 63 . 7 (: 29) رمز . 62 ص482-480 . ینابرق ، نیدباعلا  نیز 

. دینک فیرعت  دیهد و  حیضوت  ار  دادترا  هلئسم 

شسرپ

. دینک فیرعت  دیهد و  حیضوت  ار  دادترا  هلئسم 

خساپ

لها بهذم  رد  دترم  ص 366 . ) ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  ، ) دیامن رایتخا  ار  رفک  هدش و  جراخ  مالسا  زا  هک  تسا  یـسک  دترم 
دوش رداص  ناسنا  زا  یلوق  ای  لعف  هک  تسا  نیا  هب  مالسا  زا  جورخ  ص 74 ) ج 10 ، ینغملا ، همادق ، نبا  ، ) دراد ار  فیرعت  نیمه  زین  تنس 
رکنم ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  ناسنا  ای  دشاب و  داعم  ای  توبن  دیحوت ، نوچ  نید ، لوصا  زا  یلـصا  ای  نید  لصا  راکنا  هدـنهد  ناشن  هک 

، دوشیم لصاح  دادـترا  تروص  نیا  رد  ددرگ . یهتنم  (ص ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  اـی  دـیحوت  بیذـکت  هب  راـکنا  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دوش 
راکنا همزالم  هب  رکنم ، صخـش  هک  دوب  دهاوخ  دادترا  بجوم  هاگ  نآ  نید  يرورـض  راکنا  (: 1  ) رکذت ص 118 ) ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  )
ندوب يرورض  دنمشور  قیقحت  اب  هک  یققحم  طسوت  ای  لهاج و  ناملسم  طسوت  يرورض  راکنا  ورنیازا  دشاب  تفتلم  تلاسر  راکنا  اب  نآ 
یلصا رد  کش  فرص  (: 2  ) رکذت دوب . دهاوخن  دترم  دنکیم  راکنا  ار  مکح  نآ  یلو  تسا  تلاسر  هب  تفتلم  ینعی  دریذپیمن  ار  یمکح 

هعماج رد  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دنک . قدص  راکنا  دیاب  دادترا  رد  اریز  دوشیمن . بوسحم  نآ  راکنا  يرورـض ، مکح  ای  نید  لوصا  زا 
هک یسک  رب  شنوخ  دومن  بیذکت  ار  وا  دش و  رکنم  ار  (ص ) مرکا لوسر  يربمایپ  درک و  عوجر  مالسا  نید  زا  هک  یناملـسم  ره  یمالـسا 
( . ثیدح 3 ص 545 ، باب 1 ، دترملا ، دح  باوبا  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  «، ) تسا حابم  دونـشب  يو  زا  ار  بیذکت  راکنا و  نیا 

لاؤس هرابود  تسا » رفاک  : » دومرف ماما  دـییوگیم ؟ هچ  دـنک  کش  یلاعت  يادـخ  رد  هک  یـسک  هرابرد  : » دـش لاؤس  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
دنک راکنا  هاگره  اهنت  : » دومرف ماما  هاگ  نآ  تسا » رفاـک  مه  نآ  : » دومرف ماـما  هچ ؟ دـنک  کـش  (ص ) مرکا ربماـیپ  تلاـسر  رد  رگا  : » دـش

هعیـش و هقف  رد  هک  اجنآ  زا  دـترم : ماسقا  2 ـ ثیدح 56 ) ص 569 ، دترملا ، دـح  باوبا  زا  باب 10  ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  «، ) تسا رفاک 
وا ردام  ای  ردپ  هک  تسا  یسک  يرطف : دترم  تسا . مزال  دترم  ماسقا  تخانـش  دنراد  توافتم  ماکحا  دترم  ماسقا  تنـس  لها  قرف  زا  یخرب 

ریرحت ، ) تسا هدش  جراخ  مالسا  زا  سپـس  هدرک و  مالـسا  راهظا  غولب  هب  ندیـسر  زا  سپ  دوخ  دناهدوب و  ناملـسم  شاهفطن  داقعنا  ماگنه 
Font face=MTR > هفطن داقعنا  هن  دنادیم  طرش  دلوت  ماگنه  هب  ار  نیدلاو  زا  یکی  مالـسا  یخرب  رکذت : ص 336 .) ج 2 ، هلیسولا ،
، دننادیمن طرـش  ار  غولب  زا  دعب  مالـسا  راهظا  یخرب  و  ص 325 ) ج 1 ، جاهنملا ، ۀـلمکت  ینابم  ییوخ ، "< )Style="font-size:1 5
وا دـناهدوب و  رفاک  وا  هفطن  داقعنا  ماگنه  هب  شردام  ردـپ و  هک  تسا  یـسک  یلم : دـترم  ص 451 .) ج 2 ، ماهفالا ، کلاسم  یناث ، دیهـش  )
 : دترم مکح  ص 366 - .) ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  ، ) تسا هدش  رفاک  اددـجم  هدـش و  ناملـسم  نآ  زا  سپ  هدرک و  رفک  راهظا  غولب  زا  سپ 

دننام یهقف  یعـضو  ماکحا  زا  یخرب  تیجوز و  زا  ییادج  ثرا و  هرابرد  یندم  ماکحا  زا  یخرب  ياراد  دـترم  هعیـش : هقف  رد  دـترم  مکح 
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: يرطف دـترم  درم  میزادرپیم . نآ  ییازج  مکح  لیـصفت  هب  طقف  سپ  تسین  امـش  لاؤس  لحم  اهنیا  زا  کی  چـیه  ارهاظ  هک  تسا  تساجن 
. تسا روهشم  لوق  لوق  نیا  و  ص 494 ) ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ، ) دوشیمن لوبق  ارهاظ  وا  هبوت  دوشیم و  هتشک  تسا  درم  يرطف  دترم  رگا 

دازآ درک  هبوت  رگا  دوـشیم ، هبوـت  هب  توـعد  هکلب  دوـشیمن  هتـشک  یلم ، هچ  دـشاب  يرطف  دـترم  هچ  دـترم  نز  یلم : يرطف و  دـترم  نز 
هبوت هب  توعد  زور  هس  اـت  تسخن  یلم  دـترم  درم  یلم : دـترم  ص 494 .) ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  ، ) دـنامیم یقاب  نادـنز  رد  ّالا  دوشیم و 

دننادیم زور  هس  ار  نآ  یخرب  تسا  فالتخا  هبوت  هب  توعد  تدم  رد  رکذـت : دوشیم . هتـشک  ّالا  دوشیم و  دازآ  درک  هبوت  رگا  دوشیم .
(. ص 282 ج 7 ، طوسبملا ، یسوط ، خیش  ، ) دننادیم دوشیم ، نییعت  مکاح  رایتخا  هب  هک  هبوت ، يارب  مزال  تدم  ار  نآ  یخرب  و 

لیمحت دترم  رب  ار  یتخـس  تازاجم  ارچ  سپ  درادن ، لوبق  ار  یتدیقع  يدازآ  مالـسا  رگم  تسیچ ؟ رد  دترم  تازاجم  هفـسلف  هچ ؟ ینعی  دادـترا 
ًاقباس و هک  دوخ  نید  رب  ناناملسم  يرابجا  ءاقبا  ددصرد  تازاجم  لیمحت  اب  ارچ  سپ  تسین ، ناهرب  لقع و  رب  قبطنم  قح و  نید  مالسا  ایآ  دنکیم ؟

زا اسب  هچ 

شسرپ

دترم رب  ار  یتخـس  تازاجم  ارچ  سپ  درادن ، لوبق  ار  یتدـیقع  يدازآ  مالـسا  رگم  تسیچ ؟ رد  دـترم  تازاجم  هفـسلف  هچ ؟ ینعی  دادـترا 
رب ناناملـسم  يرابجا  ءاقبا  ددـصرد  تازاجم  لیمحت  اب  ارچ  سپ  تسین ، ناهرب  لقع و  رب  قبطنم  قح و  نید  مالـسا  ایآ  دـنکیم ؟ لیمحت 

مادک نآ  ققحت  بابـسا  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  دادترا  ًالوصا  دـیآیمرب ؟ دـناهدرک ، باختنا  یهاگآان  يور  زا  اسب  هچ  ًاقباس و  هک  دوخ  نید 
؟ تسیچ نآ  یقوقح  تیهام  تسا ؟

( لوا تمسق  ) خساپ

« دادترا « ؟ تسیچ دادترا  دوشیم . هدرمـش  تاعوضوم  نیرتساسح  نیرتمهم و  زا  دادترا ، هلأسم  یبهذم ، ياهيدازآ  قوقح و  ورملق  رد 
(1 ،) دوشیم هدـیمان  ّهدر  دادـترا و  رفک  هب  تشگزاب  ینید ، گنهرف  رد  تسا . تشگزاب  ياـنعم  هب  تغل  رد  هدـش ، هتفرگ  در »  » هژاو زا  هک 

یسک هاگ  ره  زین  گرزب  بهاذم  نایدا و  زا  رگید  یخرب  رد  درادن . صاصتخا  مالسا  هب  نآ  رب  بترتم  ییازج  ماکحا  دادترا و  هلأسم  هتبلا 
تازاجم هدـناوخ و  دـترم  هتـشگرب ، قباـس  نید  زا  هک  ببـس  نادـب  دـیآیم و  رامـش  هب  رفاـک   ، دـنادرگ يور  بختنم  هدـیزگرب و  نید  زا 

تایح يو ، تینادحو  ای  لاعتم  يادخ  سک  ره  ( 3 ،) تسا مالسا  ادخ  دزن  یقیقح  نید  هک  تهج  نآ  زا  یمالسا  گنهرف  رد  ( 2 .) دوشیم
همه هرهوج  هتبلا  ( 4 .) دوشیم دادملق  رفاک  دشاب ، هتـشادن  رواب  ار  (ص ) دمحم ترـضح  توبن  ای  یمالـسا  تعیرـش  داعم ،) ) گرم زا  سپ 

رب تعیرـش  کی  اهنت  يرـصع ، ره  رد  دنباییم ؛ توافت  زین  عیارـش  یعامتجا ، طیارـش  توافت  ياضتقم  هب  هچرگ  تسا ؛ دحاو  یهالا  نایدا 
دننام شیپ ، ياهتعیرش  يارب  مالـسا  مارتحا  ( 5 .) دوشیم خسن  فیرحت ، عوقو  ای  یلبق  طیارـش  توافت  لیلد  هب  عیارـش ، ریاس  تسا و  قح 

تیناقح و شریذـپ  هن  تسا  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  دـییأت  یلمع و  حـماست  يراـبدرب و  لـمحت و  لـیلد  هب  ًافرـص  تیحیـسم ، تیدوهی و 
نیا رثکادـح  دـشاب و  هتـشاد  ینید  کی  ناسنا  هک  تسین  یفاک  : » دـیامرفیم يرهطم  همالع  هک  نانچ  نیارباـنب ، ( 6 .) اهنآ ینونک  تلاصا 
تقو همه  رد  رابتعا ، ظاحل  زا  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  لالدتـسا  نیا  اـب  دـشاب ، ینامـسآ  ناربماـیپ  زا  یکی  هب  بستنم  نید ، نآ  هک  دـشاب 

زا تعیرـش  بحاص  ربمغیپ  ناـمز ، ره  رد  هک  تسا  مزـال  سک  همه  رب  تسین و  شیب  یکی  یناـمز  ره  رد  قح  نید  هکلب  دنتـسه ، ناـسکی 
هب دهاوخب  یسک  رگا  نامز ، نیا  رد  تسا . هدیسر  (ص ) ایبنالا متاخ  ترضح  هب  تبون  هک  نآ  ات  دننک  تعاطا  ار  رـصع  نآ  رد  ادخ  يوس 

و ( 7 .) تسین هتفریذپ  مالـسا  زج  ینید  نآرق ، حیرـص  مکح  هب  دیوجب و  ییامنهار  وا  نید  ياهروتـسد  زا  دیاب  دیوجب ، ار  یهار  ادخ  يوس 
تقیقح هک  تسناد  دیاب  دشاب ، ندش  ادـخ  میلـست  ینعی ) نآ  يوغل  يانعم  ) روظنم هکلب  دـشابن  ام  نید  صوصخ  مالـسا ، زا  دارم  رگا  یتح 
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قبطنم نآ  رب  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  (ص ) يدـمحم تعیرـش  ناـمه  نآ  لکـش  ناـمز ، نـیا  رد  هتـشاد و  یلکـش  یناـمز  ره  رد  میلـست 
هجوت دیاب  هتبلا  درک . تیعبت  اهروتـسد  نیرخآ  زا  دـیاب  هراومه  تسا و  یهالا  روتـسد  نیرخآ  تعیرـش ، نیا  هک  نیا  هچ  سب ؛ ددرگیم و 

ناربمایپ هک  دـنادب  و  ( 8) دـشاب هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  همه  دـیاب  ناسنا  نکل  درادـن ، دوجو  یعازن  فالتخا و  ناربماـیپ  ناـیم  هک  تشاد 
همزال سپ  ( 9 .) دـناهدوب قباس  ناربمایپ  قدـصم  قحال ، ناربمایپ  دـناهدوب و  اهنآ ، لضفا  متاخ و  ًاصوصخ  قحـال ، ناربماـیپ  رـشبم  قباـس ،

وا هرود  هک  میـشاب  يربمایپ  نامه  تعیرـش  میلـست  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ( 10 () تسا نآرق  دـیکأت  دروم  هک  ) ناربمایپ همه  هب  ناـمیا 
ساسا رب  اهیتشترز . باتک : لـها  هیبش  اهیحیـسم 2 . اهيدوهی و  باتک : لها  . 1 دـنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  رافک  هتبلا  ( 11 «.) تسا

، میرک نآرق  ( 12) رافک ریاس  ناکرـشم و  . 3 تسا . هتفر  نایم  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  دـندوب  ینامـسآ  باـتک  ياراد  ناـیتشترز  تاـیاور ،
لزنی نأ  نیکرـشملا  باتکلا و ال  لها  نم  اورفک  نیذلادوی  ام  : » دیامرفیم لاثم  يارب  تسا ؛ هدرک  ادج  ناکرـشم  زا  ار  باتک  لها  هراومه 

(، 14) دنتسنادیم ادخ  رسپ  ار  (ع ») یـسیع  » ترـضح نایحیـسم  و  ریزع »  » ترـضح نایدوهی  هک  نآ  اب  ور ، نیا  زا  ( 13 ....«) ریخ نم  مکیلع 
، ددرگ مالسا  نید  رکنم  هک  یناملسم  ره  ( 15 .) تسین نیکرشم  دننام  نانآ  اب  لماعت  دروخرب و  شور  مالسا  رد  دناهدشن و  هدیمان  كرشم 

کی يوس  زا  هاگ  ره  دوشیم ، رفک  ببـس  هک  يروما  دادـترا  لـماوع  دوشیم . لـیمحت  وا  رب  تخـس  یتازاـجم  و  ( 16) دریگیم مان  دترم 
دوجو راکنا  دـننام  نید : لصا  راـکنا  . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دـیآیم . رامـش  هب  زین  دادـترا  ققحت  لماوع  دریذـپ ، تروص  ناملـسم 

؛ دوشیم رفاک  درف  روما  نیا  زا  یکی  راکنا  اب  گرم . زا  سپ  تایح  داعم و  ای  (ص ) تبترم یمتخ  ترـضح  تلاسر  يو ، تینادـحو  ادـخ ،
ریغ لحتنا  نم  وه  رفاکلا  « ؛ دوشیم هدرمش  رفاک  درواین ، نامیا  (ص ) دمحم ترضح  تعیرش  هب  یلو  دشاب ، هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  رگا  ًالثم 

رد دنادیم  یناملـسم  ره  هزور . ای  زامن  بوجو  راکنا  دـننام  ( 18 :) مالسا نید  یهیدب  يرورـض و  ماکحا  زا  یکی  راکنا  . 2 ( 17 «.) مالسالا
راکنا لیلد  هب  یلو  دوشن ؛ (ص ) يدـمحم تعیرـش  مالـسا و  نید  لـصا  رکنم  یـسک  تسا  نکمم  تسا . بجاو  هزور  زاـمن و  مالـسا  نید 

ملعی ام  دحج  و  مالسالا ) ینعی  ) هلحتنا و  نم ... وه  رفاکلا  « ؛ ددرگ يراج  يو  رب  دادترا  مکح  هتشگ ، رفاک  مالسا  يرورـض  ماکحا  زا  یکی 
دننام دوشیم -  دادـترا  رفک و  بجوم  نید  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  فرـص  ایآ  هک  هلأـسم  نیا  رد  اـهقف  هتبلا  ( 19 «.) ةرورض نیدلا  نم 

دیمهفیمن ار  (ص ) ربمایپ تاملک  یناعم  امـش  دنیوگیم  یلو  دننکیمن  بیذکت  ار  ربمایپ  هک  يورـسک  نوچ  يدارفا  اهینایداق و  نایئاهب ،
انعم نیا  هب  هزور ، زامن و  بوجو  راـکنا  ًـالثم  ( 21  -) دشاب هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  درف  دـشاب و  نید  لصا  راکنا  مزلتـسم  دـیاب  ای  ( 20 -)
رکنم رگا  دنراد . رظن  فالتخا  تسا -  هتفگ  غورد  ربمایپ  هللا ) ذوعن  ) سپ هدـش ، عضو  یمکح  نینچ  مالـسا  رد  مرادـن  لوبق  نم  هک  دـشاب 

نکمم يو  دزن  مکح  نیا  تهادب  ندوبن  نشور  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، یگدنز  یمالسا  ياهروشک  زا  رود  ای  دیآ  رامـش  هب  مالـسالا  دیدج 
صخشم روط  هب  یـسک  هاگ  ره  ( 23 :) مالـسا يرورـض  ریغ  یلو  یعطق  ماکحا  زا  یکی  راکنا  . 3 ( 22 .) دوشیمن مکح  يو  رفک  هب  دـشاب ،

یلو تسا ، بجاو  ناوناب  یمالـسا  شـشوپ  ای  تسا و  لطاب  صاخ ) دراوم  رد  زج  ) رفاسم هزور  ای  تسا  مارح  رطف  دیع  رد  هزور  ًالثم  دنادب 
مزال هتبلا  دـماجنایم . ترـضح  نآ  بیذـکت  اـی  (ص ) ادـخ لوسر  راـکنا  هب  رما  نیا  نوچ  دوشیم ؛ دـترم  ددرگ ، نآ  رکنم  نیا  دوجو  اـب 
بیع راکنا ، بیذکت ، ببس  هک  يرادرک  ای  راتفگ  ره  دشاب . راکشآ  حیرص و  راتفگ  اب  ًامتح  سدقم  تعیرـش  ماکح  ای ا  نید  راکنا  تسین 

، ددرگ نآ  زا  نتشادرب  تسد  ندرمش و  کچوک  و  ( 24) تاسدقم هب  تناها  ای  مالسا  نید  يازهتسا  رخسمت و  ندرمـش ، صقان  يراذگ و 
هک يراتفگ  راتفر و  ره  يور ، نیا  زا  نآ . ندرک  نارابریت  ای  هراپ  ای  تافاثک  رد  نآرق  ندنکفا  دننام  دوشیم ؛ دادترا  رفک و  ققحت  بجوم 
زا یکی  ( 25 .) ددرگیم دادـترا  رفک و  بجوـم  دـشاب ، نآ  هب  داـقتعا  ندوـب  هدـیافیب  هجیتـن  رد  مالـسا و  نید  تیناـقح  مدـع  نآ  هجیتـن 

یفن و هب  تحارـص  اب  يدشر  ناملـس  تسا . وا  ندناوخ  دترم  يدـشر و  ناملـس  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نآ  نشور  ياههنومن 
نارای زا  یخرب  نارسمه و  و  (ص ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق  سدقم  تحاس  هب  روآ  مرش  هناروزم و  يوحن  هب  یلو  تخادرپن ؛ مالـسا  راکنا 

ار نآرق  لوزن  یحو و  هلأسم  و  دراد -  لقتـسم  تازاجم  تسا و  یبنلا » بس  » مان هب  هناگادـج  یمرج  دوخ  نیا  درک -  نیهوت  ترـضح  نآ 
یبن نهذ  هتخاس  هللا -  ذاعم  غورد و -  میرک ، نآرق  لوزن  و  (ص ) ربمایپ تلاسر  هک  دنکیم  نیقلت  شباتک  هدنناوخ  هب  وا  تفرگ . هرخُس  هب 
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ره تسا و  عون  ود  دترم  یمالسا  هقف  رد  دترم  عاونا  تسا . هدش  هدیناجنگ  نآرق  رد  زین  ناطیش  نانخس  زا  یـضعب  یتح  تسا و  (ص ) مرکا
زا دعب  هدوب ، ناملـسم  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شنیدلاو  ای  ردام  ای  ردپ  هک  تسا  یـسک  يرطف : دترم  فلا ) دراد : هناگادـج  یماکحا  کی 

یسک یلم : دترم  ب ) تسا . ناملـسم  شردپ  هک  يدشر  ناملـس  دننام  تسا ؛ هدروآ  يور  رفک  هب  سپـس  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نییآ  غولب ،
رفک هب  نآ  زا  دعب  هدش و  ناملـسم  سپـس  هدرک ، رفک  راهظا  غولب ، زا  دعب  دناهدوب ؛ رفاک  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شردام  ردـپ و  هک  تسا 

(27 .) هفطن داقعنا  ماگنه  هن  دناهتسناد  طرش  ار  لفط  تدالو  ماگنه  ردام  ای  ردپ  رفک  ای  مالسا  زین  اهقف  زا  یخرب  هتبلا  ( 26 .) تسا هتشگ  زاب 
هدرمش ناملـسم  دنزرف ، دشاب ، ناملـسم  نیدلاو  زا  یکی  هاگ  ره  ( 28 .) دنردام ردـپ و  نییآ  عبات  رفک ، مالـسا و  تهج  زا  غلابان ، نادـنزرف 

رفاک ود  ره  ردام  ردـپ و  رگا  ( 29 .) دوشیم روظنم  دنزرف  يارب  رترب  تیعبات  دراد و  يرترب  رفک  رب  مالـسا  نوچ  یمکح ) ِمالـسا  (؛ دوشیم
تیافک یمکح  ِمالـسا  نآ ، تازاجم  يارجا  دادترا و  هب  مکح  يارب  تشاد ، هجوت  دـیاب  هتبلا  ( 30 .) تسا رفاک  مکح  رد  زین  دنزرف  دنشاب ،

، دشاب درم  يرطف  دترم  رگا  دادـترا  تازاجم  ( 31 .) دزروب رفک  سپـس  دنک و  باختنا  ار  مالـسا  غولب ، زا  سپ  شدوخ  درف ، دیاب  دنکیمن .
مادـعا هب  هثرو ، نیب  لاوما  میـسقت  قالط و  هب  زاین  نودـب  رـسمه  زا  ییادـج  حاکن و  نامیپ  خـسف  دـننام  یندـم  ماکحا  زا  یخرب  رب  هوـالع 

زامن دریذپیم و  لاعتم  يادخ  دـنک ، هبوت  یبلق  رواب  داقتعا و  اب  رگا  ینعی  دوشیمن ؛ هتفریذـپ  يرهاظ ، تهج  زا  شاهبوت ، تسا و  موکحم 
ره نایرج  زا  لبق  یتح  دوشیم ؛ هتفریذپ  دـنک ، هبوت  یلم  دـترم  رگا  درادـن . ریثأت  شمادـعا  مکح  نایرج  رب  اما  تسا ؛ حیحـص  شتدابع  و 
هب دناهتفگ  یـسوط  خیـش  دـننام  اهقف  زا  یخرب  زور -  هس  دـننکیم و  توعد  مالـس  هب ا  تشگزاب  هبوت و  هب  ار  يو  تسخن  یمکح ، هنوگ 
زا دترم ، نز  هتبلا  ددرگیم . موکحم  مادعا  هب  هنرگ  و  دوشیم ؛ دازآ  درک ، هبوت  تدم  نیا  رد  رگا  دنهدیم . تلهم  وا  هب  ( 32  -) مزال ردق 

، دـنامیم یقاب  نادـنز  رد  هنرگ  و  دـننکیم ؛ شدازآ  درک ، هبوت  هچناـنچ  دـنناوخیم ، ارف  هبوت  هب  ار  وا  دوشیمن . هتـشک  دـشاب  هک  عون  ره 
هقف تعیرش و  رد  شا  یقوقح  راثآ  دادترا و  عوضوم  ( 33 .) دنک هبوت  ات  دریگیم  رارق  یتشیعم  يانگنت  رد  دروخیم و  هنایزات  زامن  ماگنه 

؛ دناهتفریذپ ار  نآ  یهقف  بهاذم  همه  درادن و  دوجو  يدیدرت  نیرتمک  مکح  لصا  هرابرد  هک  تسا  یهیدب  نشور و  ياهزادـنا  هب  مالـسا 
نز ای  يرطف  یلم و  دترم  نیب  تنس ، لها  روهشم  يأر  ساسا  رب  لاثم ، يارب  دوشیم ؛ هدید  ییاهرظن  فالتخا  شتایئزج  هرابرد  هتبلا  ( 34)

(35 .) دوشیم هتـشک  هنرگ  دازآ و  درک  هبوت  هچناـنچ  دوشیم ، توعد  هبوت  هب  ادـتبا  دـشاب -  هک  عون  ره  درادـن - ؛ دوـجو  یتواـفت  درم  و 
توعد هبوـت  هب  هک  نآیب  دـترم ، تسا  دـقتعم  زین  يرـصب  نسح  ( 36 .) تسا هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  هعیـش ، ياـهقف  دـننام  هفینحوبا ،

لیکـشت یناور  يدام و  ینوناق ، رـصنع  هس  زا  مرج  ره  تسیچ ؟ نآ  یقوقح  تیهاـم  تسا ؛ مرج  دادـترا  اـیآ  ( 37 .) دوشیم هتشک  ددرگ ،
ًالبق هک  نیا  رگم  تسین  مرج  یلمع  چیه  نوچ  تسا ؛ نوناق » رد  ندش  هتخانش  مرج  ، » ینوناق رـصنع  زا  دارم  ینوناق  رـصنع  فلا ) دوشیم .

، مالـسا یقوقح  ماظن  رد  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هدرک  نییعت  تازاجم  شیارب  هتخانـش و  مرج  ار  لعف  كرت  ای  لعف  نآ  ینوناـق 
یلو درادندوجو ؛ یـصن  دادترا  هرابرد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ییازج  نیناوق  رد  تسا . هدش  نایب  نآ  تازاجم  هتخانـش و  مرج  دادـترا 

نوناق لصا 167  تسا و  هتسناد  ینتبم  مالسا  تعیرش  ماکحا  رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  همه  یـساسا ، نوناق  مراهچ  لصا  نوچ 
ربتعم عبانم  هب  دانتسا  اب  دباین ، رگا  دبایب و  هنودم  نیناوق  رد  ار  يوعد  ره  مکح  دنک  ششوک  تسا  فظوم  یـضاق   » درادیم ررقم  یـساسا 

زا هنودـم ، نیناوق  ضراعت  ای  لامجا  اـی  ضقن  اـی  توکـس  هناـهب  هب  دـناوتیمن  دـیامن و  رداـص  ار  هیـضق  مکح  ربتعم ، ياواـتف  اـی  یمالـسا 
ساسارب دیاب  درادـن ، فارـصنا  ای  صاصتخا  یندـم  يواعد  هب  روکذـم  يوعد  نوچ  و  دزرو » عانتما  مکح  رودـص  يوعد و  هب  یگدیـسر 

سوملم و یجراخ ، رـصنع  ینعی  يدام  رـصنع  دادـترا  يدام  رـصنع  ب ) درک . مکح  تازاـجم  هب  تخانـش و  مرجم  ار  دـترم  یهقف  عباـنم 
هتبلا دیآیم . رامش  هب  هدیدپ  نیا  يدام  رصنع  دادترا ، تابجوم  راهظا  رگید ، ترابع  هب  دباییم ؛ تینیع  دادترا  نآ  ببـس  هب  هک  سوسحم 

راهظا راتفر  ای  راتفگ  اـب  هک  تسا  يدادـترا  ددرگیم ، بترتم  نآ  رب  يویند  تازاـجم  هچنآ  یلو  دوشیم ؛ لـصاح  یبلق  راـکنا  اـب  دادـترا 
شیتفت صحفت و  قیقحت و  قح  یسک  تسین و  یقوقح  مرج  دوشن ، زاربا  یتقو  ات  دادترا  هلاقم و . ... باتک ، نتشون  ینارنخس ، دننام  دوش ؛
تردابم يراک  نینچ  هب  هارکا  ای  راشف  تحت  دوش  یعدـم  نآ  زا  سپ  دـنک و  رفک  راـهظا  یناملـسم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  ( 38 .) درادن دیاقع 
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دصق ینعی  یناور  رصنع  دادترا  یناور  رـصنع  ج) ( 39 .) دوشیم هتفریذپ  شیاعدا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  لامتحا  هچنانچ  تسا ، هدـیزرو 
یسایس و یمرج  هک  تهج  نآ  زا  دادترا ، دندقتعم  هدبع ، دمحم  خیش  یشونغلا و  دشار  دننام  رصاعم ، نارکفتم  زا  یخرب  نتشاد . هنامرجم 

هدرمـش مرج  نید  رییغت  فرـص  تسا و  يریزعت  دادـترا  تازاجم  نیارباـنب ، دراد . تازاـجم  تسا ، یمالـسا  تموکح  هیلع  یلمع  یمادـقا 
ندش هارمه  هن  تسا  مکح  عوضوم  هدـیقع ،» نید و  رییغت  فرـص   » ینعی دادـترا ، دوخ  دـهدیم  ناشن  تایاور  تایآ و  اما  ( 40 .) دوشیمن
لوسر زا  ینس  هعیـش و  هک  یتایاور  هیا 217 و  هرقب  هیآ 54 ، هدئام  هیآ 25 ، دـمحم  هروس  تایآ  هب  هجوت  هنومن  يارب  رگید ؛ مئارج  اـب  نآ 

رد دیامنیم . دنمدوس  ( 43 () (ع مظاک ماما  زا  رفعج  نب  یلع  و  ( 42 () (ع رقاب ماما  زا  هدش  لقن  تایاور  زین  و  ( 41) دندومرف لقن  (ص ) مرکا
مکاح ماظن  هیلع  مادقا  یـسایس و  یمرج  ار  دادـترا  نآ  يرای  هب  ناوتب  هک  يدـیق  یلو  تسا ؛ هدـمآ  ثحب  تایئزج  رگید ، تایاور  تایآ و 
ناشن نارمع  لآ  هروس  هیآ 72  ًاـصوصخم  هرقب و  هروس  هیآ 217  هلمج  زا  تاـیآ  یخرب  هتبلا  دروخیمن . مشچ  هب  درک ، دادـملق  یمالـسا 
حرطم یجراخ  یلخاد و  نانمشد  يوس  زا  ناناملـسم  ینید  ياهروابرد  لزلزت  داجیا  يارب  زیگنا  هنتف  نایرج  کی  ناونع  هب  دادترا  دهدیم 

، هدش لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ] رد  دیورب   ] دنتفگ  [ دوخ ناوریپ  هب  اهيدوهی  باتک  لها  زا  یعمج  و  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوب .
هیآ نیا  ( 44 «) دندرگزاب دوخ  نییآ  زا  اهنآ  دیاش  دیدرگزاب ] مالـسا  نییآ  زا  [و  دـیوش رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد 

هـشیر یملع  قیقحت  رد  ناشرفک  هن  دوب و  یقیقح  ناـنآ  ندروآ  مالـسا  هن  عقاو ، رد  تسا . هئطوت  کـی  ناونع  هب  دادـترا  یقلت  رد  حـیرص 
قح و مالـسا  رگا  دنـسرپب  دوخ  زا  ناـنآ  اـت  ناملـسم  مدرم  ینید  ياـهروابرد  لزلزت  داـجیا  يارب  دوب  ياهمدـقم  اـهنآ  رادرک  نیا  تشاد .
هن دوب  تداسح  هطساو  هب  اهنآ  راک  نیا  دنتـشگزاب ؟ نآ  زا  دنهاگآ ، نیـشیپ  ینامـسآ  تاراشب  زا  هک  باتک  لها  ارچ  سپ  تسا ، تسرد 

یبلطهاج و زا  دـهدیم و  هولج  بوخ  نانآ  دزن  ار  اوراـن  راـک  نیا  ناطیـش  تسا . ناناملـسم  زا  یخرب  سوه  موس  لـماع  ( 45 .) یهاوخریخ
رد روکذم  دهاوش  نئارق و  هطساو  هب  ناوتب  اسب  هچ  ( 46 .) دربیم هرهب  نانمـشد  اب  ناشندز  دنویپ  نتفیرف و  يارب  يویند  تسپ  عماطم  رگید 

جراخ نید  زا  هک  یـسک  هاگ  ره  ینعی  تسناد ؛ دیقم  دارفا  دادـترا  رب  یعامتجا  راثآ  بترت  هب  ار  تایاور  رد  روکذـم  تازاجم  تایآ ، نیا 
ورهبور تازاجم  نآ  اب  دنک ، فیعضت  ار  هعماج  ینامیا  هیحور  دروآ و  دیدپ  ههبـش  دیدرت و  یمومع  ناهذا  رد  دوخ ، دادترا  غیلبت  اب  هدش ،
یسایس مرج  کی  ناونع  هب  هن  دوشیم  هدرمـش  مرج  يزیگنا  هنتف  دیدرت و  یمومع  مظن  رد  لالخا  ناونع  هب  دادترا  نیاربانب ، ( 47 .) دوشیم

هن تسا  یهالا  دودـح  باب  زا  دادـترا  تازاجم  یـشونغلا ، دـشار  هدـبع و  دـمحم  خیـش  رظن  فـالخ  رب  سپ ، مکاـح . ماـظن  هیلع  مادـقا  و 
ریزعت هب  رظان  هک  مامألل » دـناوتیم ؛ ماما   » هن مامالا » یلع  تسا ؛ بجاو  ماـما  رب  : » تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  تهج ، نیمه  هب  ( 48 .) تاریزعت

. دشاب

( مود تمسق  ) خساپ

دننام اهقف ، ياواتف  یلو  دـهدیم ؛ لیکـشت  ار  نآ  یناور  رـصنع  دادـترا ، مرج  رد  هنامرجم  دـصق  ناونع  هب  يزیگنا  هنتف  روکذـم ، لیلعت  اـب 
یمئارج يدام  ًافرـص  مئارج  دریگ . رارق  يدام  ًافرـص  مئارج  هرمز  رد  دادترا  مرج  دیاش  بیترت ، نیدب  تسا . قلطم  تایاور ، همه  ای  هدـمع 

رـصنع بکترم ، هیحان  زا  ییازج  ریـصقت  دوجو  ای  هنامرجم  دـصق  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دارفا و  يوس  زا  يدام  لمع  ماجنااب  اهنت  هک  تسا 
ینوناق هراما  ار  يراک  ققحت  فرـص  راذگنوناق  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ( 49 .) لحمیب کچ  رودص  دننام  دنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  مرج  یناور 

درم نز و  عامتجا  دـندقتعم  اهقف  مرحمان ، درم  نز و  عامتجا  تمرح  هلأسم  رد  ًـالثم  دـنکیم ؛ روظنم  لـعاف  دـصق  رب  ( 50) ینوناق ضرف  ای 
يریگولج طابنتسا  نیا  رد  دادترا  زا  عنم  تمکح  تسا . عونمم  مارح و  دنـشاب ، هتـشادن  هانگ  دصق  دنچ  ره  هتـسب ، ياضف  کی  رد  مرحمان 

ياهروابرد لزلزت  داجیا  يارب  هویش  نیا  ردق  نآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ نامیا  تسس  دارفا  يرکف  فعض  زا  هدافتسا  ناگناگیب و  ذوفن  زا 
دصق دترم  هاوخ  دوش ، کیدزن  نآ  هب  دهدیمن  هزاجا  یسک  هب  راذگ  نوناق  هک  تسا  هداس  هویش  لاح  نیع  رد  جیار و  رثؤم و  مدرم  ینید 

همه روحم  تسا و  هدـش  ادـخ  نیزگیاج  ناسنا  برغ ، یتسیناموا  يداـحلا  رکفت  رد  دـترم  تازاـجم  هفـسلف  هن . اـی  دـشاب  هتـشاد  هناـمرجم 
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، ماظن نیا  رد  ددرگیم . میظنت  اهنآ  لیم  ساسارب  دـننکیم و  عضو  اهناسنا  هک  تسا  يزیچ  نوناـق  قوقح و  دوشیم ؛ دادـملق  اـهشزرا 
چیه تسا و  شیوخ  تشونرـس  رب  مکاح  ناسنا  ور ، نیا  زا  ( 51 .) تسا مدرم  تساوخ  یتموکح ، نوناق و  ره  تیعورـشم  تیناقح و  رایعم 

دماجنایم و يرگهحابا ، ینعی  مسیلاربیل ، هب  مسیناموا  ببـس ، نیمه  هب  دریگب . میمـصت  شیارب  درادن  قح  لاعتم  يادـخ  یتح  رگید ، ِسک 
هن تسا  تاـینمت  توهـش و  لاـیما ، زا  نخـس  مسیلاربیل  گـنهرف  رد  درادـن . ياهفیظو  دارفا  يداـم  ياهتذـل  هاـفر و  نیمأـت  زج  زین  تلود 
هب ندیـسر  یناـسفن و  ياههتـساوخ  زا  مدرم  يرادروـخرب  تهج  رد  هـک  دـنراد  راـبتعا  هاـگ  نآ  تاررقم  دـعاوق و  تحلـصم ؛ تـمکح و 

(52 .) تسا تذل  فیک  مک و  شجنس  رازبا  رازگ و  تمدخ  طقف  تحاس  نیا  رد  زین  لقع  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دنوش ؛ میظنت  ناشیاهسوه 
يادخ شتـسرپ  قح  هک  دوشیم  دادملق  ناسنا  یعیبط  قوقح  زا  عافد و  لباق  سدقم و  هزادـنا  نامه  هب  يزاب  سنجمه  قح  ساسا ، نیا  رب 

هب بهذم  رییغت  دوشیم ، هدرمـش  شزرایب  ردق  نیا  ادخ  شتـسرپ  قح  نوچ  و  ( 53 (؛ تسا عافد  لباق  سدقم و  یبهذـم  دـیاقع  رد  لاعتم 
يدام ) يدُعب ود  يدوجوم  ناسنا  یمالسا ، گنهرف  رد  اما  ( 54 .) دنک يریگولج  نآ  زا  درادن  قح  یسک  تسا و  دازآ  ًاقلطم  دارفا و  هقیلس 

ياهمدـقم دـیاب  يدام  عفانم  دـنک و  شالت  مدرم  يونعم ) ) يورخا و  يویند ) ) يدام عفانم  نیمأت  تهج  رد  دـیاب  تموکح  تسا ؛ يونعم ) و 
هب لاعتم  يادـخ  تسا . مدـقم  يونعم  حـلاصم  ضراـعت ، محازت و  ماـگنه  ور ، نیا  زا  دـیآ . رامـش  هب  يونعم  يورخا و  عفاـنم  نیمأـت  يارب 

شریذپ نامز ، نیا  رد  تسا . هتـشاد  ینازرا  رـشب  هب  ینامـسآ  یتعیرـش  يورخا ، يویند و  حـلاصم  نیمأت  يارب  شتمکح  فطل و  ياضتقم 
يرکف راتخاس  یلـصا  ياهناینب  مالـسا  سدقم  نید  دوشیم . هدرمـش  حلاصم  نآ  هب  لین  هار  اهنت  نآ  نیناوق  ندرک  ارجا  یمالـسا و  دیاقع 

شرافـس حیحـص  يرکف  لادج  هشیدـنا و  ِیلاعت  لقع و  غورف  زا  يریگهرهب  هب  ار  اهناسنا  هراومه  هداهن ، رـشب  يدـنمدرخ  هیاپ  رب  ار  دوخ 
ار یمومع  ناهذا  تخاس و  هدولآ  ار  هعماج  يرکف  ياضف  يزیگنا  هنتف  اب  هک  تسا  نآ  رشب  هب  تنایخ  نیرتگرزب  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک 

مکحتسم يّدس  ناناملسم ، مالسا و  هیلع  یتاغیلبت  یناور و  گنج  ربارب  رد  دترم  تازاجم  مادعا و  درک . شوشم  لطاب  قح و  صیخشت  رد 
يارب ملاس  بآ  دنک و  ییادز  تفآ  رهش  بآ  ندش  مومـسم  تروص  رد  تسا  فظوم  هک  هنوگ  نامه  یمالـسا ، تلود  دیآیم . رامـش  هب 

ملاس تهج  رد  هدـننک  هارمگ  دـیاقع  عویـش  هعماـج و  يرکف  ياـضف  یگدولآ  اـی  تیمومـسم  تروص  رد  دراد  هفیظو  دروآ ، مهارف  مدرم 
ار هعماج  ياهشزرا  دنناوتیمن  دنبایرد  نارگید  ات  تسا  هدـنرادزاب  هتـسیاش و  یمادـقا  دـترم  تازاجم  نیاربانب ، ( 55 .) دشوکب نآ  يزاس 

يارب ملاس  ياضف  داجیا  یبهذم و  يدازآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  دادترا  تازاجم  دنروآ . يور  دـیدج  ینید  هب  زور  ره  دـنریگب و  هدـیدان 
ار لــیلدیب  هناروـکروک و  يوریپ  دوـخ  љȘ Ơޙ زا  مالــسا  یبهذـم . يدازآ  نتخاـس  دودـحم  هـن  تـسا  نآ  زا  هتــسیاش  يرادربهرهب 

مالسا دوشیم . ورهبور  نییآ  نیا  خیبوت  اب  دهن  ندرگ  مالسا  هب  رگید  لماوع  طیحم و  ردام و  ردپ و  ریثأت  تحت  یسک  هاگ  ره  دریذپیمن .
دنبیاپ یبهذـم  ینابم  هب  دراد ، رارق  ناگمه  هار  ارف  هک  یگدـیچیپ  ماهبا و  زا  رود  یقطنم و  ياهلیلد  ساسارب  دـیاب  شناوریپ  تسا  دـقتعم 

دننام مالـسا  درادن . یـشزرا  چیه  تسرد ، یملع  لوصا  هب  اکتا  نودب  ینید ، تاررقم  نتـسب  راک  هب  نامیا و  راهظا  فرـص  هنرگو  دندرگ 
يدابم هب  نامیا  مالـسا ، رد  دنادب . ادج  لالدتـسا  قطنم و  ورملق  زا  ار  نامیا  ورملق  هک  تسین  یگتخاس  بهاذـم  رگید  ینونک و  تیحیـسم 

نیع رد  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  میسرپب : ینونک  نایحیسم  زا  رگا  دریگ . همـشچرس  لالدتـسا  قطنم و  زا  دیاب  دیاقع  ياههشیر  بهذم و 
مالـسا یلو  ! تسا ادج  قطنم  لقع و  ورملق  زا  ینامیا  ورملق  دنهدیم : خـساپ  دـشاب ؟ ( سدـقلا حور  نبا و  بأ و  ) ات هس  تسا ، یکی  هک  نآ 

هدـب تراشب  دـننکیم ، باختنا  ار  ناشنیرتوکین  اهنآ  نایم  رد  دنونـشیم و  ار  اـهفرح  هنوگ  همه  هک  ییاـهنآ  مناگدـنب  هب  : » دـیوگیم
لئاق کیرـش  ادـخ  يارب  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق  ( 56 «.) دندرخ نابحاص  نانیا  دنتفای و  تیادـه  ادـخ  هیحان  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا 

ناـهرب لـیلد و  دـننادیم ، ادـخ  هدـیزگرب  تلم  ار  دوـخ  دوـخ و  صوـصخم  ار  تشهب  یلم  رورغ  یبهذـم و  بصعت  ببـس  هب  اـی  دـناهدش 
وا هب  دریذپب ، وریپ  ناونع  هب  ار  یسک  هک  نآ  زا  شیپ  مالسا  نیاربانب ، ( 57 «.) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  : » دیامرفیم دهاوخیم و 

قمع و ظاـحل  زا  هچناـنچ  دـشیدنیب ؛ هنادازآ  دریذـپب ، دـهاوخیم  هک  ینییآ  هراـبرد  دـنک و  زاـب  ار  دوخ  شوـگ  مشچ و  دـهدیم  رادـشه 
شاهرابرد رتشیب  هچ  ره  دراد  قح  هنرگ  دـیآ و  رد  شناوریپ  رامـش  رد  دزاسیم -  عناـق  ًاـمتح  هتبلا  تخاـس -  عناـق  ار  شحور  لالدتـسا 
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ار ادخ  راتفگ  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دش  هدنهانپ  وت  هب  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  : » دهدیم روتـسد  شربمایپ  هب  دیجم  نآرق  دنک . یـسررب  قیقحت و 
« ناوفـص  » ماـن هب  يدرف  ناـمرف ، نیا  یپ  رد  ( 58 «.) دـننادان یمدرم  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ناـسرب ؛ شهاـگناما  هب  هاـگنآ  دونـشب 

دیاش دنک  قیقحت  مالسا  هرابرد  دنامب و  هکم  رد  هام  ود  دهد  هزاجا  تساوخ  شترـضح  زا  دیدرگ و  بایفرـش  (ص ) مالـسا ربمایپ  تمدخ 
ناما تلهم و  وت  هب  هام  راهچ  هام ، ود  ياج  هب  نم ، دومرف : ربمایپ  دـیآرد . شناوریپ  هرمز  رد  ددرگ و  نشور  شیارب  نآ  یتسرد  تقیقح و 
رگا دینک ، یـسررب  ًاقیقد  ار  نید  نیا  قطنم  لیالد و  زاب و  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـهدیم  رادـشه  مالـسا  ساسا ، نیمه  رب  ( 59 .) مهدیم

ناملسم هاگ  ره  یلو  ( 60 (؛» نیدلا یف  هارکا  ال  : » دیهنن ندرگ  شربارب  رد  تخاسن ، دوخ  تیعقاو  تلاصا و  بوذـجم  درکن و  عناق  ار  امش 
یتافیرـشت يرَـسرَس و  يرما  ار  نید  مدرم  دوشیم  ببـس  هک  نآ  رب  هوالع  يریگتخـس ، نیا  دـیدرگ . زاب  نآ  زا  دـیناوتیمن  رگید  دـیدش ،

نیا زا  دنناوتن  ات  ددنبیم  مالـسا  زوت  هنیک  نانمـشد  ناضرغم و  رب  ار  ییوجدوس  هار  دـننک ، تقد  رتشیب  شباختنا  شریذـپ و  رد  دـننادن و 
نانز يارب  مالـسا  هتبلا  دننک . طقاس  رابتعا  زا  ار  نآ  یمومع  راظنا  رد  دنهد و  رارق  دوخ  موش  لایما  هچیزاب  ار  ناملـسم  اهنویلیم  نییآ  هار ،

يرتناسآ يرفیک  دنریگیم ، رارق  ریثأت  تحت  رتدوز  دنرت و  فیعض  اهدرم  زا  ًاعون  يرکف  یعافد و  نامزاس  رظن  زا  هک  ببـس  نادب  دترم ،
یتبهوم ناسنا  باختنا  قح  يدازآ و  ور ، نیا  زا  تسا . هدیرفآ  دنمفده  یلو  دازآ  ار  ناسنا  لاعتم  يادـخ  ًاساسا  ( 61 .) تسا هتفرگ  رظن  رد 

؛ تسین ناسنا  نأش  رد  داـحلا  رفک و  كرـش و  یتسرپ و  تب  مالـسا ، رظن  زا  تهج ، نیمه  هب  دوشیم . هدرمـش  لاـمک  هب  لـین  يارب  یهـالا 
( - 63 ...«.) کلذ نود  ام  رفغی  هب و  كرشی  نأ  رفغیال  هللا  نا  «؛ دشخبیمن ار  ناکرشم  و  ( 62) دریذپیمن ناسنا  زا  ار  رفک  كرش و  دنوادخ 
رفـس میدق ، دهع  . 2 ص 192و193 . یناهفـصا ، بـغار  نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  . 1 تشونیپ : ------------------------ 

عمجم . 4 . 19 (: 3) نارمع لآ  . 3 . 32-26 هلمج ، 10 دنب نایئاربع ، داژن  يدوهی  نایحیـسم  هب  ياهمان  دـیدج ، دـهع  لـصف 13 ؛ ینثم ، هیروت 
اهشسرپ و . 6 ص 417-416 . ج6 ، اضردیـشر ، دمحم  رانملا ، ریـسفت  . 5 ص128 . ج1-2 ، یـسربط ، یلعوبا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبلا 
6؛ (: 61 :) فص . 9 . 285 (: 2) هرقب . 8 . 85 (: 3) نارمع لآ  .) 7 ص 38و78-62 . ج4 . يدزی ، حابـصم  هللا  تیآ  مسیلارولپ ،) يدازآ و  ) اهخساپ

شخب تنـس ؛ لـها  هعیـش و  یهقف  بتک  ر.ك : . 12 ص300-296 . يرهطم ، یـضترم  یهلا ، لادـع  . 11 . 136 (: 2) هرقب . 10 146 (: 2) هرقب
، ییابطابط نیـسح  دمحم  دیـس  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  . 15 17و72و73 . (: 5) هدئام 30و31 ؛ (: 9) هبوت . 14 . 105 (: 2) هرقب . 13 داهج .
ص 74. ج 10 ، تنـس ،) لها  گرزب  ياهقف  زا  ) همادـق نبا  ینغملا ، ص499 و  ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ، . 16 ص282-281 . ج9 ،

كرادم . 19 هلیـسولا . ریرحت  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  مالـسا و  عیارـش  رد  ققحم  موحرم  هلمج  زا  تاساجن ، باب  یهقف  بتک  ر.ك : 17و18 .
ص601 و ج41 ، یفجن ، نسح  دمحم  مالکلا ، رهاوج  . 20 ص294 . ج 2 ، یلماع ، يوسوم  دمحم  دیس  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  ماکحالا 

دیـس یقثولا ، ةورعلا  حرـش  یف  حیقنتلا  . 21 ص839 . یلیبدرا ، يوسوم  میرکلادـبع  دیـس  تاریرغتلا ، دودـحلا و  هقف  ص 488و 49 ؛ ج6 ،
ص ج6 ، یفجن ، نسح  دـمحم  مالکلا ، رهاوج  . 22 ص115 . ج1 ، ینیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ، ص 58-59و61  ج3 ؛ ییوخ ، مساقلاوبا 

ترضح دلوت  تبـسانم  هب  ییویدار  هبحاصم  رد  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  یمناخ  دادترا  هب  مکح  دننام  . 24 نامه . . 23 . 49
هب (س ) همطاـف ترـضح  نوچ  تسا ؛ نم  يوگلا  نیـشوا  مناـخ  دوـب : هتفگ  تسیک ، امـش  يوـگلا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  (س ) ارهز

، ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت ، . 26 ص 600 . ، 41 جو ص48 ج6 ، یفجن ، نسح  دمحم  مالکلارهاوج ، . 25 دناهتشاد . قلعت  لبق  نرق  هدراهچ 
ج41، یفجن ، نـسح  دـمحم  مـالکلا ، رهاوـج  . 28 ص325 . ج 1 ، ییوخ ، مساـقلاوبا  دیـس  جاـهنملا ، ۀـلمکت  یناـبم  . 27 ص499 . ج1 ،
ج41، ناــمه . . 31 ص44و45 . ناــمه ، . 30 ص 49 . ج6 ، ناــمه ، . 29 ص498 . ج2 ، ینیمخ ، ماـــما  هلیـــسولاریرحت ، ص602 ؛
ص616-605. ج41 ، یفجن ، مالکلا ، رهاوج  ص624 ؛ ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ، . 33 ص613 . نامه ، . 32 ص603و605و617 .
، ۀـعبرالا بهاذـملا  یلع  هقفلا  . 35 ص 76 . ج 10 ، همادــق ، نـبا  ینغملا ، ص836 و  یلیبدرا ، يوـسوم  تاریزعتلا ، دودــحلا و  هـقف  . 34
.38 ص76 . ج10 ، ۀمادق ، نبا  ینغملا ، . 37 ص135 . ج7 ، یناساکلا ، رکبوبا  عیانـصلا ، عیادب  . 36 ص 424 . ج5 ، يریزجلا ، نمحرلادبع 
.41 ص83-82 . يرفظم ، نیـسح  دـمحم  یبهذـم ، يراـبدربان  . 40 ناـمه . . 39 ص859 . یلیبدرا ، يوـسوم  تاریزعتلا ، دودــحلا و  هـقف 
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ج10، یـسوط ، خیـش  ماکحالا ، بیذـهت  . 42 ص76 . ج10 ، ۀــمادق ، نـبا  ینغملا ، ص242 ؛ ج3 ، يرون ، ثدـحم  لـیاسولا ، كردتـسم 
هوزج ر.ك : . 47 . 30-25 (: 47) دمحم . 46 . 109 (: 2) هرقب . 45 . 72 (: 3) نارمع لآ  . 44 ح544 . ص159 ، نامه ، . 43 ح553 . ص161 ،

رد ار  دادترا  ثحب  ینـس  هعیـش و  ياهقف  همه  يور ، نیا  زا  . 48 مق . هیضیف  هسردم  رد  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  ینارنخـس  يدازآ » نید و  »
تابثا ینوناق . هراـما  رد  . 50 ص324-323 . مرج ،) ج2( يدیلو ، حـلاص  دـمحم  یمومع ، يازج  قوقح  . 49 دناهدرک . حرطم  دودـح  باب 

رد دـنک ، ظاـحل  نوناـق  ضرف  ناونع  هب  ار  يزیچ  راذـگ  نوناـق  رگا  اـما  دوشیم ؛ رثا  عـفر  تروـص  نیا  رد  تسا و  نکمم  هراـما  فـالخ 
تابثا هلدا  ياهباتک  ج1 و  يروهس ، قازرلادبع  طیـسولا ، ر.ك : .) دوشیمن عفترم  شایقوقح  راثآ  زین  بلطم  نآ  فالخ  تابثا  تروص 

The will of the people shall be the basis of the authority of . 15 يوـــعد .)
ینوتنآ طوقـس ، روهظ و  برغ  مسیلاربـیل  ر.ك : . government...)Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.( 52

Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL . 35 یلوفزد . ربخم  سابع  همجرت  رتسالبرآ ،
. رـشب قوقح  یناهج  هیمـالعا  هداـم 18  . phiLosophy;u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641. 54
.58 . 64 (: 16) لحن 24 ؛ (: 2) ءایبنا 111 ؛ (: 2) هرقب . 57 . 18 (: 29) رمز . 56 يدزی ) حابصم  هللا  تیآ  ینارنخس  .) 2/10/81 وترپ ، همان  هتفه  . 55
.62 ص482-480 . یناـبرق ، نیدـباعلا  نیز  رـشب ، قوـقح  مالـسا و  . 61 . 256 (: 2) هرقب . 60 ص22 . ج3 ، هباغلادـسا ، . 59 . 6 (: 9) هبوت

.116 (: 4) ءاسن . 63 . 7 (: 29) رمز

لماش مکح  نیا  ارچ  هک  تسنیا  رـس  رب  ثحب  هک  الوا  همان 11273.2 ) :) مدشن عناق  هک  دیداد  یباوج  مدوب  هدرک  لاوس  هک  دترم  مادـعا  دروم  رد 
زگره درف  نیا  ادتبا  زا  رگا  یتح   ) دوش یم  دنا  هدوب  ناملسم  وا  ردام  ردپ و  هکیلاح  رد  دوش  يدوهی  هک  يدرف  لماش  یلو  دوش  یمن  یلومعم  رفاک 

بن ناملسم 

شسرپ

مکح نیا  ارچ  هک  تسنیا  رـس  رب  ثحب  هک  الوا  همان 11273.2 ) :) مدشن عناق  هک  دیداد  یباوج  مدوب  هدرک  لاوس  هک  دترم  مادـعا  دروم  رد 
ادتبا زا  رگا  یتح   ) دوش یم  دنا  هدوب  ناملسم  وا  ردام  ردپ و  هکیلاح  رد  دوش  يدوهی  هک  يدرف  لماش  یلو  دوش  یمن  یلومعم  رفاک  لماش 

يردپ ای  دـشکب  ار  ینز  يدرم  رگا  الثم  ) تسین يدایز  یمک  مادـعا  ایآ  هک  تسنیا  رگید  لاوس  ایناث  دـشاب ) هدوبن  ناملـسم  زگره  درف  نیا 
اهقف یخرب  مکح  هب  نات  همان  رد  امـش  اثلاث  ? تسا )!! رتدب  اهراک  نیا  زا  ندش  دترم  ایآ  تسا . مادعا  زا  رتمک  شتازاجم  دشکب  ار  شرـسپ 

ار توادع و ...  طیارـش  نیا  هک  مدوب  هتفرگ  دـهاش  يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  زا  ار  مدوخ  ياتفتـسا  اتحارـص  نم  هکیلاح  رد  دـیا  هدرک  دانتـسا 
یمن هتفریذپ  يرطف  دترم  هبوت  يا  هنماخ  ياقآ  ياوتف  قبط  هک  تسنیا  رگید  هلئسم  دوش . یم  مادعا  تروص  ره  رد  دنتفگ  تشادن و  الـصا 

. تسا بیجع  اعقاو  رگید  نیا  هک  دوش 

( لوا تمسق  ) خساپ

یم بلج  لیذ  تاکن  هب  ار  امش  هجوت  ینید  ياه  هزومآ  فراعم و  رد  امـش  قیقحت  يرگ و  شاکنک  هیحور  زا  ریدقت  زین  مالـس و  ءادها  اب 
یم ریز  بلاطم  رد  تقد  اب  قیمع و  هعلاطم  نکیل  تسا . حیحص  اجب و  تسا ، هدش  حرطم  امش  شسرپ  رد  هک  یتاکن  زا  يرایـسب  . 1 مینک :

یتدیقع يدازآ  یفن  ددص  رد  دادترا  يارب  تازاجم  نوناق  عضو  اب  مالسا  تعیرش  فلا . دشاب . اشگهار  لیاسم  نیا  حیحـص  مهف  رد  دناوت 
هتفریذپ یقوقح  ماظن  تهج  زا  یتدـیقع  يدازآ  مالـسا  هاگدـید  زا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دوب . يرگ » هنتف  عنم   » ددـص رد  هکلب  دوبن ،

ساسا رب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  نوچ  نکیل  و  دـنک ، یمن  تازاـجم  باذـع و  رفک  مرج  هب  اـیند  رد  ار  رفاـک  یمالـسا ، تلود  تسا و 
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برق وترپ  رد  هک  تسا  ییاهن  تداعـس  یقیقح و  لامک  هب  لین  نآ  تسا و  دـنمفده  وا  شنیرفآ  تسا ، هدـش  قلخ  لاـعتم  يادـخ  تمکح 
ترخآ رد  رفاک  ور  نیا  زا  تسا . دنـسپان  یعرـش  رظن  زا  دوش ، شنیرفآ  فدـه  نیا  ققحت  عنام  هک  هچ  ره  اذـل  دوش و  یم  لصاح  هللا  یلا 
باختنا ناکما  ایند  رد  تسا  يو  ياه  راتفر  هناهاگآ  باختنا  يدازآ و  رایتخا و  ساسا  رب  ناسنا  شنیرفآ  ساسا  نوچ  اما  دوش  یم  باقع 

، دـشاب یبلق  رفک  فرـص  رگا  تسا . هئطوت  هنتف و  کـی  تسا ، رفک  زا  ریغ  دادـترا  اـما  تسا . دوجوم  وا  يارب  رفک  ریـسم  اـی  ناـمیا  طارص 
اج همه  هب  دشاب  هتـشاد  یمالـسا  دیاقع  هیلع  غیلبت  یمومع و  ناهذا  رد  راکفا  فارحنا  داجیا  دصق  رگا  اما  درادـن . صحفت  قح  مه  یـسک 

يرطف دـترم  هلأسم  رد  ب . دوش . یم  يراج  وا  رب  تازاجم  مکح  تروص  نیا  رد  مدـش و  رفاک  نـالا  مدوب و  ناملـسم  نم  هک  دـنک  مـالعا 
نم و مالسا  دندوب ، رفاک  مردامو  ردپ  مدوبن ، انشآ  مالـسا  ماکحا  اب  نم  دیوگب  دناوت  یم  یلم  دترم  نوچ  تسا  رظن  دم  هلأسم  نیمه  ًاقیقد 

رفک انامه  هک  دوخ  گرزب  هانگ  زا  منک  یم  هبوت  نالا  اذل  مدوبن  انـشآ  نادنچ  نآ  مزاول  راثآ و  تاعبت و  هب  دوبن و  هناهاگآ  نادـنچ  مرفک 
زا یکی  ای  ردام  ردپ و  هک  ناملـسم  هچب  کی  هک  دشاب  زیگنا  هنتف  نیگمهـس و  دـناوت  یمن  نانچنآ  وا  دادـترا  زین  مومع  ناهذا  رد  دـشاب و 
نآ ماکحا  مالسا و  تاروتـسد  اب  دیوگب  رگا  تسین  هتفریذپ  وا  زا  اذل  تسا ، هدش  گرزب  ناملـسم  هداوناخ  رد  دنـشاب ، هدوب  ناملـسم  اهنآ 

راهظا  » درف دوخ  یتسیاب  غولب  ماگنه  هکلب  تسین  یفاک  دـترم  تازاجم  يارب  یمکح » مالـسا   » دیـشاب هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  مدوبن . انـشآ 
روط نامه  تسناد : دیاب  دترم  تازاجم  تدش  هرابرد  اما  ج . ددرگ . بترتم  يو  رب  مادعا  تازاجم  ات  ددرگرب  رفک  هب  سپس  دنک و  مالسا »

بتارم هب  زین  یحور  تاـفآ  اـه و  يراـمیب  تاـفارحنا و  تسوا ، حور  هـب  ناـسنا  یقیقح  تیوـه  هـکلب  تـسا ، مـسج  زا  رت  مـهم  حور  هـک 
رت و قیقد  رت ، لکـشم  بتارم  هب  تفآ  يرامیب و  نیا  نامرد  هک  نیا  امک  تسا  یمـسج  تارـضم  تاـفآ و  زا  رتراـب  ناـیز  رت و  كاـنرطخ 

حور نودب  تسوا و  حور  هب  ناسنا  تیناسنا  نوچ  تسا  رت  مهم  رایسب  حور  تشادهب  ور  نیا  زا  تسا . یمـسج  ياه  يرامیب  زا  رت  ساسح 
قح و ریـسم  زا  هدـش  روجف  قسف و  لـها  هک  یناـسک  هب  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  تسین ، شیب  یناوـیح  وا ، مسج  لـکیه و  نیا  یناـسنا 

ددص رد  هک  نآ  نودب  تسا ، هدش  لدبم  یناویح  زیارغ  تیناویح و  تمس  هب  اه  نآ  یحور  ياه  یگژیو  و  دندش ، فرحنم  يوقت  نامیا و 
کئلوا . » دناد یم  نانآ  زا  رت  هارمگ  هکلب  اپ  راهچ  ناویح  ار  نانآ  اهنآ ،  يدوجو  تقیقح  تیوه و  نایب  ماقم  رد  هکلب  دشاب  اه  نآ  تناها 

مان و هب  هعماج  رد  ار  یحور  ياذغ  نیرت  مومسم  نیرتدب و  ینعی  دادترا  و   ( 179 فارعا /  « ) نولفاغلا مه  کئلوا  لضا -  مه  لب  ماعنالاک 
لاعتم يادخ  دوجو  دناوت  یمن  دوخ  نهذ  تولخ  رد  یتح  اتقیقح  سکچیه  ندرک . هضرع  عونتم  باذج و  نردم و  يدنب  هتسب  لکش و  اب 

هب نکیل  دوش ، رکنم  دناوت  یمن  ار  یهلا  هتسراو  ناگداتـسرف  میلاعت  وترپ  رد  دشر  تیبرت و  میلعت و  ترورـض  هک  روط  نامه  دنک  راکنا  ار 
، دـشکب ار  ینز  يدرم  رگا  تسناد : دـیاب  لتق  مکح  هرابرد  اما  و  د . دـننک . یم  ادـیپ  یلمع  ای  يرکف  فارحنا  یهاگ  صاخ ، لیالد  رطاـخ 

طابترا وا  گرم  تایح و  اب  زین  درم  هداوناخ  یگدنز  همادا  هلأسم  نوچ  نکیل  دوش ، مادعا  دیاب  لوا  هجرد  رد  تسا و  صاصق  زین  وا  مکح 
راد هدـهع  روآ و  نان  ًاعون  هک   ) درم لفکت  تحت  هداوناخ  تایح  همادا  هب  کمک  يارب  یلام  عبنم  کی  ناونع  هب  صاصق  تروص  رد  دراد ،

ردام ردپ و  هک  یقوقح  هک  ءانثتـسا  کی  ناونع  هب  ردپ ، دروم  رد  دنزادرپب . وا  هداوناخ  هب  ار  درم  هید  زا  یمین  دیاب  تسا ) یگدنز  جراخم 
ردـپ قباس  قوقح  اب  نزاوت  رد  نکیل  تسا  گرزب  مرج  زین  راک  نیا  ینعی  دوش  یم  تازاجم  نیا  عنام  يدـح  ات  دـنراد  نادـنزرف  هدـهع  رب 

یم بلج  لیذ  نتم  هب  ار  امـش  هجوت  دـترم  يارب  مادـعا  مکح  ییارچ  هرابرد  اما  و  دوش . یم  مرج  نیا  تازاجم  رد  فیفخت  ثعاب  رداـمو ،
دیاـب تسخن  دوـشیم . هدرمـش  تاـعوضوم  نیرتساـسح  نیرتمهم و  زا  دادـترا ، هلأـسم  یبهذـم ، ياـهيدازآ  قوـقح و  ورملق  رد  مینک :

رد هکنانچ  دننکیم  راکنا  سپـس  دننکیم و  مالـسا » راهظا   » غولب زا  سپ  هک  تسا  یناسک  هرابرد  دترم  تازاجم  دادترا و  مکح  تسناد 
زا دعب  سپـس  دـشاب  ناملـسم  وا ، هفطن  داقعنا  لاح  رد  شردام  ردـپ و  زا  یکی  هک  تسا  یـسک  يرطف  دـترم  میناوخیم : یهقف  ياهباتک 

رفاک وا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  شردام  ردپ و  هک  تسا  یسک  یلم  دترم  دوش و  جراخ  مالسا  زا  نآ  زا  سپ  دیامن و  مالـسا » راهظا   » شغولب
یلصا ینارصن  دننام  ددرگرب ، رفک  رب  سپس  دروایب  مالسا  نآ  زا  سپ  دوش و  یلصا  رفاک  سپ  دیامن  رفک  راهظا  غولب  زا  دعب  سپس  دنـشاب 
ياـنعم هب  تغل  رد  هدـش ، هـتفرگ  در »  » هژاو زا  هـک  دادـترا » « ؟ تـسیچ دادـترا  ( 1 .) ددرگرب ًالثم  شتینارـصن  هب  سپـس  درواـیب  مالـسا  هک 
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نآ رب  بترتم  ییازج  ماکحا  دادـترا و  هلأسم  هتبلا  ( 2 ،) دوشیم هدیمان  ّهدر  دادـترا و  رفک  هب  تشگزاب  ینید ، گنهرف  رد  تسا . تشگزاب 
رفاک  ، دنادرگ يور  بختنم  هدیزگرب و  نید  زا  یـسک  هاگ  ره  زین  گرزب  بهاذم  نایدا و  زا  رگید  یخرب  رد  درادـن . صاصتخا  مالـسا  هب 
نید هک  تهج  نآ  زا  یمالسا  گنهرف  رد  ( 3 .) دوشیم تازاجم  هدناوخ و  دترم  هتشگرب ، قباس  نید  زا  هک  ببس  نادب  دیآیم و  رامش  هب 

توبن اـی  یمالـسا  تعیرـش  داـعم ،) ) گرم زا  سپ  تاـیح  يو ، تینادـحو  اـی  لاـعتم  يادـخ  سک  ره  ( 4 ،) تسا مالـسا  ادـخ  دزن  یقیقح 
هب هچرگ  تسا ؛ دـحاو  یهلا  ناـیدا  همه  هرهوج  هتبلا  ( 5 .) دوشیم دادملق  رفاک  دشاب ، هتشادن  رواب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 

لیلد هب  عیارـش ، ریاس  تسا و  قح  رب  تعیرـش  کی  اهنت  يرـصع ، ره  رد  دـنباییم ؛ توافت  زین  عیارـش  یعامتجا ، طیارـش  توافت  ياضتقم 
لیلد هب  ًافرص  تیحیسم ، تیدوهی و  دننام  شیپ ، ياهتعیرش  يارب  مالسا  مارتحا  ( 6 .) دوشیم خسن  فیرحت ، عوقو  ای  یلبق  طیارش  توافت 

هک نانچ  نیاربانب ، ( 7 .) اهنآ ینونک  تلاصا  تیناقح و  شریذپ  هن  تسا  زیمآتملاسم  یتسیزمه  دییأت  یلمع و  حماست  يرابدرب و  لمحت و 
ناربمایپ زا  یکی  هب  بستنم  نید ، نآ  هک  دشاب  نیا  رثکادح  دـشاب و  هتـشاد  ینید  کی  ناسنا  هک  تسین  یفاک  : » دـیامرفیم يرهطم  همالع 

یکی ینامز  ره  رد  قح  نید  هکلب  دنتسه ؛، ناسکی  تقو  همه  رد  رابتعا ، ظاحل  زا  ینامسآ  نایدا  همه  هک  لالدتسا  نیا  اب  دشاب ، ینامـسآ 
هکنآ ات  دـننک  تعاـطا  ار  رـصع  نآ  رد  ادـخ  يوس  زا  تعیرـش  بحاـص  ربمغیپ  ناـمز ، ره  رد  هک  تسا  مزـال  سک  همه  رب  تسین و  شیب 

زا دیاب  دیوجب ، ار  یهار  ادخ  يوس  هب  دهاوخب  یسک  رگا  نامز ، نیا  رد  تسا . هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصایبنالا  متاخ  ترـضح  هب  تبون 
صوصخ مالـسا ، زا  دارم  رگا  یتح  و  ( 8 .) تسین هتفریذپ  مالسا  زج  ینید  نآرق ، حیرـص  مکح  هب  دیوجب و  ییامنهار  وا  نید  ياهروتـسد 

هتشاد و یلکش  ینامز  ره  رد  میلست  تقیقح  هک  تسناد  دیاب  دشاب ، ندش  ادخ  میلـست  ینعی ) نآ  يوغل  يانعم  ) روظنم هکلب  دشابن ؛ ام  نید 
هکنیا هچ  سب ؛ ددرگیم و  قبطنم  نآ  رب  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيدمحم  تعیرـش  نامه  نآ  لکـش  ناـمز ، نیا  رد 

ناربماـیپ ناـیم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  درک . تیعبت  اهروتـسد  نیرخآ  زا  دـیاب  هراوـمه  تـسا و  یهلا  روتـسد  نـیرخآ  تعیرـش ، نـیا 
، قحال ناربمایپ  رـشبم  قباس ، ناربمایپ  هک  دنادب  و  ( 9) دشاب هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  همه  دیاب  ناسنا  نکل  درادـن ، دوجو  یعازن  فالتخا و 
هک ناربمایپ -  همه  هب  ناـمیا  همزـال  سپ  ( 10 .) دـناهدوب قباس  ناربمایپ  قدـصم  قحال ، ناربمایپ  دـناهدوب و  اهنآ ، لضفا  متاخ و  ًاـصوصخ 
هس هب  رافک  هتبلا  ( 12 «.) تسا وا  هرود  هک  میشاب  يربمایپ  نامه  تعیرش  میلست  ینامز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ( - 11) تسا نآرق  دیکأت  دروم 

باتک ياراد  نایتشترز  تایاور ، ساسا  رب  اهیتشترز . باتک : لها  هیبش  اهیحیسم 2 . اهيدوهی و  باتک : لها  . 1 دنوشیم : میسقت  هورگ 
ادج ناکرشم  زا  ار  باتک  لها  هراومه  میرک ، نآرق  ( 13) رافک ریاس  ناکرشم و  . 3 تسا . هتفر  نایم  زا  خیرات  لوط  رد  هک  دندوب  ینامسآ 

اب ور ، نیا  زا  ( 14  ... .«) ریخ نم  مکیلع  لزنی  نأ  نیکرـشملا  باتکلا و ال  لها  نم  اورفک  نیذلادوی  ام  : » دیامرفیم لاثم  يارب  تسا ؛ هدرک 
رد دـناهدشن و  ( 15) هدیمان كرشم  دنتسنادیم ، ادخ  رـسپ  ار  مالـسلا » هیلعیـسیع   » ترـضح نایحیـسم  و  ریزع »  » ترـضح نایدوهی  هکنآ 

و ( 17) دریگیم مان  دـترم  ددرگ ، مالـسا  نید  رکنم  هک  یناملـسم  ره  ( 16 .) تسین نیکرـشم  دـننام  نانآ  اب  لماعت  دروخرب و  شور  مالـسا 
، دریذـپ تروص  ناملـسم  کی  يوس  زا  هاگ  ره  دوشیم ، رفک  ببـس  هک  يروما  دادـترا  لـماوع  دوشیم . لـیمحت  وا  رب  تخـس  یتازاـجم 

تلاسر يو ، تینادحو  ادخ ، دوجو  راکنا  دننام  نید : لصا  راکنا  . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دیآیم . رامش  هب  زین  دادترا  ققحت  لماوع 
ادخ هب  رگا  ًالثم  دوشیم ؛ رفاک  درف  روما  نیا  زا  یکی  راکنا  اب  گرم . زا  سپ  تایح  داعم و  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتبترم  یمتخ  ترـضح 
ریغ لحتنا  نم  وه  رفاکلا  « ؛ دوشیم هدرمـش  رفاک  درواین ، نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  تعیرـش  هب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  نامیا 

رد دنادیم  یناملـسم  ره  هزور . ای  زامن  بوجو  راکنا  دـننام  ( 19 :) مالسا نید  یهیدب  يرورـض و  ماکحا  زا  یکی  راکنا  . 2 ( 18 «.) مالسالا
هب یلو  دوشن ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصيدمحم  تعیرـش  مالـسا و  نید  لصا  رکنم  یـسک  تسا  نکمم  تسا . بجاو  هزور  زامن و  مالـسا  نید 

و مالـسالا ) ینعی  ) هلحتنا و  نم ... وه  رفاکلا  « ؛ ددرگ يراج  يو  رب  دادترا  مکح  هتـشگ ، رفاک  مالـسا  يرورـض  ماکحا  زا  یکی  راکنا  لیلد 
دادـترا رفک و  بجوم  نید  تایرورـض  زا  یکی  راـکنا  فرـص  اـیآ  هک  هلأـسم  نیا  رد  اـهقف  هتبلا  ( 20 «.) ةرورـض نیدلا  نم  ملعی  ام  دـحج 
تاـملک یناـعم  امـش  دـنیوگیم  یلو  دـننکیمن  بیذـکت  ار  ربماـیپ  هـک  يورـسک  نوـچ  يدارفا  اـهینایداق و  ناـیئاهب ، دـننام  دوـشیم - 
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ًالثم ( - 22) دشاب هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  درف  دـشاب و  نید  لصا  راکنا  مزلتـسم  دـیاب  ای  ( 21  -) دـیمهفیمن ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هتفگ غورد  ربمایپ  هللا ) ذوعن   ) سپ هدش ، عضو  یمکح  نینچ  مالـسا  رد  مرادـن  لوبق  نم  هک  دـشاب  انعم  نیا  هب  هزور ، زامن و  بوجو  راکنا 

نـشور هک  ياهنوگ  هب  دنک ، یگدنز  یمالـسا  ياهروشک  زا  رود  ای  دیآ  رامـش  هب  مالـسالا  دیدج  رکنم  رگا  دنراد . رظن  فالتخا  تسا - 
يرورـض ریغ  یلو  یعطق  ماـکحا  زا  یکی  راـکنا  . 3 ( 23 .) دوـشیمن مکح  يو  رفک  هب  دـشاب ، نکمم  يو  دزن  مکح  نـیا  تهادـب  ندوـبن 

ای تسا و  لطاب  صاخ ) دراوم  رد  زج  ) رفاسم هزور  ای  تسا  مارح  رطف  دیع  رد  هزور  ًالثم  دنادب  صخشم  روط  هب  یسک  هاگ  ره  ( 24 :) مالسا
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  راکنا  هب  رما  نیا  نوچ  دوشیم ؛ دترم  ددرگ ، نآ  رکنم  نیا  دوجو  اب  یلو  تسا ، بجاو  ناوناب  یمالـسا  شـشوپ 

. دماجنایم ترضح  نآ  بیذکت  ای  هلآو 

( مود تمسق  ) خساپ

، بیذکت ببـس  هک  يرادرک  ای  راتفگ  ره  دشاب . راکـشآ  حیرـص و  راتفگ  اب  ًامتح  سدـقم  تعیرـش  ماکح  ای ا  نید  راکنا  تسین  مزال  هتبلا 
زا نتشادرب  تسد  ندرمش و  کچوک  و  ( 25) تاسدقم هب  تناها  ای  مالسا  نید  يازهتسا  رخسمت و  ندرمش ، صقان  يراذگ و  بیع  راکنا ،

راتفر و ره  يور ، نیا  زا  نآ . ندرک  نارابریت  ای  هراپ  ای  تافاثک  رد  نآرق  ندنکفا  دـننام  دوشیم ؛ دادـترا  رفک و  ققحت  بجوم  ددرگ ، نآ 
(26 .) ددرگیم دادـترا  رفک و  بجوم  دـشاب ، نآ  هب  داقتعا  ندوب  هدـیافیب  هجیتن  رد  مالـسا و  نید  تیناـقح  مدـع  نآ  هجیتن  هک  يراـتفگ 
هب تحارص  اب  يدشر  ناملـس  تسا . وا  ندناوخ  دترم  يدشر و  ناملـس  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نآ  نشور  ياههنومن  زا  یکی 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  میرک ، نآرق  سدـقم  تحاـس  هب  روآ  مرـش  هناروزم و  يوـحن  هـب  یلو  تخادرپـن ؛ مالـسا  راـکنا  یفن و 
و دراد -  لقتـسم  تازاجم  تسا و  یبنلا » بس  » ماـن هب  هناگادـج  یمرج  دوخ  نیا  درک -  نیهوت  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یخرب  نارـسمه و 

نآرق لوزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلاسر  هک  دـنکیم  نیقلت  شباتک  هدـنناوخ  هب  وا  تفرگ . هرخُـس  هب  ار  نآرق  لوزن  یحو و  هلأسم 
هدش هدیناجنگ  نآرق  رد  زین  ناطیش  نانخس  زا  یضعب  یتح  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  یبن  نهذ  هتخاس  هللا -  ذاعم  غورد و -  میرک ،
ردام ای  ردپ  هک  تسا  یسک  يرطف : دترم  فلا . دراد : هناگادج  یماکحا  کی  ره  تسا و  عون  ود  دترم  یمالـسا  هقف  رد  دترم  عاونا  تسا .
ناملس دننام  تسا ؛ هدروآ  يور  رفک  هب  سپس  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نییآ  غولب ، زا  دعب  هدوب ، ناملـسم  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شنیدلاو  ای 

، غولب زا  دـعب  دـناهدوب ؛ رفاک  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شردام  ردـپ و  هک  تسا  یـسک  یلم : دـترم  ب . تسا . ناملـسم  شردـپ  هک  يدـشر 
ماگنه ردام  ای  ردپ  رفک  ای  مالسا  زین  اهقف  زا  یخرب  هتبلا  ( 27 .) تسا هتشگ  زاب  رفک  هب  نآ  زا  دعب  هدش و  ناملسم  سپس  هدرک ، رفک  راهظا 

ره ( 29 .) دنردام ردـپ و  نییآ  عبات  رفک ، مالـسا و  تهج  زا  غلابان ، نادـنزرف  ( 28 .) هفطن داقعنا  ماگنه  هن  دناهتـسناد  طرـش  ار  لفط  تدالو 
يارب رترب  تیعبات  دراد و  يرترب  رفک  رب  مالسا  نوچ  یمکح ) ِمالسا  (؛ دوشیم هدرمش  ناملسم  دنزرف ، دشاب ، ناملسم  نیدلاو  زا  یکی  هاگ 
مکح يارب  تشاد ، هجوت  دیاب  هتبلا  ( 31 .) تسا رفاک  مکح  رد  زین  دنزرف  دنـشاب ، رفاک  ود  ره  ردام  ردپ و  رگا  ( 30 .) دوشیم روظنم  دنزرف 
راهظا ار  مالـسا  غولب ، زا  سپ  شدوخ  درف ، دیاب  دنکیمن . تیافک  ردام  ردپ و  زا  یعبت  یمکح و  ِمالـسا  نآ ، تازاجم  يارجا  دادترا و  هب 
حاکن نامیپ  خسف  دننام  یندم  ماکحا  زا  یخرب  رب  هوالع  دشاب ، درم  يرطف  دترم  رگا  ( 33) دادترا تازاجم  ( 32 .) دزروب رفک  سپس  دنک و 

دوشیمن هتفریذپ  يرهاظ ، تهج  زا  شاهبوت ، تسا و  موکحم  مادعا  هب  هثرو ، نیب  لاوما  میـسقت  قالط و  هب  زاین  نودب  رـسمه  زا  ییادج  و 
ریثأت شمادـعا  مکح  نایرج  رب  اما  تسا ؛ حیحـص  شتدابع  زامن و  دریذـپیم و  لاعتم  يادـخ  دـنک ، هبوت  یبلق  رواب  داقتعا و  اـب  رگا  ینعی 
مالـس هب ا  تشگزاب  هبوت و  هب  ار  يو  تسخن  یمکح ، هنوگ  ره  نایرج  زا  لبق  یتح  دوشیم ؛ هتفریذـپ  دـنک ، هبوت  یلم  دـترم  رگا  درادـن .

هبوت تدم  نیا  رد  رگا  دنهدیم . تلهم  وا  هب  ( 34  -) مزال ردق  هب  دناهتفگ  یسوط  خیـش  دننام  اهقف  زا  یخرب  زور -  هس  دننکیم و  توعد 
، دنناوخیم ارف  هبوت  هب  ار  وا  دوشیمن . هتـشک  دشاب  هک  عون  ره  زا  دترم ، نز  هتبلا  ددرگیم . موکحم  مادعا  هب  هنرگ  و  دوشیم ؛ دازآ  درک ،
ات دریگیم  رارق  یتشیعم  يانگنت  رد  دروخیم و  هنایزات  زامن  ماگنه  دنامیم ، یقاب  نادنز  رد  هنرگ  و  دننکیم ؛ شدازآ  درک ، هبوت  هچنانچ 
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مکح لصا  هرابرد  هک  تسا  یهیدـب  نشور و  ياهزادـنا  هب  مالـسا  هقف  تعیرـش و  رد  شا  یقوقح  راثآ  دادـترا و  عوضوم  ( 35 .) دنک هبوت 
؛ دوشیم هدـید  ییاهرظن  فالتخا  شتایئزج  هراـبرد  هتبلا  ( 36 (؛ دـناهتفریذپ ار  نآ  یهقف  بهاذـم  همه  درادـن و  دوجو  يدـیدرت  نیرتمک 
هب ادتبا  دـشاب -  هک  عون  ره  درادـن - ؛ دوجو  یتوافت  درم  نز و  ای  يرطف  یلم و  دـترم  نیب  تنـس ، لها  روهـشم  يأر  ساسا  رب  لاثم ، يارب 

هتـشاذگ قرف  درم  نز و  نیب  هعیـش ، ياـهقف  دـننام  هفینحوبا ، ( 37 .) دوشیم هتـشک  هنرگ  دازآ و  درک  هبوت  هچناـنچ  دوشیم ، توـعد  هبوـت 
هـس زا  مرج  ره  دادترا  مرج  تیهام  ( 39 .) دوشیم هتـشک  ددرگ ، توعد  هبوت  هب  هکنآیب  دترم ، تسا  دقتعم  زین  يرـصب  نسح  ( 38 .) تسا
نوچ تسا ؛ نوناق » رد  ندش  هتخانـش  مرج  ، » ینوناق رـصنع  زا  دارم  ینوناق ؛ رـصنع  فلا . دوشیم . لیکـشت  یناور  يدام و  ینوناق ، رـصنع 
هنوگ نامه  دـشاب . هدرک  نییعت  تازاجم  شیارب  هتخانـش و  مرج  ار  لعف  كرت  ای  لعف  نآ  ینوناق  ًـالبق  هکنیا  رگم  تسین  مرج  یلمع  چـیه 

، ناریا یمالـسا  يروهمج  ییازج  نیناوق  رد  تسا . هدش  نایب  نآ  تازاجم  هتخانـش و  مرج  دادترا  مالـسا ، یقوقح  ماظن  رد  دـش ، هتفگ  هک 
مالسا تعیرش  ماکحا  رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  همه  یساسا ، نوناق  مراهچ  لصا  نوچ  یلو  درادندوجو ؛ یـصن  دادترا  هرابرد 
هنودم نیناوق  رد  ار  يوعد  ره  مکح  دـنک  شـشوک  تسا  فظوم  یـضاق   » درادیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 167  تسا و  هتـسناد  ینتبم 

ای ضقن  ای  توکـس  هناهب  هب  دناوتیمن  دیامن و  رداص  ار  هیـضق  مکح  ربتعم ، ياواتف  ای  یمالـسا  ربتعم  عبانم  هب  دانتـسا  اب  دباین ، رگا  دبایب و 
صاصتخا یندم  يواعد  هب  روکذم  يوعد  نوچ  و  دزرو » عانتما  مکح  رودص  يوعد و  هب  یگدیـسر  زا  هنودـم ، نیناوق  ضراعت  ای  لامجا 

ینعی يدام  رصنع  دادترا ؛ يدام  رصنع  ب . درک . مکح  تازاجم  هب  تخانش و  مرجم  ار  دترم  یهقف  عبانم  ساسارب  دیاب  درادن ، فارصنا  ای 
نیا يدام  رـصنع  دادترا ، تابجوم  راهظا  رگید ، ترابع  هب  دباییم ؛ تینیع  دادـترا  نآ  ببـس  هب  هک  سوسحم  سوملم و  یجراخ ، رـصنع 

تـسا يدادترا  ددرگیم ، بترتم  نآ  رب  يویند  تازاجم  هچنآ  یلو  دوشیم ؛ لصاح  یبلق  راکنا  اب  دادترا  هتبلا  دـیآیم . رامـش  هب  هدـیدپ 
قح یسک  تسین و  یقوقح  مرج  دوشن ، زاربا  یتقو  ات  دادترا  هلاقم و . ... باتک ، نتشون  ینارنخس ، دننام  دوش ؛ راهظا  راتفر  ای  راتفگ  اب  هک 

هارکا ای  راشف  تحت  دوش  یعدم  نآ  زا  سپ  دنک و  رفک  راهظا  یناملسم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  ( 40 .) درادن دیاقع  شیتفت  صحفت و  قیقحت و 
؛ دادترا یناور  رصنع  ج . ( 41 .) دوشیم هتفریذپ  شیاعدا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  لامتحا  هچنانچ  تسا ، هدـیزرو  تردابم  يراک  نینچ  هب 

نآ زا  دادترا ، دندقتعم  هدبع ، دمحم  خیش  یـشونغلا و  دشار  دننام  رـصاعم ، نارکفتم  زا  یخرب  نتـشاد . هنامرجم  دصق  ینعی  یناور  رـصنع 
فرص تسا و  يریزعت  دادترا  تازاجم  نیاربانب ، دراد . تازاجم  تسا ، یمالسا  تموکح  هیلع  یلمع  یمادقا  یـسایس و  یمرج  هک  تهج 
مکح عوضوم  هدیقع ،» نید و  رییغت  فرـص   » ینعی دادترا ، دوخ  دهدیم  ناشن  تایاور  تایآ و  اما  ( 42 .) دوشیمن هدرمش  مرج  نید  رییغت 

یتایاور هیآ 217 و  هرقب » ، » هیآ 54 هدئام » ، » هیآ 25 دـمحم »  » هروس تایآ  هب  هجوت  هنومن  يارب  رگید ؛ مئارج  اب  نآ  ندـش  هارمه  هن  تسا 
نب یلع  و  ( 44) مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زا  هدـش  لقن  تایاور  زین  و  ( 43) دندومرف لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  ینـس  هعیـش و  هک 

هب ناوتب  هک  يدیق  یلو  تسا ؛ هدـمآ  ثحب  تایئزج  رگید ، تایاور  تایآ و  رد  دـیامنیم . دـنمدوس  ( 45) مالـسلا هیلعمظاک  ماما  زا  رفعج 
هیآ هلمج  زا  تایآ  یخرب  هتبلا  دروخیمن . مشچ  هب  درک ، دادـملق  یمالـسا  مکاح  ماظن  هیلع  مادـقا  یـسایس و  یمرج  ار  دادـترا  نآ  يراـی 

لزلزت داـجیا  يارب  زیگنا  هـنتف  ناـیرج  کـی  ناوـنع  هـب  دادـترا  دـهدیم  ناـشن  نارمع  لآ  هروـس  هـیآ 72  ًاــصوصخم  هرقب و  هروـس   217
اهيدوهی  ] باتک لها  زا  یعمج  و  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوب . حرطم  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  يوس  زا  ناناملسم  ینید  ياهروابرد 

زا و  دـیوش [ رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـش ، لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ] رد  دـیورب   ] دـنتفگ  [ دوخ ناوریپ  هب 
هن عقاو ، رد  تسا . هئطوت  کی  ناونع  هب  دادترا  یقلت  رد  حیرص  هیآ  نیا  ( 46 «) دندرگزاب دوخ  نییآ  زا  اهنآ  دیاش   [ دیدرگزاب مالسا  نییآ 

لزلزت داـجیا  يارب  دوـب  ياهمدــقم  اـهنآ  رادرک  نـیا  تـشاد . هـشیر  یملع  قـیقحت  رد  ناـشرفک  هـن  دوـب و  یقیقح  ناــنآ  ندروآ  مالــسا 
ینامـسآ تاراشب  زا  هک  باتک  لها  ارچ  سپ  تسا ، تسرد  قح و  مالـسا  رگا  دنـسرپب  دوخ  زا  نانآ  اـت  ناملـسم  مدرم  ینید  ياـهروابرد 

. تسا ناناملسم  زا  یخرب  سوه  موس  لماع  ( 47 .) یهاوخریخ هن  دوب  تداسح  هطساو  هب  اهنآ  راک  نیا  دنتشگزاب ؟ نآ  زا  دنهاگآ ، نیـشیپ 
اب ناـشندز  دـنویپ  نتفیرف و  يارب  يویند  تسپ  عماـطم  رگید  یبلطهاـج و  زا  دـهدیم و  هولج  بوـخ  ناـنآ  دزن  ار  اوراـن  راـک  نیا  ناـطیش 
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راثآ بترت  هب  ار  تایاور  رد  روکذم  تازاجم  تایآ ، نیا  رد  روکذم  دـهاوش  نئارق و  هطـساو  هب  ناوتب  اسب  هچ  ( 48 .) دربیم هرهب  نانمشد 
دـیدرت و یمومع  ناهذا  رد  دوخ ، دادـترا  غیلبت  اب  هدـش ، جراخ  نید  زا  هک  یـسک  هاگ  ره  ینعی  تسناد ؛ دـیقم  دارفا  دادـترا  رب  یعاـمتجا 
رد لالخا  ناونع  هب  دادـترا  نیاربانب ، ( 49 .) دوشیم ورهبور  تازاجم  نآ  اب  دـنک ، فیعـضت  ار  هعماج  یناـمیا  هیحور  دروآ و  دـیدپ  ههبش 

رظن فالخ  رب  سپ ، مکاـح . ماـظن  هیلع  مادـقا  یـسایس و  مرج  کـی  ناونع  هب  هن  دوشیم  هدرمـش  مرج  يزیگنا  هنتف  دـیدرت و  یمومع  مظن 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  تهج ، نیمه  هب  ( 50 .) تاریزعت هن  تسا  یهلا  دودح  باب  زا  دادترا  تازاجم  یشونغلا ، دشار  هدبع و  دمحم  خیش 

دـصق ناونع  هب  يزیگنا  هنتف  روکذـم ، لیلعت  اـب  دـشاب . ریزعت  هب  رظاـن  هک  ماـمألل » دـناوتیم ؛ ماـما   » هن ماـمالا » یلع  تسا ؛ بجاو  ماـما  رب  »
، بیترت نیدب  تسا . قلطم  تایاور ، همه  ای  هدمع  دننام  اهقف ، ياواتف  یلو  دهدیم ؛ لیکشت  ار  نآ  یناور  رـصنع  دادترا ، مرج  رد  هنامرجم 
دارفا و يوس  زا  يدام  لمع  ماجنااب  اهنت  هک  تسا  یمئارج  يدام  ًافرـص  مئارج  دریگ . رارق  يدام  ًافرـص  مئارج  هرمز  رد  دادترا  مرج  دـیاش 

کچ رودص  دننام  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  مرج  یناور  رصنع  بکترم ، هیحان  زا  ییازج  ریـصقت  دوجو  ای  هنامرجم  دصق  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
؛ دنکیم روظنم  لعاف  دصق  رب  ( 52) ینوناق ضرف  ای  ینوناق  هراما  ار  يراک  ققحت  فرـص  راذـگنوناق  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ( 51 .) لحمیب

هانگ دـصق  دـنچ  ره  هتـسب ، ياضف  کی  رد  مرحمان  درم  نز و  عامتجا  دـندقتعم  اـهقف  مرحماـن ، درم  نز و  عاـمتجا  تمرح  هلأـسم  رد  ًـالثم 
دارفا يرکف  فعض  زا  هدافتسا  ناگناگیب و  ذوفن  زا  يریگولج  طابنتسا  نیا  رد  دادترا  زا  عنم  تمکح  تسا . عونمم  مارح و  دنشاب ، هتشادن 
هویـش لاح  نیع  رد  جـیار و  رثؤم و  مدرم  ینید  ياهروابرد  لزلزت  داـجیا  يارب  هویـش  نیا  ردـق  نآ  رگید ، تراـبع  هب  تسا ؛ ناـمیا  تسس 

تازاجم هفـسلف  هن . ای  دشاب  هتـشاد  هنامرجم  دصق  دترم  هاوخ  دوش ، کیدزن  نآ  هب  دـهدیمن  هزاجا  یـسک  هب  راذـگ  نوناق  هک  تسا  هداس 
يزیچ نوناق  قوقح و  دوشیم ؛ دادملق  اهشزرا  همه  روحم  تسا و  هدش  ادـخ  نیزگیاج  ناسنا  برغ ، یتسیناموا  يداحلا  رکفت  رد  دـترم 

، یتموکح نوناق و  ره  تیعورـشم  تیناقح و  رایعم  ماظن ، نیا  رد  ددرگیم . میظنت  اهنآ  لیم  ساسارب  دـننکیم و  عضو  اـهناسنا  هک  تسا 
شیارب درادن  قح  لاعتم  يادخ  یتح  رگید ، ِسک  چـیه  تسا و  شیوخ  تشونرـس  رب  مکاح  ناسنا  ور ، نیا  زا  ( 53 .) تسا مدرم  تساوخ 

دارفا يدام  ياهتذـل  هافر و  نیمأت  زج  زین  تلود  دـماجنایم و  يرگهحابا ، ینعی  مسیلاربیل ، هب  مسیناموا  ببـس ، نیمه  هب  دریگب . میمـصت 
رابتعا هاگ  نآ  تاررقم  دعاوق و  تحلـصم ؛ تمکح و  هن  تسا  تاینمت  توهـش و  لایما ، زا  نخـس  مسیلاربیل  گنهرف  رد  . درادـن ياهفیظو 

رد زین  لقع  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دنوش ؛ میظنت  ناشیاهسوه  هب  ندیـسر  یناسفن و  ياههتـساوخ  زا  مدرم  يرادروخرب  تهج  رد  هک  دنراد 
سدقم و هزادنا  نامه  هب  يزاب  سنجمه  قح  ساسا ، نیا  رب  ( 54 .) تسا تذل  فیک  مک و  شجنس  رازبا  رازگ و  تمدخ  طقف  تحاس  نیا 
و ( 55 (؛ تسا عافد  لباق  سدقم و  یبهذم  دـیاقع  رد  لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  قح  هک  دوشیم  دادـملق  ناسنا  یعیبط  قوقح  زا  عافد و  لباق 

نآ زا  درادن  قح  یـسک  تسا و  دازآ  ًاقلطم  دارفا و  هقیلـس  هب  بهذم  رییغت  دوشیم ، هدرمـش  شزرایب  ردـق  نیا  ادـخ  شتـسرپ  قح  نوچ 
عفانم نیمأت  تهج  رد  دـیاب  تموکح  تسا ؛ يونعم ) يدام و  ) يدـُعب ود  يدوجوم  ناسنا  یمالـسا ، گـنهرف  رد  اـما  ( 56 .) دنک يریگولج 

زا دـیآ . رامـش  هب  يونعم  يورخا و  عفانم  نیمأت  يارب  ياهمدـقم  دـیاب  يدام  عفانم  دـنک و  شالت  مدرم  يونعم )  ) يورخا و  يویند )  ) يدام
يویند و حلاصم  نیمأت  يارب  شتمکح  فطل و  ياضتقم  هب  لاعتم  يادـخ  تسا . مدـقم  يونعم  حـلاصم  ضراعت ، محازت و  ماگنه  ور ، نیا 

نآ هب  لین  هار  اهنت  نآ  نیناوق  ندرک  ارجا  یمالسا و  دیاقع  شریذپ  نامز ، نیا  رد  تسا . هتشاد  ینازرا  رشب  هب  ینامـسآ  یتعیرـش  يورخا ،
. دوشیم هدرمش  حلاصم 

( موس تمسق  ) خساپ

لقع و غورف  زا  يریگهرهب  هب  ار  اهناسنا  هراومه  هداهن ، رشب  يدنمدرخ  هیاپ  رب  ار  دوخ  يرکف  راتخاس  یلصا  ياهناینب  مالسا  سدقم  نید 
ياضف يزیگنا  هنتف  اب  هک  تسا  نآ  رـشب  هب  تنایخ  نیرتگرزب  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک  شرافـس  حیحـص  يرکف  لادـج  هشیدـنا و  ِیلاـعت 

یناور گنج  ربارب  رد  دترم  تازاجم  مادعا و  درک . شوشم  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  ار  یمومع  ناهذا  تخاس و  هدولآ  ار  هعماج  يرکف 
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مومسم تروص  رد  تسا  فظوم  هک  هنوگ  نامه  یمالسا ، تلود  دیآیم . رامش  هب  مکحتـسم  يّدس  ناناملـسم ، مالـسا و  هیلع  یتاغیلبت  و 
يرکف ياـضف  یگدولآ  اـی  تیمومـسم  تروص  رد  دراد  هفیظو  دروآ ، مهارف  مدرم  يارب  ملاـس  بآ  دـنک و  ییادز  تفآ  رهـش  بآ  ندـش 

ات تسا  هدنرادزاب  هتسیاش و  یمادقا  دترم  تازاجم  نیاربانب ، ( 57 .) دشوکب نآ  يزاس  ملاس  تهج  رد  هدننک  هارمگ  دیاقع  عویش  هعماج و 
هدافتـسا يارب  دادترا  تازاجم  دنروآ . يور  دـیدج  ینید  هب  زور  ره  دـنریگب و  هدـیدان  ار  هعماج  ياهشزرا  دـنناوتیمن  دـنبایرد  نارگید 

ناوریپ زا  مالـسا  یبهذم . يدازآ  نتخاس  دودـحم  هن  تسا  نآ  زا  هتـسیاش  يرادربهرهب  يارب  ملاس  ياضف  داجیا  یبهذـم و  يدازآ  زا  هنیهب 
اب دهن  ندرگ  مالـسا  هب  رگید  لماوع  طیحم و  ردام و  ردپ و  ریثأت  تحت  یـسک  هاگ  ره  دریذـپیمن . ار  لیلدیب  هناروکروک و  يوریپ  دوخ 
هار ارف  هک  یگدـیچیپ  ماهبا و  زا  رود  یقطنم و  ياـهلیلد  ساـسارب  دـیاب  شناوریپ  تسا  دـقتعم  مالـسا  دوشیم . ورهبور  نییآ  نیا  خـیبوت 

یملع لوصا  هب  اکتا  نودب  ینید ، تاررقم  نتـسب  راک  هب  نامیا و  راهظا  فرـص  هنرگو  دندرگ  دنبیاپ  یبهذم  ینابم  هب  دراد ، رارق  ناگمه 
لالدتسا قطنم و  ورملق  زا  ار  نامیا  ورملق  هک  تسین  یگتخاس  بهاذم  رگید  ینونک و  تیحیسم  دننام  مالسا  درادن . یشزرا  چیه  تسرد ،

ینونک نایحیـسم  زا  رگا  دریگ . همـشچرس  لالدتـسا  قطنم و  زا  دیاب  دـیاقع  ياههشیر  بهذـم و  يدابم  هب  نامیا  مالـسا ، رد  دـنادب . ادـج 
زا ینامیا  ورملق  دنهدیم : خـساپ  دـشاب ؟ ( سدـقلا حور  نبا و  بأ و  ) ات هس  تسا ، یکی  هکنآ  نیع  رد  ادـخ  تسا  نکمم  هنوگچ  میـسرپب :

اهنآ ناـیم  رد  دنونـشیم و  ار  اـهفرح  هنوـگ  هـمه  هـک  ییاـهنآ  مناگدـنب  هـب  : » دـیوگیم مالــسا  یلو  ! تـسا ادـج  قـطنم  لـقع و  ورملق 
نآرق ( 58 «.) دندرخ نابحاص  نانیا  دنتفای و  تیاده  ادخ  هیحان  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هدب  تراشب  دـننکیم ، باختنا  ار  ناشنیرتوکین 

تلم ار  دوخ  دوخ و  صوصخم  ار  تشهب  یلم  رورغ  یبهذم و  بصعت  ببـس  هب  ای  دـناهدش  لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  یناسک  زا  میرک 
هکنآ زا  شیپ  مالسا  نیاربانب ، ( 59 «.) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  : » دیامرفیم دهاوخیم و  ناهرب  لیلد و  دننادیم ، ادخ  هدیزگرب 

هنادازآ دریذـپب ، دـهاوخیم  هک  ینییآ  هرابرد  دـنک و  زاـب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـهدیم  رادـشه  وا  هب  دریذـپب ، وریپ  ناونع  هب  ار  یـسک 
قح هنرگ  دیآ و  رد  شناوریپ  رامـش  رد  دزاسیم -  عناق  ًامتح  هتبلا  تخاس -  عناق  ار  شحور  لالدتـسا  قمع و  ظاحل  زا  هچنانچ  دشیدنیب ؛
دش هدنهانپ  وت  هب  ناکرشم  زا  یکی  رگا  : » دهدیم روتـسد  شربمایپ  هب  دیجم  نآرق  دنک . یـسررب  قیقحت و  شاهرابرد  رتشیب  هچ  ره  دراد 
نیا یپ  رد  ( 60 «.) دـننادان یمدرم  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ناسرب ؛ شهاگناما  هب  هاـگنآ  دونـشب  ار  ادـخ  راـتفگ  اـت  هدـب  هاـنپ  وا  هب 

رد هام  ود  دهد  هزاجا  تساوخ  شترـضح  زا  دـیدرگ و  بایفرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تمدـخ  ناوفـص »  » مان هب  يدرف  نامرف ،
، نم دومرف : ربمایپ  دیآرد . شناوریپ  هرمز  رد  ددرگ و  نشور  شیارب  نآ  یتسرد  تقیقح و  دیاش  دنک  قیقحت  مالـسا  هرابرد  دـنامب و  هکم 
لیالد و زاب و  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دهدیم  رادشه  مالسا  ساسا ، نیمه  رب  ( 61 .) مهدیم ناما  تلهم و  وت  هب  هام  راهچ  هام ، ود  ياج  هب 
ال : » دیهنن ندرگ  شربارب  رد  تخاسن ، دوخ  تیعقاو  تلاصا و  بوذـجم  درکن و  عناق  ار  امـش  رگا  دـینک ، یـسررب  ًاقیقد  ار  نید  نیا  قطنم 

دوشیم ببـس  هکنآ  رب  هوالع  يریگتخـس ، نیا  دیدرگ . زاب  نآ  زا  دیناوتیمن  رگید  دـیدش ، ناملـسم  هاگ  ره  یلو  ( 62 (؛» نیدلا یف  هارکا 
نانمـشد ناضرغم و  رب  ار  ییوجدوس  هار  دننک ، تقد  رتشیب  شباختنا  شریذـپ و  رد  دـننادن و  یتافیرـشت  يرَـسرَس و  يرما  ار  نید  مدرم 

زا ار  نآ  یمومع  راظنا  رد  دنهد و  رارق  دوخ  موش  لایما  هچیزاب  ار  ناملـسم  اهنویلیم  نییآ  هار ، نیا  زا  دنناوتن  ات  ددنبیم  مالـسا  زوت  هنیک 
رتدوز دـنرت و  فیعـض  اهدرم  زا  ًاعون  يرکف  یعافد و  نامزاس  رظن  زا  هک  ببـس  نادـب  دـترم ، نانز  يارب  مالـسا  هتبلا  دـننک . طقاس  رابتعا 

زا تسا . هدیرفآ  دنمفده  یلو  دازآ  ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  ًاساسا  ( 63 .) تسا هتفرگ  رظن  رد  يرتناسآ  يرفیک  دنریگیم ، رارق  ریثأت  تحت 
یتسرپ و تب  مالـسا ، رظن  زا  تهج ، نیمه  هب  دوشیم . هدرمـش  لاـمک  هب  لـین  يارب  یهلا  یتـبهوم  ناـسنا  باـختنا  قح  يدازآ و  ور ، نیا 

رفغیال هللا  نا  « ؛ دشخبیمن ار  ناکرشم  و  ( 64) دریذپیمن ناسنا  زا  ار  رفک  كرـش و  دنوادخ  تسین ؛ ناسنا  نأش  رد  داحلا  رفک و  كرش و 
، یناهفـصا بغار  ( 2 ص 10 . ج 4 ، هلیــسولاریرحت ، هر ،) ) ینیمخ ماـما  اهتــشون 1 ) یپ  ( 65 ...«.) کـلذ نود  اـم  رفغی  هـب و  كرــشی  نأ 

داژن يدوهی  نایحیـسم  هب  ياهمان  دیدج ، دهع  لصف 13 ؛ ینثم ، هیروت  رفـس  میدق ، دهع  ( 3 ص 192و193 . نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا 
(6 ص128 . ج 2-1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یلعوبا ، یـسربط ، ( 5 هیآ 19 . (، 3  ) نارمع لآ  ( 4 . 32-26 هلمج ، 10 دنب نایئاربع ،
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ج 4. مسیلارولپ ،) يدازآ و   ) اهخساپ اهشسرپ و  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم  ( 7 ص 417-416 . ج 6 ، رانملا ، ریسفت  دمحم ، اضردیشر ،
هیآ (، 2  ) هرقب ( 11 هیآ 146 . (، 2  ) هرقب هیآ 6 ؛ (، 61  ) فص ( 10 هیآ 285 . (، 2  ) هرقب ( 9 هیآ 85 . (، 3  ) نارمع لآ  ( 8 ص 38 و78-62 .
هیآ (، 2  ) هرقب ( 14 داهج . شخب  تنـس ؛ لها  هعیـش و  یهقف  بتک  ر.ك : ( 13 ص 300-296 . یهلا ، لادع  یـضترم ، يرهطم ، ( 12 . 136

ج 9، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، ( 16 تایآ 17 و 72 و 73 . (، 5  ) هدئام هیآ 30 و 31 ؛ (، 9  ) هبوت ( 15 . 105
(18 ص74 . ج 10 ، ینغملا ، تنـسلها ،) گرزب  ياهقف  زا   ) همادقنبا ص 499 ؛ ج2 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  ( 17 . 282 ص 281 - 

عیارـش هلمج : زا  تاساجن ، باـب  یهقف  بتک  ر.ك : ( 19 هلیـسولا . ریرحت  مالـسالا و  عیارـش  هلمج : زا  تاساجن ، باـب  یهقف  بتک  ر.ك :
، یفجن ( 21 ص 294 . ج 2 ، مالـسالا ، عیارـش  حرـش  یف  ماکحالا  كرادم  دـمحم ، دیـس  یلماع ، يوسوم  ( 20 هلیسولاریرحت . مالـسالا و 
ص تاریرغتلا ، دودحلا و  هقف  میرکلادبعدیـس ، یلیبدرا ، يوسوم  ص 488 و 49 ؛ ص 601 و ج 6 ، ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  نسحدمحم ،
ص 115. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  59 و 61 ؛ ص 58 -  ج 3 ، یقثولا ، ةورعلا  حرش  یف  حیقنتلا  مساقلاوبادیس ، ییوخ ، ( 22 . 839

ماـما ترـضح  يوـس  زا  یمناـخ  دادـترا  هب  مـکح  دـننام  ( 25 ناـمه . ( 24 ص 49 . ج 6 ، مــالکلا ، رهاوـج  نسحدــمحم ، یفجن ، ( 23
، تسیک امش  يوگلا  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دلوت  تبـسانم  هب  ییویدار  هبحاصم  رد  هک  هللا  همحرینیمخ 
، نسحدمحم یفجن ، ( 26 دناهتشاد . قلعت  لبق  نرق  هدراهچ  هب  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  نوچ  تسا ؛ نم  يوگلا  نیشوا  مناخ  دوب : هتفگ 

ینابم مساقلاوبادیـس ، ییوخ ، ( 28 ص 499 . ج 1 ، هلیـسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  ( 27 ص 600 . ج 41 ، و  ص 48  ج 6 ، مالکلارهاوج ،
ص 498. ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  ص 602 ؛ ج 41 ، مالکلا ، رهاوج  نسحدمحم ، یفجن ، ( 29 ص 325 . ج 1 ، جاهنملا ، ۀلمکت 
ص ج 41 ، نامه . ( 33 م 10 . ص 10 ، ج 4 ، هلیسولاریرحت ، هر ،) ) ینیمخ ماما  ( 32 ص 44 و 45 . نامه ، ( 31 ص 49 . ج 6 ، نامه ، ( 30
ج 41، مالکلا ، رهاوج  نسحدمحم ، یفجن ، ص 624 ؛ ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  ( 35 ص 613 . نامه ، ( 34 603 و 605 و 617 .
، يریزجلا ( 37 ص 76 . ج 10 ، ینغملا ، همادــق ، نـبا  ص 836 و  تاریزعتلا ، دودــحلا و  هـقف  یلیبدرا ، يوـسوم  ( 36 . 616 ص 605 - 
، ۀمادق نبا  ( 39 ص 135 . ج 7 ، عیانـصلا ، عیادـب  رکبوبا ، یناـساکلا ، ( 38 ص 424 . ج 5 ، ۀـعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  نمحرلادـبع ،

 - ص 82 یبهذم ، يرابدربان  نیسحدمحم ، يرفظم ، ( 42 نامه . ( 41 ص 859 . تاریزعتلا ، دودـحلا و  هقف  ( 40 ص 76 . ج 10 ، ینغملا ،
ص ج 10 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، خیـش  ( 44 ص76 . ج10 ، ینغملا ، ص 242 ؛ ج 3 ، لیاسولا ، كردتـسم  يرون ، ثدحم  ( 43 . 83
تایآ 30-25. (، 47  ) دمحم ( 48 هیآ 109 . (، 2  ) هرقب ( 47 هیآ 72 . (، 3  ) نارمعلآ ( 46 ح 544 . ص 159 ، نامه ، ( 45 ح 553 . ، 161

دودح باب  رد  ار  دادترا  ثحب  ینس  هعیـش و  ياهقف  همه  يور ، نیا  زا  ( 50 يدازآ . نید و  هوزج  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم  ر.ك : ( 49
فالخ تابثا  ینوناق . هراـما  رد  ( 52 . 324 ص323 -  مرج ،)  ) ج 2 یمومع ، يازج  قوقح  حلاص ، دـمحم  يدـیلو ، ( 51 دناهدرک . حرطم 
تابثا تروص  رد  دنک ، ظاحل  نوناق  ضرف  ناونع  هب  ار  يزیچ  راذـگ  نوناق  رگا  اما  دوشیم ؛ رثا  عفر  تروص  نیا  رد  تسا و  نکمم  هراما 

(53 يوعد .) تابثا  هلدا  ياهباتک  ج1 و  يروهنس ، قازرلادبع  طیـسولا ، ر.ك : .) دوشیمن عفترم  شایقوقح  راثآ  زین  بلطم  نآ  فالخ 
The will of the people shall be the basis of the authority of government...

همجرت طوقـس ، روهظ و  برغ  مسیلاربـیل  رتسـالبرآ ، ینوـتنآ  ر.ك : ( )Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.( 54
Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL ( 55 یلوــفزد . ربــخم  ساــبع 
. رـشب قوقح  یناهج  هیمالعا  هدام 18  ( phiLosophy; u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641. 56
هیآ 24؛ (، 21  ) ءایبنا هیآ 111 ؛ (، 2  ) هرقب ( 59 هیآ 18 . (، 29  ) رمز ( 58 يدزی ) حابصم  هللا  تیآ  ینارنخس  . ) 2/10/81 وترپ ، همان  هتفه  ( 57
مالسا و نیدباعلانیز ، ینابرق ، ( 63 هیآ 256 . (، 2  ) هرقب ( 62 ص 22 . ج 3 ، هباغلادسا ، ( 61 هیآ 6 . (، 9  ) هبوت ( 60 هیآ 64 . (، 16  ) لحن

هیآ 116. (، 4  ) ءاسن ( 65 هیآ 7 . (، 29  ) رمز ( 64 ص 482-480 . رشب ، قوقح 

هب رما  ارچ  سپ  دریذپب  ار  مالـسا  هک  تسین  روبجم  سک  چیه  تسین و  يرابجا  چیه  نید  رد   : دیامرف یم  ( یـسرکلا هیآ   ) هرقب هروس  رد  دـنوادخ 
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؟  تسا بجاو  رکنم  زا  یهنو  فورعم 

شسرپ

ارچ سپ  دریذپب  ار  مالـسا  هک  تسین  روبجم  سک  چیه  تسین و  يرابجا  چیه  نید  رد   : دیامرف یم  ( یـسرکلا هیآ   ) هرقب هروس  رد  دـنوادخ 
؟  تسا بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

خساپ

کی یـسک  هک  درادن  ینعم  الا  و  نیدلا » یف  هارکا  ال   » تسا هدومرف  اذل  نآ ، ماکحا  شریذپ  رد  هن  تسا  نید  شریذـپ  لصا  رد  هارکا » «ال 
تخانـش هک  نآ  حیـضوت  دشابن . دـنبیاپ  نآ  تاررقم  هب  یلو  دوش  نامزاس  ای  بزح  کی  وضع  ای  دریذـپب و  ار  يداقتعا  ای  یقوقح  متـسیس 

ماکحا مالسا ، رد  هک  تسا  ملسم  تسا . نآ  فراعم  هعومجم  نآرق و  تایآ  هب  عماج  یـشرگن  هب  طونم  نیدلا ،» یف  هارکا  ال   » قیقد يانعم 
یناسک املسم  تسا . یناوارف  یهارکا  ماکحا  رب  لمتشم  زین ، هدودحم  نیا  یعامتجا . نیناوق  و  دودح »  » دننام دراد ؛ دوجو  یناوارف  يرابجا 

. درک رظن  دیدجت  نیدلا » یف  هارکا  ال   » هلمج زا  ییادتبا  مهف  رد  دیاب  ورنیازا  دنتـسین و . ... نآ  هب  یـضار  دوشیم ، يراج  نانآ  رب  دح  هک 
راداوینییآ شریذپ  هب  روز  هب  ار  یسک  ناوتیمن  ینعی ، تسین ؛ رابجا  هارکا و  لباق  نید ، شریذپ  لصا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  يرهاظ  يانعم 

حیـضوت تسا . ماکحا  هدودحم  زا  ریغ  هدودـحم  نیا  یلو  تسین ؛ لیمحت  لباق  هدـیقع »  » نیاربانب درک . بلـس  وا  زا  ار  ياهدـیقع  ای  دومن و 
ياهرازبا زا  رابجا  هارکا و  یعامتجا ، ياـهماظن  رد  دـننکیم . یحارط  زین  ار  یعاـمتجا  یماـظن  دوخ  يارب  يرکف ، ياـهماظن  هیلک  هک : نیا 

، نآ نودـب  دراد و  دوجو  ینوناق  ربج  نآ ، یقوقح  یعامتجا و  ياههلوقم  رد  یماظن  ره  رد  ینعی ، تسا ؛ اـهماظن  هیلک  رد  هدـش  ینیبشیپ 
یتسیاب نیاربانب  دنتـسه . لوقعم  لوبقم و  يرما  اهماظن ، همه  رد  یماظتنا  ياهورین  ییاضق و  ياهماظن  تسین . لرتنک  هرادا و  لـباق  هعماـج 

مظن هب  هک  هچنآ  لمع ، هطیح  رد  یلو  درادـن ؛ یهار  رابجا  هدـیقع »  » هطیح رد  درک . ادـج  قوقح  لمع و  هدودـحم  زا  ار  هدـیقع  هدودـحم 
یم دروخرب  نآ  اب  اـنایحا  هدـمآ و  رد  لرتنک  تراـظن و  تحت  یعاـمتجا  ياـهراتفر  دوش  یم  طوبرم  ( Public order  ) هعماج یمومع 

یخرب رد  هک  توافت  نیا  اب  دنـشاب . یم  نآ  تیاعر  هب  مزلم  ناگمه  دوش و  یم  عضو  یتاررقم  نیناوق و  عماوج  یمامت  رد  هک  ناـنچ  دوش .
نوناق فالخ  دـشاب ، یندـب  شیاسآ  رد  لالتخا  هک  هچ  ره  دـنراد و  هجوت  هعماج  دارفا  یمـسج  شیاـسآ  یمومع و  هاـفر  هب  اـهنت  عماوج ،

رب ییوس  ریثأت  هچنآ  تسا و  هدش  هجوت  زین  يونعم  ياه  شزرا  ظفح  هب  یندب  شیاسآ  رب  نوزفا  یمالـسا  هعماج  رد  یلو  دوش  یم  هدرمش 
دارفا یعامتجا  یگدـنز  رد  يدـنیاشوخان  ياهدـمآ  یپ  هک  يروما  هلمج  زا  دوش . یم  هدرمـش  نوناق  فـالخ  دراد ، هعماـج  دارفا  تیونعم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  ءوس  ياهدمآ  یپ  زا  هعماج  نتشاد  هگن  رود  يارب  سدقم ، عراش  تهج  نیمه  هب  تسا . تارکنم  دراد 

رد رکنم  زا  یهن  هک  دوش  یم  نشور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بادآ  طیارـش و  هب  يرورم  اب  تسا . هدرک  بجاو  هعماج  حطـس  رد  ار 
تـساوخ درادن . ار  دارفا  یگدـنز  رد  تلاخد  شیتفت و  سـسجت و  قح  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  تسا و  بجاو  راکـشآ  تارکنم 
بکترم یخرب  هک  یتسیاشان  ياهراک  ای  ناسنا و  نورد  هرابرد  يرواد  اما  دـشاب ، هتـساریپ  یهانگ  ره  زا  هعماج  رهاظ  هک  تسا  نآ  مالـسا 

، تسین يرابجا  مالـسا  تعیرـش  شریذپ  رد  هک  نیا  رب  نوزفا  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  انب  تسادـخ . اب  دـنراد  یم  ناهن  ار  اهنآ  یلو  دـنوش  یم 
عامتجا رد  صخش  راتفر  هک  یتروص  رد  اما  درادن  ار  دارفا  یصخش  روما  رد  سـسجت  دیاقع و  شیتفت  قح  یـسک  زین  نآ  شریذپ  زا  سپ 

نوگانوگ ياه  هویـش  اب  دوخ  يارب  وا  اب  ار  دروخرب  قح  مالـسا  ناهج ، ياه  ماظن  همه  دننامه  دشاب  گنهامهان  مالـسا  یعامتجا  نیناوق  اب 
. دراد یم  ظوفحم 

. تسا مادعا  وا  مکح  دوش  یم  دترم  هک  یسک  هک  تسا  روطچ  لاح   « نید یف  هارکا  ال   » تسا يدازآ  نید  مالسا 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 730 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

. تسا مادعا  وا  مکح  دوش  یم  دترم  هک  یسک  هک  تسا  روطچ  لاح   « نید یف  هارکا  ال   » تسا يدازآ  نید  مالسا 

خساپ

تسا و ناـمیا  داـقتعا و  اـب  نید  شریذـپ  اریز  تسین  هارکا  لـباق  نید  هکنیا  لوا  تسا : اـنعم  ود  لـماح  نیدـلا » یف  هارکاـال   » هکراـبم هیآ 
. دنتـسین رادرب  هارکا  یبلق  لامعا  اما  دـنک  ریثأت  يرهاظ  لامعا  رب  دـناوتیم  طقف  هارکا  دـبلطیم . ار  دوخ  تامدـقم  نامیا  داقتعا و  لوصح 
هب دـیابن  ار  نارگید  هکنیا  مود  دـهدیم . ربخ  ینید  نامیا  داقتعا و  يریذـپان  هارکا  تیعقاو  زا  هک  تسا  يربخ  هلمج  کی  هیآ  زا  اـنعم  نیا 

تسا مکح  کی  ییاشنا و  هلمج  کی  هیآ ، زا  انعم  نیا  دنریذپب . ار  مالـسا  هک  درک  روبجم  ار  نارگید  دیابن  ینعی  درک . هارکا  نید  شریذپ 
نم دـشرلا  نیبت  دـق  : » دومرف هک  تسا  هیآ  همادا  زین  مکح  نیا  لیلد  دوشیم . انعم  ود  ره  لماش  هکراـبم  هیآ  و  تسا . لوا  ياـنعم  رب  ینتبم 
نیا اما  درادـن . دوجو  هارکا  هب  يزاین  رگید  هدـش  نایب  قحان  زا  قح  هک  یناـمز  سپ  تسا ) هدـش  نشور  یفارحنا  هار  زا  تسرد  هار  « ) یغلا

زا جراخ  هک  داهج  هرابرد  دسریم . رظن  هب  فلاخم  یمالـسا  ياهتازاجم  داهج و  دـننام  رگید  ماکحا  زا  یخرب  اب  ییادـتبا  رظن  رد  مکح 
زا عقاو  رد  زین  ییادتبا  داهج  2 ـ درادن . ار  هیآ  اب  تفلاخم  مهوت  هجو  چـیه  هب  یعافد  داهج  1 ـ مینکیم : هراشا  هتکن  ود  هب  تسامش  لاؤس 

یتح اهناسنا و  هب  يدعت  هنوگچیه  هزاجا  فده  نیا  نیمأت  زا  سپ  ییادتبا  داهج  رد  مالـسا  اذـل  تسا  نید  يدازآ  غیلبت  عناوم  ندرب  نایم 
هرابرد اما  دنادیمن . نید  ار  یتسرپتب  مالسا  اریز  درادن . نآ  اب  یشزاس  چیه  مالـسا  هک  یتسرپتب  اب  زج  دهدیمن . ار  رگید  نایدا  رهاظم 

يدرف و ماـکحا  هطیح  لوا ) تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  رکذ  دادـترا ، تازاـجم  هلمج  زا  یمالـسا و  ياـهتازاجم  اـب  روکذـم  هـیآ  تفلاـخم 
هعماج هنحـص  هب  هک  يراتفر  ره  و  يدرف ، ماکحا  هطیح  رد  دـشاب ، هتـشاد  نآ  لعاف  رب  يدرف  ریثأت  اهنت  هک  يراتفر  ره  تسیچ ؟ یعاـمتجا 
عـضو یعامتجا  حلاصم  ساسا  رب  یعامتجا  ماکحا  دریگیم . رارق  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  ریثأت  دوش و  هدیـشک 

( مود تسین . راکنا  لباق  ياهعماج  چیه  رد  هتکن  نیا  دنکیم . دودحم  ار  يدرف  ياهيدازآ  زا  یـشخب  حلاصم ، نیا  نیمأت  هاگ  دـنوشیم و 
هب وا  شـالت  هجیتن  یلیلد  ره  هب  تسا و  هدرب  راـک  هب  قح  تخانـش  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  هک  یـصخش  اـعطق  تسا ؟ مرج  دادـترا  اـیآ 
رد وا  تشونرـس  هک  نیا  هیآ 286 .) هرقب ، «، ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال   » تسا روذعم  دـنوادخ  دزن  دـیماجنا ، دادـترا  نید و  زا  جورخ 

دناشک و هعماج  حطـس  هب  ار  دوخ  دادترا  وا  رگا  اما  دوشیم . حرطم  یهلا  لدع  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  تسا ، هنوگچ  تمایق 
نیا رد  روـطچ ؟ داد ، رارق  کـش  ضرعم  رد  زین  ار  نارگید  نید  دـناشک  دادـترا  هـب  ار  وا  هـک  یتاهبـش  عـبت ، هـب  درک و  مـالعا  نارگید  هـب 
هطیح هب  تسین و  يدرف  كالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعامتجا  ماکحا  هطیح  هب  تسین و  يدرف  ماکحا  هزوح  رد  رگید  وا  راـتفر  تروص 

هن دوشیم  مکاح  نآ  رب  تسا ، هعماج  یعون  حـلاصم  نامه  هک  یعاـمتجا ، ماـکحا  ياـهكالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعاـمتجا  ماـکحا 
رـصاق لـهاج  يرکف و  فعــضتسم  قـح  راـکنا  رد  و  دـشابن ، تجاـجل  سفن و  ياوـه  يور  زا  وا ، دادـترا  رگا  يدرف . راـتفر  ياـهكالم 

: ًالوا اریز : تسا  مرجم  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  یلو  تسین  راکهنگ  مرجم و  يدرف  ماـکحا  هزوح  رد  رـصقم ، لـهاج  هن  دوش ، بوسحم 
ههبـش و داجیا  یمومع  ناهذا  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  دادترا  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  اریز  تسا . هدرک  عیاض  ار  نارگید  قوقح 

حرط رگید ، يوس  زا  دوشیم . هعماج  ینامیا  هیحور  فعـض  ثعاب  یمومع  راکفا  رد  تاهبـش  جـیورت  هک  تسا  حـضاو  و  دـنکیم . کش 
ینید هیحور  ظفح  رادنید  مدرم  اذـل  دـنرادن . ار  نآ  ییاناوت  هعماج  داحآ  تسا و  ناققحم  ناسانـشنید و  هفیظو  اهنآ  یـسررب  تاهبش و 

یعامتجا يدرف و  مکح  زین  نآ  رد  هک  يرگید  لاثم  تسا . یهیدب  نید  نآ  هاگدید  زا  قح  نیا  تیعورشم  دننادیم و  دوخ  قح  ار  هعماج 
نانآ رب  هزور  هکلب  دـنانتفرگ و  هزور  رد  روذـعم  یعرـش  رظن  زا  هک  يرفاسم  ای  ضیرم  دـنکیم  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  تسا  توافتم 
لیلد نادب  نیا  تسا . تازاجم  ياراد  دیآیم و  رامـش  هب  مرج  يراوخهزور  نیا  دننک و  يراوخهزور  ماع  ألم  رد  دنرادن  قح  تسا ، مارح 
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مالـسا تسا ، مدرم  قوقح  زا  ینید  هیحور  ظفح  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ایناث : تسا . توافتم  مه  اب  یعامتجا  يدرف و  مکح  كالم  هک  تسا 
زا و  هیآ 32 ) جـح ، هروس   ) هدومرف بیغرت  ار  نید  رئاعـش  میظعت  اذـل  دـنادیم و  حـلاصم  نیرتـمهم  زا  هکلب  یعاـمتجا ، حـلاصم  زا  ار  نآ 

يدرف ظاحل  زا  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ  دادـترا  هک  دـنکیم  تباث  هتکن  ود  نیا  هیآ 2 ) هدئام ، هروس   ) هدومرف یهن  نآ  تمرح  نتـسکش 
دادترا ندوب  مرج  تابثا  يارب  هک  ياهتکن  ود  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ دترم  تازاجم  هفـسلف  موس ) تسا . مرج  یعامتجا  ظاحل  زا  تسین  مرج 
مالـسا رد  یقوقح  ياهتازاجم  هفـسلف  هب  دیاب  رتشیب ، حیـضوت  يارب  اما  دوشیم  حضاو  يدودـح  ات  زین  دـترم  تازاجم  هفـسلف  دـش  هتفگ 

دوجو هب  هعماج  یقالخا  مظن  رد  یلالتخا  تسا و  هدرک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دوخ  مرج  اـب  مرجم  تازاـجم  قاقحتـسا  1 ـ درک . هجوت 
هفـسلف نیا  ساسا  رب  دـنکیم . لمحت  لالتخا  نیا  عبت  هب  هک  تسا  یجنر  وا  تازاـجم  دراد و  تازاـجم  قاقحتـسا  ور  نیا  زا  تسا . هدروآ 
هیحور فیعـضت  دـید  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  هک  دـشاب  یلالتخا  نازیم  اب  بساـنتم  دـیاب  وا  رفیک  نازیم  تازاـجم ،

رب نادـب  هک  دـنوادخ ، تمعن  نیرتگرزب  ناونع  هب  نید  تسا . رادروخرب  یتیمها  هچ  زا  هعماج  رد  دادـترا  جـیورت  راهظا و  هلیـسو  هب  ینید 
نید نآ  رد  هک  ياهعماج  تسا  یعقاو  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  یلصا  لماع  هیآ 164 ،) نارمع ، لآ   ) تسا هداهن  تنم  رشب 

هعماج رد  نید  سپ  تسا  یعقاو  تداعس  زا  رود  هب  ياهعماج  دشاب  هتفرـشیپ  يدام  رظن  زا  دنچ  ره  تسا  يوزنم  فیعـض و  ینید  هیحور  و 
رب هوالع  نیاربانب  دـنام  رود  هب  فیعـضت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  و  تسا . رادروخرب  شزرا  نیرتـالاب  هکلب  ـالاب و  یـشزرا  هاـگیاج  زا 
هب ییوگازـسان  ًالثم  دراد . نیگنـس  تازاجم  تسا و  مرج  دـنک  فیرحت  ای  فیعـضت  ار  ینید  تاداـقتعا  نید و  يرگید  یلمع  ره  دادـترا ،
زاب زین  نید  ندرک  دوباـن  هار  دوش  هتـسکش  هعماـج  رد  اـهنآ  سدـقت  یتقو  اریز  دراد . گرم  تازاـجم  (ع ) راـهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ 

رد اذل  دشکیم . یهارمگ  هب  ار  هدنیآ  ياهلسن  هاگ  دشکیم  یهارمگ  هب  ار  مرجم  صخـش  اهنت  هن  هک  نید  فیرحت  تعدب و  ای  دوشیم و 
قاقحتـسا هیواز  زا  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  تازاجم  يدنمفده  2 ـ تسا . هدش  نید  رد  فیرحت  تعدب و  اب  هزرابم  رب  یناوارف  دـیکأت  مالـسا 

رد مه  تسا و  مرجم  تداعـس  ياتـسار  رد  مه  فدـه  نیا  تسه . زین  دـنمفده  قاقحتـسا  رب  هوالع  مالـسا  رد  تازاجم  اـما  دوب  تازاـجم 
؛ مرجم صخش  طسوت  دادترا  غیلبت  همادا  زا  يریگولج  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  هعماج  تداعس  هب  طوبرم  هچنآ  هعماج . تداعس  ياتـسار 

اجنیا رد  هعماج . ینید  هیحور  ظفح  4 ـ نآ ؛ یشزرا  هاگیاج  نید و  تیمها  نداد  ناشن  3 ـ رگید ؛ دارفا  طسوت  دادترا  غیلبت  زا  يریگولج  2 ـ
دیاش هعماج  داحآ  تسا و  هتخاس  ینید  ناصصختم  ناسانشمالسا و  زا  ًالوا  ینید  تاهبش  هب  یملع  ییوگخـساپ  هک  دوشیم  دیکأت  هرابود 

ثعاب دناوتیم  ینامز  هعماج  تاهبـش  حرط  دهاوخیم . ملاس  ياضف  ایناث  دوش . دیدهت  اهنآ  نامیا  دننامب و  خساپ  نودـب  تاهبـش  ربارب  رد 
رگا اـما  دـشاب  مهارف  نآ  هب  یملع  ییوگخـساپ  ناـکما  ودوش  حرطم  ملاـس  ییاـضف  رد  هک  دوـش  ینید  تاداـقتعا  نید و  یملع  تفرـشیپ 
اذـل دربب . نیب  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  ههبـش  ءوس  تاریثأت  دـناوتیمن  زین  نآ  هب  ییوگخـساپ  دوش  حرطم  ملاسان  ییاـضف  رد  ینید  تاـهبش 

نآ هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  حرط  يارب  ار  ملاس  ياضف  یقیقد ، يزیرهماـنرب  یحارط و  اـب  هک  تسا  ینید  ناـملاع  نارکفنـشور و  هفیظو 
يارب دترم  صخش  يوس  زا  ًالومعم  هک  ییاضف  دوش . تیوقت  ینید  هیحور  مه  دبای و  ءاقترا  یمومع  تاداقتعا  مه  ياهنوگ  هب  دننک  مهارف 
یخرب ناگناگیب و  یسایس  ءوس  فادها  زورما ، یمالسا  هعماج  رد  هنافسأتم  تسا و  ملاسان  ياضف  دوشیم  مهارف  دوخ  دیاقع  غیلبت  زاربا و 
یـسایس يربهرهب  يارب  يرازبا  ینید  تاهبـش  حرط  هداد  رارق  دوـخ  عاعـشلاتحت  ار  یملع  لـئاسم  حرط  ياـضف  یلخاد  یـسایس  ناـضرغم 

زا وا  نتشادزاب  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  مرجم  صخـش  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ  و  دـنکیم . شوشغم  ار  یملع  ياـضف  هک  تسا  هتـشگ 
یمرج ره  اریز  دشاب . وا  يدرف  هدارا  فلاخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باکترا  زا  مرجم  يرهق  نتـشادزاب  مالـسا  هاگدید  زا  رتشیب  مرج 

تازاجم زا  يویند  تازاجم  2 ـ دیازفایم . وا  مرج  زرو و  رب  دـنکیم و  رترود  لامک ، زا  درادیم و  زاب  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  زا  ار  وا 
وا يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاجم  لمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ، يورخا  باقع  یمرج  هانگ و  ره  دهاکیم . مرج  يورخا 
هک دوشیم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذل  دهد . رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  ادخ  دوشیم و  هدیـشخب 
زا تاجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا  دننامب . نوصم  يورخا  باقع  زا  ات  دندرکیم  یـضاق  دزن  فارتعا  هب  مادـقا  رفیک  لمحت  يارب  دوخ  نیمرجم 
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مراهچ تسا . هدومن  هیـصوت  ار  هدـش  دـساف  هچنآ  حالـصا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  هکلب  تسا  هدرکن  هیـصوت  ار  يورخا  باـقع 
تسا ياهنوگ  هب  نآ  يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالـسا  يرفیک  ماظن  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ  دادترا 

رفیک يارجا  اب  دراذـگب و  زاـب  ار  مئارج  باـکترا  هار  هکنیا  هن  دـنک  يریگولج  مرج  باـکترا  زا  دـناوتب  يرفیک  نوناـق  يارجا  زا  لـبق  هک 
. تسا هدرک  تخس  ار  مرج  تابثا  ياههار  اما  تسا  مکحم  رایسب  مالسا  يرفیک  نیناوق  اذل  دنک . يریگولج  نآ  ددجم  باکترا  زا  دهاوخب 

يانز دح  دـننام  دراد  نیگنـس  رفیک  هک  یمیارج  رد  اصوصخم  مرج ، تابثا  یلو  دوشیم  مرج  باکترا  زا  عنام  يرفیک  نوناق  دوجو  لصا 
رامآ رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ههد  ود  خـیرات  هب  زین  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  یلامجا  یهاـگن  تسا . راوشد  رایـسب  دادـترا  اـی  هنـصحم 

مامتها رفیک  يارجا  هب  هکنآ  زا  شیب  مالـسا  راوشد و  ردـق  هچ  نیا  تابثا  هار  هک  دـهدیم  ناشن  دادـترا  ای  هنـصحم  يانز  دـح  هک  یناسک 
دوجو هکنیا  نآ  تسا و  یلـصا  كالم  مهم ، هلأسم  کی  دادـترا  تابثا  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  مرج  زا  نوناق  لصا  یگدـنرادزاب  هب  دزرو 
دیحوت هاگ  ره  دوشیمن . بوسحم  دادترا  مالـسا  تاداقتعا  زا  ياهلأسم  ره  راکنا  اذل  دوش . راکنا  (ص ) مرکا یبن  تلاسر  ای  دیحوت  ادخ و 
هجوتم هدننک ، راکنا  دشاب و  اهنیا  راکنا  مزلتسم  هک  دوش  راکنا  يزیچ  ای  دوش  راکنا  میقتـسم  تروص  هب  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  ای 

هک تسا  حرطم  دادترا  تابثا  رد  زین  يرگید  طیارـش  دوشیم . تباث  دادترا  دـشاب  هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  مازلتـسا  نیا 
نیناوق اب  مالسا  هک  دوب  هلأسم  نیا  هب  مرتحم  هدنناوخ  نداد  هجوت  بلطم  نیا  نایب  زا  فده  و  تسا . هدش  هتـشون  یقوقح  یهقف و  بتک  رد 

؟ تسا هتفریذپ  دترم  هبوت  ایآ  مجنپ ) دهد . يرفیک  نآ ، زا  دعب  افرـص  هن  دـنک  يریگولج  نآ  زا  مرج ، باکترا  زا  لبق  دـهاوخیم  يرفیک ،
رثا ینعی  یعامتجا . مکح  ظاحل  زا  مه  تسا و  هتفریذـپ  يدرف  مکح  ظاحل  زا  مه  دـشاب  یـضاق  دزن  دادـترا  تابثا  زا  لـبق  رگا  دـترم  هبوت 

زا دعب  هبوت  نیا  رگا  یلو  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  يویند  تازاجم  مه  دنکیم و  حالصا  تسا  دنوادخ  دترم و  صخـش  نیب  هک  ار  نآ  يدرف 
ظاحل هب  وا  هبوت  یلو  دوشیمن  طقاس  درم ) هداز » ناملـسم   » يرطف دـترم   ) دراوم یخرب  رد  نآ  تازاجم  دـشاب ، یـضاق  دزن  دادـترا  تاـبثا 

. دش رکذ  ًالبق  هک  تسا  ياهفسلف  نامه  لیلد  هب  وا  تازاجم  طوقـس  مدع  و  دوشیم . هتفریذپ  تسا  ادخ  وا و  نیب  هچنآ  ینعی  يدرف ، مکح 

ص 278. ج 2 ، هرقب ، هروس  هیآ 256  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، هب : دـینک  عوجر  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  مومـضم  رتشیب  هعلاطم  يارب 
هللا تردق  قوقح ، هفسلف  1 ـ هب : دینک  عوجر  مالسا  رد  رفیک  هفـسلف  هعلاطم  يارب  ص 360 . ج 2 ، يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت 

دیهش یهلا ، لدع  2 ـ ص 201ـ222 . ، 1378 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هوژپشناد ، یفطصم  یهاشورـسخ و 
. اردص تاراشتنا  يرهطم ،

؟ درک قیبطت  بهذم  يدازآ  اب  ار  دادترا  مکح  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درک قیبطت  بهذم  يدازآ  اب  ار  دادترا  مکح  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

هار شنیزگ  قیقحت و  لـقعت و  هب  ار  ناـنآ  تسا و  هتـشاذگ  دازآ  ار  دارفا  مالـسا  نید  باـختنا  رد  تسین . قـلطم  ياهنیمز  چـیه  رد  يدازآ 
راتفرگ یسک  رگا  یلب ، درامـشیمن . زاجم  ار  میقتـسم  طارـص  زا  تشگزاب  دادترا و  هلأسم  اما  تسا ، هدرک  هیـصوت  لقعت  ساسارب  باوص 

ندیـشیدنا و لقعت و  رکف ، يدازآ  دراد  تلاصا  مالـسا  رد  هچنآ  نیاربانب  دوشیم ، هداد  یـسررب  قیقحت و  تصرف  وا  هب  دـشاب  هدـش  ههبش 
یهاگآ يارب  نآ . لاثما  یتسرپتب و  دننام  دـشاب ، درخ  لقع و  دـض  دـنچ  ره  ینید  ره  شنیزگ  يدازآ  هن  تسا ، هنادـنمدرخ  هار  شنیزگ 

. يرهطم دیهش  ، 220 ص 228 -  ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  رتشیب ر.ك :
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؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  ایآ 

شسرپ

؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  ایآ 

خساپ

.1 ددرگیم : نایب  بیترت  هب  هتکن  دـنچ  ور  نیا  زا  تسا ، مالـسا  رد  ناسنا  هاـگیاج  يدازآ و  دودـح  تخانـش  هب  زاـین  لاوس  نیا  هب  خـساپ 
قلطم و ياهعماج  چـیه  رد  يدازآ  . 2 دراد / شاهدارا  رد  هشیر  يدازآ  هـب  یمدآ  شیارگ  تـسا و  یناـسنا  ره  ناـمرآ  تساوـخ و  يدازآ 

نانآ يدازآ  يزاس  يدودـحم  نارگید و  میرح  هب  يدـعت  نآ  هجیتن  درمـش و  يدازآ  نمـشد  ار  قلطم  يدازآ  ناوتیم  تسین و  دودـحمان 
رگا اریز  دـهد . رارق  تاررقم  نیناوق و  بوچراـهچ  رد  دـیاب  ار  يدازآ  راـچان  دـهدیم ، نت  یعمج  یگدـنز  کـی  هب  نوـچ  ناـسنا  تسا !

هزاریـش هجیتـن  رد  هتـشگ و  يداـع  يرما  نارگید  میرح  هب  زواـجت  دـشابن ، دـنبیاپ  تاررقم  نیناوـق و  هـب  سکچیه  دنـشاب و  دازآ  ناـگمه 
ار ناگمه  هدراذگ و  يدام  ياهتذل  زا  هدافتـسا  رب  ار  ساسا  هک  برغ -  ندمت  یتح  هزورما  دوشیم . هتـسسگ  مه  زا  یعامتجا  یگدـنز 
یمومع و مظن  تیاعر  هعماج و  رد  هدـش  عضو  تاررقم  تیاـعر  هب  ار  يدازآ  تسا -  هدرک  اـهر  یقـالخا  لوصا  ینید و  تاررقم  دـیق  زا 
هدرک و دای  يدازآ  ندوب  دودـحم  رد  برغ  هفـسالف  رظن  قافتا  زا  دوخ  باتک  رد  نیلرب  اـیازیآ  تسا . هدومن  طورـشم  نآ  زا  فلخت  مدـع 
ات سک  ره  هک  دیآیم  شیپ  یعـضو  تروص  نیا  رد  هچ  دشاب  دودحم  ریغ  دـناوتیمن  رما ، تعیبط  هب  هجوت  اب  يدازآ ، ورملق  : » دـسیونیم
هک يروط  هب  دماجنایم ، یعامتجا  جرم  جره و  هب  یعیبط  يدازآ  هنوگ  نیا  دنکب و  هلخادم  نارگید  یگدـنز  رد  دـسرب  شتـسد  اجک  ره 
زا يوریپ  شریذپ و  اب  ناسنا  . 3 { 1 .«} ددرگیم لامیاپ  ایوقا  هلیسو  هب  افعض  يدازآ  دزاسیم و  رودقمان  ار  يرـشب  ياهزاین  لقادح  نیمات 
ور نیا  زا  دـنادیم ، نآ  نیمارف  زا  يوریپ  رد  ار  تداعـس  هک  ارچ  درـشفیم  ياـپ  بتکم  نآ  هدـش  فیرعت  دودـح  اهدـیاب و  رب  یبتکم ، ره 
رب اریز  دسانـشیمن  تیمـسر  هب  ار  قلطم  يدازآ  مالـسا  . 4 تسا / مزال  هتـسیاش و  يرما  يدازآ  نوماریپ  هدـش  فیرعت  دودـح  تشادـساپ 

ییایند نیا  يدام  حلاصم  هب  ار  ناسنا  حلاصم  مالسا  نید  دراد . دیکات  ادخ  ریغ  یگدنب  زا  ییاهر  یقالخا و  ياهتلیـضف  تیاعر  دیحوت و 
نیمه مالسا  رد  فیلکت  هفسلف  تقیقح  رد  دراد . رظن  رد  وا  يارب  ار  يورخا  ینید و  يونعم و  رتمهم  رایسب  حلاصم  هکلب  دنادیمن  رصحنم 

اب هچره  ور  نـیا  زا  { 2 ،} دـنک نیمات  ار  یمومع  حـلاصم  هدومن و  ظفح  ار  وا  یتاذ  تمارک  ناسنا ، ندرک  فظوم  اب  دـهاوخیم  هک  تسا 
رب هطلـس  تردق  ناسنا  . 5 { 3 .} تسا هتخاس  عونمم  دـشاب ، راگزاسان  نانآ  اب  ای  دـناسر  ررـض  ناسنا  یتمالـس  يداـم و  يونعم و  حـلاصم 

هناصلاخ یگدنب  رب  دـیکات  اب  مالـسا  نیاربانب  { 4 .} تسا رادهدـهع  زین  ار  تاـقولخم  زا  تبقارم  تیلوؤسم  نآ ، ياـپ  مه  دراد و  تاـقولخم 
یگدنز يایازم  یهالا و  ياهتمعن  مامت  زا  ناسنا  ات  تسا  هدروآ  مهارف  لدتعم  يدازآ  کی  نییبت  رب  ار  یتاررقم  دنوادخ ، ربارب  رد  ناسنا 
ناوتیم هکلب  تسین ، يدازآ  فلاخم  اهنت  هن  مالـسا  نید  رد  يدازآ  يارب  هدش  فیرعت  دودـح  نیاربانب  { 5 .} دربب هرهب  لدتعم  تروص  هب 

، دنادیمن يدازآ  کلام  ار  دوخ  زگره  ناسنا  / » دـسر یلاعت  دـشر و  هب  ناسنا  نآ ، وترپ  رد  ات  تسناد  ابیز  رهوگ  نیا  زا  تشادـساپ  ار  نآ 
هک تسا  یهالا  تناما  هعیدو و  هکلب  تسین ، ناسنا  کلم  تسا ، یقوقح  ياههرهچ  نیرتابیز  زا  هک  يدازآ  تسا . يدازآ  راد  تناـما  هکلب 

دیاقع روشنم  [. 2 / ] ص 239 دـحوم ، یلع  دـمحم  همجرت  نیلرب ، اـیازیآ  يدازآ ، هراـبرد  هلاـقم  راـهچ  [. 1 { ] 6 .«} تسا هدـش  هدرپـس  وا  هب 
ص 66/ رصن ، نیـسح  دیـس  ددجتم ، يایند  ناملـسم و  ناوج  ر.ك : [. 4 . ] ص 59 رگـشسرپ ، ناناوج  هب  داتـسا  خساپ  [. 3 / ] ص 33 هیماما ،

ص 25/ یلمآ ، يداوج  هیقف ، تیالو  [. 6 / ] ص 51 ییابطابط ، همالع  یمالسا ، ياهیسررب  [. 5]

( مسرپیم ههبش  داجیا  تهج  زا  ( ؟ مناوخب تاروت  ای  لیجنا  مناوت  یم  یصخش  قیقحت  يارب  ایآ 
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شسرپ

( مسرپیم ههبش  داجیا  تهج  زا  ( ؟ مناوخب تاروت  ای  لیجنا  مناوت  یم  یصخش  قیقحت  يارب  ایآ 

خساپ

رب ار  شیوخ  يداقتعا  لوصاو  تسا . هدـناوخارف  درخ  شناد و  بسک  و  یهاـگآ ، تخانـش و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ینید  زین  مالـسا 
و تسا . هدرمش  لطاب  دشاب ، دیلقت  ساسحا و  يور  زا  هک  ینامیا  تخانش ، یهاگآ و  دقاف  نامیا  و  تسا . هداد  رارق  لالدتسا  قیقحت و  هیاپ 

رادروـخرب يدازآ  زا  روکذـم  بتک  هعلاـطم  يارب  زین  میهف  بوـخ و  رهاوـخ  امـش  تسین . يراـبجا  روز و  نید  شریذـپ  رد  تسا  هدوـمرف 
دیاب ناسنا  یگدـنز  يادـتبا  زا  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  لاؤس  کـی  یلو  ( 1 . ) تسا هداد  ار  يا  هزاـجا  نینچ  مالـسا  و  یتسه .

ارنآ تفای ، رتهب  ار  مادـک  ره  تخانـش  ار  همه  یتقو  و  دزادرپب ؟ نایدا  ةرابرد  هعلاـطم  صحفت و  قیقحت و  هب  اـت  دـشاب ، مارم  نید و  نودـب 
يداقتعا چـیه  ناسنا  رگا  تسا ؟ رودـقم  نایدا  همه  زا  یفاک  قیمع و  تخانـش  ایآ  و  تشاد ؟ دـهاوخ  یقیفوت  نینچ  ایآ  و  دـنک ؟ باـختنا 

يرورض ناسنا  يارب  هناگی  يادخ  شتسرپ  ییادخ ، یهلا و  ترطف  ساسارب  و  دوش ، یم  یگدنز  رد  یتسـس  لزلزت و  راچد  دشاب ، هتـشادن 
نید رب  نادـنزرف  ًابلاغ  هک  دـنک ؛ ادـیپ  داقتعا  رواب  نآ  هب  و  دـنیزگرب ، ار  نید  کی  دـیاب  راـک ، يادـتبا  رد  قیقحت و  زا  لـبق  تسا . مزـال  و 

هب هک  ینید  زا  ادتبا  دنک  یم  مکح  میلـس  لقع  زین  هلحرم  نیا  رد  دورب . هعلاطم  قیقحت و  لابند  هب  سپـس  دننام . یم  یقاب  ناشدوخ  نیدلاو 
زا رتهب  يزیچ  هک  ینامز  ات  دنک  یم  مکح  میلس  لقع  دورب . نایدا  ریاس  تخانش  هب  سپس  و  دسانشب ، ارنآ  و  دنک ، عورـش  دراد ، داقتعا  نآ 

هچنآ ای  میتفاین ، يزیچ  رگا  مینک ، تکرح  ییاه  هتـشاد  بسک  دـیما  هب  مینک و  اـهر  میراد ، هچنآ  ره  دـیابن  میا ، هدرکن  ادـیپ  میراد ، هچنآ 
کی هب  رواب  داقتعا و  هیلوا  ترورض  دش ؟ میهاوخن  نایز  نارسخ و  راچد  ایآ  تروص ، نیا  رد  میتشاد ، ًالبق  هک  دوب  يزیچ  زا  رتدب  میتفای ،

، نآ ياه  هبنج  نایدا و  ثحابم  مامت  رد  قیقحت  نایدا . ریاس  رد  قیقحت  يدـعب  ماـگ  و  نید ، ناـمه  دروم  رد  قیقحت  دـعب  ماـگ  تسا . نید 
ره درک . هسیاقم  یـسررب و  نوگانوگ  نایدا  رد  و  درک ، باختنا  ار  هنومن  دنچ  ناوت  یم  نیاربانب  لاحم . تسا  يرما  و  تسین ، ریذـپ  ناکما 

سپ هک  ینید  و  دنتـسه ، یـصقان  نایدا  دوش  یم  هتفگ  هک  يزادرپب  ینایدا  رد  قیقحت  هب  ادتبا  امـش  هک  نیا  دیزگرب . ارنآ  دوب ، رتهب  مادـک 
ربخ نآ  ندـمآ  زا  و  تسه ، مه  قباس  ناـیدا  لوبق  دروم  هک  نید  نیرخآ  اریز  تسین . لوقعم  رما  کـی  تسا ، رت  لـماک  تسا  هدـمآ  نآزا 

ار هچنآ  ناسنا  ادـتبا  دـنک  یم  مکح  لقع  یلو  درک . قیقحت  ناوت  یم  دوبن ، هدـننک  عناق  لیلد  نیا  رگا  یلو  دـشاب . رتلماـک  دـیاب  دـنا ، هداد 
دوجو بتک  هعلاطم  رد  هک  يرگید  هتکن  دزادرپب . نیریاس  اب  هسیاقم  قیقحت و  هب  وا ، لاـمک  زا  ناـنیمطا  يارب  و  دریذـپب ، دـنناد  یم  لـماک 

ار ساسا  هیاپ و  ینعی  دنک ؛ صخشم  شدوخ  يارب  ار  شنیزگ  ياه  كالم  اهرایعم و  قیقحت و  ینابم  دیاب  ناسنا  ادتبا  هک  تسا  نیا  دراد ،
تـسد ساسا و  هیاپ و  نودب  یـسک  رگا  دجنـسب . نآ  اب  دنک ، یم  تفایرد  هچنآ  ره  و  دنک ، ادیپ  کحم  گنـس  يریبعت  هب  و  دنک ، مکحم 

زا و  تسین . صخشم  شفادها  ینابم و  نوچ  دریذپ ؛ یم  ارنآ  تسبرد  دزادرپب ، نایدا  هعلاطم  هب  تردابم  وجتـسج  قیقحت و  ینابم  هب  نتفای 
رد تفریذپ ، ار  نآ  یتقو  تفریذپ . دهاوخ  ارنآ  تروص  نیا  رد  دـهد . صیخـشت  ار  رترب  و  دـنک ، هسیاقم  ات  درادـن  یهاگآ  زین  نایدا  ریاس 
ءزج و  هتفرگ ، سنا  نآ  اب  نوچ  یلو  ددرگ ، صخـشم  نآ  یتسردان  دنچ  ره  يدـعب  تاعلاطم  اب  و  ددـنب ؛ یم  شقن  شحور  نهذ و  رکف و 
 ... رگا و اما و  و  دزادرپ ؛ یم  لیوأت  هیجوت و  هب  اذـل  دریذـپب . ار  دـیدج  نید  و  دـنک ، اهر  ارنآ  دـناوت  یم  یتخـس  هب  تسا ، هدـش  وا  دوجو 
هدش دای  ياهباتک  هعلاطم  یتسه ، طّلـسم  يا و  هدرک  لماک  ار  تدوخ  يرظن  ینابم  هک  دـش ، رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  سگرن ، مبوخ ، رهاوخ 
رگا ای  و  یهد ، صیخشت  ار  تقیقح  تسناوت  یهاوخن  و  دراد ، صقن  و  تسین ، لماک  ینابم  نیا  ینک  یم  ساسحا  رگا  یلو  درادن . لاکشا 
ادتبا تسا  رتهب  ینک ، نیگنس  کبـس و  و  یهد ، قیبطت  تدوخ  یلعف  نید  رد  نآ  هباشم  اب  تسناوت  یهاوخن  يدناوخ ، اهباتک  نآ  رد  هچنآ 
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لیجنا تاروت و  هکنیا  نمـض  يزادرپب . لیجناو  تاروت  هعلاطم  هب  سپـس  و  ینک ، لماک  ار  تدوخ  نید  یملع  ینهذ و  يرکف و  ياه  هیاـپ 
ماـمت لوـبق  دروـم  تسا ، هدـمآ  نآ  رد  هچنآ  ره  هـک  نآرق  فـالخرب  دراد . یفلتخم  عاوـنا  اـه و  پاـچ  و  تـسین ، سرتـسد  رد  زین  یعقاو 

ندومیپ تخانش و  رد  میراددیما  تسینرادروخرب . يرظن  تدحو  نینچ  زا  نایحیـسم ، نایدوهی و  نیب  رد  لیجناو  تاروت  تسا ، ناناملـسم 
ال دیامرف :  یم  میرک  نآرق  ذخآم :  عبانم و  یشاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . دنلبرس  قفوم و  شیپ  زا  شیب  تلیـضف ، قح و  هار 

(256 هیآ / هرقب ۀکرابم  هروس   ... ) نیدلا یف  هارکا 

هک دنک  یم  نایب  نآرق  تایا  زا  یکی  رگید  فرط  زا  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) تسین يرابجا  نید  شریذـپ  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد 
یم فرطرب  هنوگچ  تایآ  نیا  يرهاظ  ضقانت  دوب  دهاوخ  ناراکنایز  زا  تمایق  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دریگب  يرگید  نید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره 

. دوش

شسرپ

یم نایب  نآرق  تایا  زا  یکی  رگید  فرط  زا  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) تسین يرابجا  نید  شریذپ  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد 
تایآ نیا  يرهاظ  ضقانت  دوب  دهاوخ  ناراکنایز  زا  تمایق  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دریگب  يرگید  نید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  هک  دـنک 

. دوش یم  فرطرب  هنوگچ 

خساپ

هیآ ياضتقم  هب  مه  یلقع و  نیهارب  ساسارب  مه  نکیل  تسا  هتفریذپ  هدیقع  يدازآ  رگید ، تایآ  لوا و  هیآ  ياضتقم  هب  مالـسا  هاگدید  زا 
يدازآ حیـضوت : تسا . دارفا  ریگناـبیرگ  نآ  ياهدـمایپ  تسا و  تیلوؤـسم  اـب  مأوـت  يدازآ  نـیا  هـب  رگید  تاـیآ  نارمع و  لآ  هروـس   85

رکذ يرایتخا  يرما  ار  ناسنا  ندروآ  نامیا  هک  یتایآ  . 1 دراد : دوجو  هیآ  هتسد  دنچ  صوصخ  نیا  رد  مالسا  رد  ناسنا  هنالوؤسم  یتدیقع 
نیمز رد  هک  اـهنآ  همه  تساوـخیم  تراـگدرورپ  رگا   » و ( 256 هرقب : .« ) درادـن دوجو  نید  رد  يرابجا  هارکا و  چـیه   » دـننام دـننکیم ،

تسادخ رب   » و ( 99 سنوی : .« ) دندرگ نمؤم  هک  ینک  راداو  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  ایآ  کنیا  دندروآیم ، نامیا  هرسکی  دننکیم ، یگدنز 
: وگب  » زین و  ( 9 لحن : .« ) درکیم تیاده  روز ) اب   ) هرسکی ار  نات  همه  تساوخیم  رگا  دنژک و  اههار  زا  یخرب  دنایامنب و  ار  تسار  هار  هک 
.2 ( 29 فهک : .« ) دزروب رفک  دـهاوخیم  هک  ره  دروایب و  ناـمیا  دـهاوخیم  هک  ره  لاـح  تسا ، هدـمآ  دورف  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  قح 
ار اهنآ  هک  اجک  ره  : » دیامرفیم رگید ، تایآ  یخرب  هبوت و  هروس  رد  ای  تسا و  هداد  یهلا  باذع  هدعو  هدومن ، خیبوت  ار  رافک  هک  یتایآ 
: زین و  ( 89 اسن : « ) مهومتدجو ثیح  مهولتقا  مهوذـخف و   » ای و  . 91 اسن : ، 191 هرقب : « ) مهومتفقث ثیح  مهولتقاو  : » دننام دیـشکب ؛... دیتفای 
هب یهاگنیمک  ره  رد  دـینک و  هرـصاحم  دـیریگب و  ار  اهنآ  دیـشکب و  دـیتفای ، ار  نیکرـشم  اج  ره  دیـسر ، نایاپ  هب  مارح  ياههام  هاـگ  ره  »
.« تسا نابرهم  هدنشخب  دنوادخ ، اریز  دیزاس ؛ اهر  ار  نانآ  دنداد ، ةوکز  دنتشاد و  اپ  رب  زامن  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  دینیـشنب . نانآ  نیمک 

: هک نیا  هلمج  زا  تسا  هدش  حرطم  یفلتخم  ياهرظن  تایآ ، نیا  عمج  رد  (. 36 هبوت :  ) ریشمش ُيآ  ای  ( 29 هبوت :  ) ُيزج هیآ  زین  و  ( 5 هبوت : )
لوبق دنک ، باختنا  دهاوخب  ار  ياهدیقع  ره  دشاب  دازآ  هک  ینعم  نیا  هب  ار  یتدـیقع  يدازآ  اما  دراد  لوبق  ار  هشیدـنا  يدازآ  مالـسا  فلا )

تسا و نآ  تراسا  هشیدـنا و  داقعنا  انعم  نیا  هب  هدـیقع  تسا و  تافارخ  ماهوا و  تسین ، هدـیقع  رفک ، كرـش و  هک  داقتعا  نیا  هب  درادـن .
دمتعا داقتعا و  نامیا و  دوخ  يژولوئدیا  هب  هک  یبتکم  ره  تفرگ . هابتـشا  رکفت  يدازآ  اب  ار  رکف  داقعنا  يدازآ  دیابن  تسین و  مارتحا  لباق 

ولج درادـن ، دوخ  هب  يدامتعاو  نامیا  هک  یبتکم  ره  سکع ، هب  دـشاب . رکفت  يدازآ  هشیدـنا و  يدازآ  رادـفرط  دـیاب  راچان  دـشاب ، هتـشاد 
، هک یتکلمم  رد  هک  دیاهدید  ملاع  خیرات  رد  یِک  امـش  : » دـیامنیم هفاضا  يرهطم  داتـسا  ( 1 .) دریگیم ار  رکفت  يدازآ  هشیدـنا و  يدازآ 
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رد ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  رد  دنیایب  هک  دنهدب  يدازآ  هزادنا  نآ  اهیبهذم ، ریغ  هب  دنراد ، یبهذـم  تاساسحا  شمدرم  همه 
زامن و دنوش ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رکنم  دننک ، راکنا  ار  ادخ  دننزب ، دهاوخیم  ناشلد  هک  روط  نآ  ار  ناشدوخ  فرح  دننیشنب و  هکم 
زا مالسا  خیرات  رد  دننک . دروخرب  اهنآ  اب  مارتحا  تیاهن  اب  بهذم ، نادقتعم  اما  میرادن ، لوبق  ار  اهنیا  ام  دنیوگب  دننک و  در  ار  جح و ...

باوج رد  مالـسا  ردـص  رد  رگا  دـنامب . یقاب  تسناوت  مالـسا  هک  دوب  اهيدازآ  نیمه  لیلد  هب  و  مینیبیم . ناوارف  ناشخرد  ياههنومن  نیا 
لیلد نیا  هب  مالسا  تشادن . دوجو  یمالسا  رگید  زورما  دیشکب ، دینزب و  دنتفگیم  مرادن ، لوبق  ار  ادخ  نم  تفگیم  دمآیم و  هک  یـسک 

حیرـص و ههجاوم  اب  طقف  طقف و  مالـسا ، مه  هدـنیآ  رد  تسا ... هدـش  هجاوم  فلتخم  راکفا  اب  تحارـص  اب  تعاجـش و  اب  هک  هدـنام  یقاـب 
هک مهدیم  رادشه  مالـسا ، نارادفرط  ناناوج  هب  نم  و  دهدب . همادا  دوخ  تایح  هب  دناوتیم  هک  تسا  فلتخم  راکفا  دـیاقع و  اب  هناعاجش 

دوشیم ورین  کی  اب  طقف  مالـسا  زا  تسا . نارگید  هدیقع  رازبا  زا  يریگولج  یمالـسا ، تادـقتعم  ظفح  هار  دـننکن  ظفح  هار  دـننکن  لایخ 
یتسرپ تب  نیا ، هب  هجوت  اـب  ( 2 «.) اهنآ اـب  نشور  حیرـص و  ههجاوم  فلتخم و  راـکفا  هب  نداد  يدازآ  و  تسا ، ملع  نآ  رد  هک  يرادـساپ 

زا يریثک  تیعمج  مارتحا  دروم  اهتب  نیا  نوچ  تفگ : دـناوتیمن  دـشاب ، دازآ  دـیاب  سک  ره  هدـیقع  هک  نیا  هناـهب  هب  درادـن و  یمارتحا 
هیلعمیهاربا ترضح  اذل  يدازآ . هب  تمدخ  هن  تسا ، لهج  هب  يارغا  نیاب  مالسا  رظن  زا  میراذگب . مارتحا  اهنآ  هب  دیاب  سپ  دنتسه ، مدرم 

مامت دنتـسنادیم ، مدرم  يرکف  تراسا  لماع  ار  اـهتب  نیا  نوچ  هکم ، حـتف  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  زین  مالـسلا و 
یتسرپ اتکیو  دـیحوت  رب  ایبنا  نآرق و  توعد  ساسا  هاگدـید  نیا  زا  نیارباـنب  ( 3 .) دـندرک دازآ  ًاعقاو  ار  مدرم  دنتـسکش و  مه  رد  ار  اهنآ 

یـشالتم لـصا  زا  ار  نید  میریذـپب ، ياهدـیقع  هنوـگره  باـختنا  رد  ار  مدرم  يدازآ  هتـشادرب و  راعـش  نیا  زا  تـسد  رگا  تـسا و  راوتـسا 
. تسا مالـسا  هک  دریذـپیم  ار  ینییآ  اهنت  ماظع ، ياـیبناو  ناربمیپ  یماـمت  هب  داـقتعا  موزل  دوجو  اـب  مالـسا  بتکم  هکنآ ، رتـالاب  میاهدرک .
رد هتـشاد و  دوجو  لوبقم  نید  کی  اهنت  نامز  ره  رد  یلو  دندحاو ، یفدـه  ياراد  هدـم و  دـنوادخ  بناج  زا  يدـیحوت  نایدا  همه  هچرگ 

نامه مالسا  يانعم  هچرگ  (. 85: نارمع لآ  ...« ) مالسالا هَّللا  دنع  نیدلا  نا  : » دنادیم مالسا  نید  ار  دنوادخ  شریذپ  دروم  نید  نامز ، نیا 
متاخ ربمایپ  تسد  هب  هک  تسا  یبتکم  نآ ، لکـش  نامز  نیا  رد  هتـشاد و  یـصاخ  لکـش  یناـمز  ره  رد  میلـست  تقیقح  یلو  تسا  میلـست 
هچرگ ناسنا ، : » دنسیونیم یعیرـشت  ینیوکت و  هب  يدازآ  ماسقنا  اب  زین  یمالـسا  گرزب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  ب ) ( 4 .) تسا هدمآ  دیدپ 
نآرق هچرگ  دریذـپب . ار  قح  نید  تسا  فظوم  ًاعیرـشت  نکل  تسین ، روـبجم  ینید  چـیه  باـختنا  رد  باـختنا و  رد  و  تسا ، دازآ  ًاـنیوکت 
یفرعم ار  رتهب  نخـس  لاح  نیع  رد  اما  دننیزگرب ، ار  رتهب  نخـس  دنونـشب و  ار  نوگانوگ  ياهنخـس  هک  دنکیم  قیوشت  ار  اهناسنا  میرک ،

سایق کی  هئارا  نمـض  رد  میرک ، نآرق  رگید  ترابع  هب  دراذـگیمن . زاب  نآ  صیخـشت  نییعت و  رد  ًاعیرـشت ، ار  ناـسنا  تسد  و  دـنکیم ،
 - 17 رمز : « ) هنسحا نوعبّتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  يدابع  رّـشبف   » بجوم هب  هدیقع  يدازآ  رتهب و  نخـس  باختنا  رد  يدازآ  رب  ینبم  یلک 
اعد نمم  ًالوق  نسحا  نم  و   » بجوم هب  ار  تسیچ ، رتهب  نخس  نیا  قادصم  هک  نیا  و  رتهب » نخس  تیهام   » ینعی سایق  يارغص  دوخ ، (، 18

، دـندازآ نید  باختنا  رد  ًانیوکت  هچرگ  اهناسنا ، سپ  تسا . هدرک  نایب  ( 33 تلصف : « ) نیملـسملا نم  یننإ  لاق  ًاحلاص و  لمع  هَّللا و  یلا 
ینعی یفـسلف ؛) ای   ) ینیوکت يدازآ  . 1 تسا : مسق  هس  رب  هکلب  مـسق ، ود  رب  هـن  مالـسا  رد  يدازآ  اـم  رظن  هـب  ( 5 «.) تسین نینچ  ًاعیرـشت  اما 

ای دـب  هب  فصّتم  يراـک  هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسا ، دازآ  یجراـخ  عقاو  رد  ًاـتعیبط و  شیوخ ، يدارا  ياـهتیلاعف  بوچراـچ  رد  ناـسنا 
؛ یعرش يدازآ  . 2 دراد . ار  يراک  كرت  ای  ماجنا  ناوت  ناسنا  هن ، ای  دشاب  هتشاد  یقوقح  عنم  ای  ددرگ و  بجو و ... ای  حابم  ای  مارح  بوخ ،

ینیوکت یعیبط و  ظاحل  هب  هکنآ  رب  هوالع  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  دشاب . دازآ  يراک  كرت  ای  ماجنا  رد  سدقم ، عرـش  رظن  زا  ناسنا  ینعی 
. دشابن یهلا  باذع  باقِع و  قحتـسم  دـشاب و  دازآ  باختنا ، شنیزگ و  نیا  رد  زین  یعرـش  ظاحل  هب  تسا ، دازآ  يراک  كرت  ای  ماجنا  رد 
رب هوالع  ناسنا  ینعی  يوناق ؛)  ) یقوقح يدازآ  . 3 تسا . زاجم  دازآ و  ياههنیزگ  همه  یعرش  زازج  تیعورشم و  يدازآ ، عون  نیا  موهفم 

عامتجا رب  مکاح  تاررقم  نیناوق و  ظاحل  زا  یعرـش ، تیعونمم  ای  يدازآ  زا  رظن  فرـص  اما  تسا ، دازآ  یفـسلف  یعیبط و  ظاحل  هب  هکنآ 
داقتعا ای  راتفر  نالف  باختنا  رد  یهلا  هاگـشیپ  رد  ًاعرـش  تسا  نکمم  هچرگ  اذل  دشاب . يدازآ  راک  دـنچ  زا  یکی  رایتخا  باختنا و  رد  زین 
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تنامض عقاو  رد  دوشیمن ؛ ّبترتم  وا  داقتعا  ای  لعف  رب  يویند  باقِع  تازاجم و  یقوقح ، تهج  زا  اما  دشابن ، دازآ  دشاب و  لوئسم  یصاخ 
اما ینیوکت ،) يدازآ   ) تسا هدـش  هدـیرفآ  دازآ  تقلخ  شنیرفآ و  ظاحل  زا  ناسنا  هچرگ  ام  رظن  هب  تهج  نیمه  هب  درادـن . یتلود  يارجا 

ياهباختنا ربارب  رد  ًاعرـش  و  ( 6) دریگیم رارق  یهلا  تساوخ  زاـب  دروم  دوشن ، حیحـص  هدافتـسا  نآ  زا  رگا  هک  تسا  یتـمعن  يدازآ  نیا 
هجنکش تحت  ای  تشک  وا ، كرش  رفک و  هطـساو  هب  ار  یـسک  ناوتیمن  یقوقح  ینوناق و  تهج  زا  نیا  دوجو  اب  یلو  تسا ، لوئـسم  دوخ 

. --------- دراد دوجو  یتدیقع  يدازآ  یقوقح ، تهج  زا  نکل  تسا ، مارح  ًاعرش  كرش ، رفک و  باختنا  هچرگ  هک  نیا  هچ  داد ، رارق 
 - 123 هدیقع ، يدازآ  3/225-221 ؛ نآرق ، اب  ییانشآ  81 ؛  - 82 ، 6  - 14 یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ( 1 اه : تشون  یپ  ------------ 

قوقح هفسلف  ( 5 . 123 هدیقع ، يدازآ  ( 4 . 7  - 9 نامه ، ( 3 . 82 ، 81 یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ( 2 . 11/21 نآرقلا ، یحو  نم  ریسفت  113 ؛
. هرقب 161 و 39  لمزم ،  17 نارمع ، لآ  4 و 12 و 85  ناسنا ،  2 کلم ،  2 هدئام ، تایآ 48  ( 6 . 189  - 192 رشب ،

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  رگا 

شسرپ

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  رگا 

خساپ

چیه ای  دنک و  باختنا  ار  نید  ای  دنامب و  رفاک  هک  تسا  دازآ  هدوب  رفاک  لوا  زا  هک  یسک  ینعی  تسین ، نید  لوبق  تخانش و  زا  لبق  دادترا 
لئالد يرود  زا  فیلکت و  نارود  هب  ندیـسر  زا  دـعب  يدرف  هک  یماگنه  اما  دـشاب  تواـفت  یب  زیچ  همه  هب  ینعی  دـنکن . باـختنا  ار  مادـک 

هتـشگرب و نید  زا  يزور  دریگب و  يزاب  هب  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  داد . رارق  ناناملـسم  فیدر  رد  ار  دوخ  تفریذپ و  ار  مالـسا  نید  یلقع 
هرابود هک  تسا  دازآ  وا  دـشابن  ینلع  وا  دادـترا  رگا  هتبلا  دـیامن . تسـس  ار  ناناملـسم  هیحور  قیرط  نیا  هب  دـنک و  ینلع  ار  دوخ  راک  نیا 

اما تسا . هدشن  دودحم  وا  يدازآ  نیاربانب  تسین . وا  يارب  یلکـشم  هنوگچیه  دنک و  ادیپ  شیارگ  ياهدیقع  هب  دوخ  شیپ  رد  دوش و  رفاک 
ندناشفا ثعاب  تسا و  یمالسا  هعماج  ینکش  میرح  نیا  اریز  دراد . تازاجم  تسا و  عونمم  مالسا  رظن  زا  نآ  جیورت  تکرح و  نیا  مالعا 

هسیسد نینچ  زا  دراد و  ییاویـش  نایب  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  { 1 .} دوشیم یمالـسا  هعماج  دارفا  نانموم و  نایم  رد  کش  دیدرت و  مخت 
اُونِمآ ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌَِْفئاَط  َْتلاَقَو  : ) دیامرفیم هتشادرب و  هدرپ  دننک  تسـس  ار  مدرم  نامیا  ات  دناهدومن  حرط  مالـسا  نیفلاخم  هک  ییاه 

هک یباتک  نید و  هب  هک  دـنتفگ  باـتک  لـها  زا  یهورگ  و  { 2(;} َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکاَو  ِراَـهَّنلا  َهْجَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأـیِذَّلِاب 
نیدزا زین  اهنآ  هلیح  نیا  هب  دـیاش  دـیوش  رفاک  زور  رخآ  دـیروآ و  نامیا  زور  ِلوا  هعدـخ ، گنرین و  يور  زا  هدـش  لزاـن  ناناملـسم  يارب 

يارب وا  اریز  دننک  ظفح  ار  وا  تمرح  هنوگچ  نارگید  سپ  درادیمن  هاگن  ار  دوخ  یناسنا  تمرح  دترم  صخش  نیاربانب  دندرگرب / مالـسا 
ییانـشآ يارب  هن . رگید  یـضعب  دنتـسه و  وفع  هبوت و  لـباق  یخرب  هک  دراد  یعاوـنا  دادـترا  هتبلا  هدـشن . لـئاق  یـشزرا  مه  دوـخ  باـختنا 

دعب هدش  ناملـسم  وا  یلو  دندوب  رفاک  شردام  ردپ و  هک  یـسک  ینعی   ) یلم دترم  رگا  مینکیم : هراشا  نآ  هب  هصالخ  روط  هب  ناگدـنناوخ 
هدش ناملسم  وا  یلو  دندوب  ناملـسم  اهنآ ، زا  یکی  ای  شردام و  ردپ و  هک  یـسک   ) يرطف دترم  اما  دوشیم . هتفریذپ  دنک ، هبوت  دش ) رفاک 

دادـترا ققحت  رد  مهدـصق  رایتخا و  لقع و  غولب و  نینچ  مه  و  دوشیم . هتـشک  تسین و  هتفریذـپ  شاهبوت  دـشاب  درم  رگا  دـش ) رفاک  دـعب 
یف لوقلا  ج 2 ، هلیـسولا ، ریرحت  [. 3 / ] هـیآ 72 نارمع ، لآ  هروـس  [. 2 / ] خـساپ 2 قح ، هار  رد  هسـسوم  همانخـساپ ، [. 1 { ] 3 .} تسا طرش 

/ دادترالا
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نس هب  مییآیم و  ایند  هب  ناملسم  مینادیم  ام  دش ، دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالـسلا ) امهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 
؟ مینک هچ  میوشیم ، گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میسریم  فیلکت 

شسرپ

مییآیم و ایند  هب  ناملسم  مینادیم  ام  دش ، دیهاوخن  جراخ  نآ  زا  دیوش ، نید  دراو  قیقحت  اب  رگا  مالـسلا ) امهیلع  ) همئا زا  یکی  هدومرف  هب 
، میوشیم گرم  هب  موکحم  دیآیم و  مزال  ام  رب  مالـسا  زا  هدش  جراخ  مکح  مینک  باختنا  ار  يرگید  نید  رگا  میـسریم  فیلکت  نس  هب 

؟ مینک هچ 

خساپ

راگدرورپ دوجو  رب  یناوارف  لیالد  دنک  هاگن  هک  شنیرفآ  ناهج  رانک  هشوگ و  ره  هب  تخادـنا  راک  هب  ار  ینیب  عقاو  هزیرغ  هک  یتقو  ناسنا 
ناهج هدنراد  هگن  یقاب  هدـننک و  داجیا  یتسه و  عبنم  هک  دراد  یهاگهیکت  ًامتح  یتسه  ناهج  هک  دـمهفیم  و  دـنیبیم . ناهج  هدـننیرفآ  و 
هزیرغ نیمه  هطساو  هب  دریگیم . همـشچرس  وا  دوجو  يایرد  زا  یتسه  ماظن  هک  تسادخ  تردق  ملع و  عبنم  نایاپ و  یب  یتسه  نآ  تسا و 
دننام مه  نایدا  ریاس  مالـسا  زا  ریغ  هدوب و  دقتعم  ناهج  يارب  ییادخ  یناسنا  هعماج  تیرثکا  هتـسویپ  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  هک  اجنآ  ات 

دنـشابیم عناص  دوجو  رکنم  هک  یناسک  ًاقافتا  دناناتـساد و  مه  هدـیقع و  مه  هرابنیا  رد  اـهییادوب  تیـسوجم و  تیدوهی و  تینارـصن و 
، میراد شمدع  رب  دنیوگیمن  میرادن و  عناص  دوجو  رب  لیلد  دـنیوگیم  تقیقح  رد  هکلب  تشاد  دـنهاوخن  زگره  دـنرادن و  یفن  رب  یلیلد 
هب وا  تسا ، یبلطتداعـس  یهاوخلامک و  تسا ، ناسنا  نورد  هک  یتاـفارتعا  هلمج  زا  و  { 1 .} تسین هک  نیا  هن  مینادیمن  دـنیوگیم  هکلب 

تسا و تالامک  مامت  ياراد  هک  قوفام  تردـق  کی  هب  فارتعا  تخانـش و  تسا ، هدـش  قلخ  تهج  نودـب  ناهج  نیا  رد  دـنادیم  یبوخ 
/ درادیم وا  لامک  نآ  تداعس و  هب  ندیسر  ياهراکهار  یسررب  ادخ و  تخانـش  هب  ار  وا  نآ  هب  یبایتسد  ترورـض  دوخ و  زاین  ساسحا 

همه ًابیرقت  و  دـنکیم . توعد  رکفت  لـقعت و  هب  ار  ناـنآ  نید  شریذـپ  يارب  اـهناسنا  زا  ناـیدا ، متاـخ  نید و  نیرتلماـک  ناونع  هب  مالـسا 
یمدآ نوچ  { 2 .} دیامن دیلقت  نید  لوصا  رد  دناوتیمن  یناملـسم  چیه  هک  دنرادیم  نایب  ًاحیرـص  دوخ  هیملع  هلاسر  لوا  رد  ماظع  عجارم 

لامک و هب  ندیـسر  يارب  اذـل  دربیم . یپ  تسا  قلطم  لامک  ياراد  هک  میکح  یعناص  دوجو  هب  یلقع  يرطف و  تفرعم  رکفت و  لقعت و  اـب 
يدـبا و تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنکیم  مکح  وا  رب  لقع  ًاقافتا  و  دـبایب ، ار  قرط  لقع  لـیلد  اـب  دـیاب  زین  نآ  ياـهراکهار  تخاـنش 

رگنعماج ریگارف و  ماع و  نیناوق  تاروتسد و  ات  دشاب  قالطالا  یلع  ضیف  نآ  زا  ياهطساو  دیاب  یمدآ  یهاوخ  لامک  حور  ندومن  باریس 
حرطم ثحب  نیا  لاح  دـشکیم . نادـیم  هب  لقع  زاب  ار  لسر  لاسرا  ناربمایپ و  تمـصع  ماـقم  نیا  دـیامن . نییعت  وا  فرط  زا  رـشب  يارب  ار 

بلط تداعـس  هاوخ و  لامک  رـشب  هک  درک  مکح  رگا  قلطم و  تـالامک  اـب  تسا  ییادـخ  هک  درک  مکح  وا  هب  یمدآ  لـقع  رگا  هک  تسا 
یمدآ رب  سپ  ارچ ، ًانیقی  تفرگ ؟ هرهب  اـهقرط  اـههار و  نیرتملاـس  نیرتهب و  زا  دـیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنکیمن  مکح  اـیآ  تسا ،

رکفت و ربدـت و  رب  یناوارف  تایآ  نآرق  هک  نیا  زا  رظنفرـص  ربدـت ، رکفت و  لـقعت و  رازبا  اـب  نآ  باـختنا  نید و  رد  قیقحت  تسا  بجاو 
هرقب هفیرش 256  هیآ  هب  قوف  لاؤس  ندیـسر  هجیتن  هب  رتدوز  يارب  دناوخیم  ارف  ندیـشیدنا  ندرک و  رکف  هب  ار  یمدآ  تسا و  هدروآ  لقعت 

موحرم دوشیم / ارذـگ  ياهراشا  هللااـب و ،)... نمؤی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  یغلا  نم  دـشر  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ـال  : ) دـیامرفیم هک 
ضراعم هک  یملع  فراعم  هلـسلس  کی  زا  تسا  تراـبع  نید  نوچ  تسا  هدـش  یفن  يراـبجا  نید  اـج  نیا  دـیامرفیم : ییاـبطابط  همـالع 

تسا یبلق  روما  زا  مه  نامیا  داقتعا و  وا .  تاداقتعا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هملک  کی  فراعم ، نآ  همه  عماج  دراد . لابند  هب  یلمع 
داقتعا اما  یندـب و  يدام و  یتاکرح  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  يرهاظ  لامعا  رد  هارکا  دربراک  نوچ  درادـن . هار  نآ  رد  رابجا  هارکا و  هک 

ای و  دـهدب . هجیتـن  ار  ملع  لـهج  ًـالثم  هک  تسا  لاـحم  دراد و  كاردا  داـقتعا و  دوخ  خنـس  زا  يرگید  بابـسا  لـلع و  دوـخ ، يارب  یبـلق 
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ساـسا و دراد و  راـک  رــس و  مدرم  رکف  حور و  اـب  بهذــم  نـید و  هـک  اـجنآ  زا  و  { 3 .} دـیازب ار  یملع  یقیدـصت  یملع ، ریغ  تامدـقم 
نـشور دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  لالدتـسا  قطنم و  زج  یهار  هاوخان  هاوخ و  تسا  راوتـسا  نیقی  نامیا و  رب  شاهدولاش 

. دیامن يراگنالهـس  هلوقم  نیا  رد  و  دشابن . دوخ  ییوج  لامک  تداعـس و  رکف  دناوتیمن  دـشاب  هتـشاد  میلـس  لقع  هک  يدرف  هک  دوشیم 
نید نودب  يدرف  چـیه  هک  تساج  نیا  نخـس  دریگ . راک  هب  ییایند  يدام و  روما  نیمأت  زا  شیب  تهج  نیا  رد  ار  دوخ  تمه  یتسیاب  هکلب 

یهجوتیب مهم  رما  نیا  يارب  رگا  لاح  تسا . تداعـس  یگنادواج و  هب  لین  ناسنا  ياپرید  سدقم و  هغدغد  هک  تسین ، شور  بهذم و  و 
تسا هداد  بیرف  ار  دوخ  هزادنا  نامه  هب  یعیبط  روط  هب  تسا  يدادجا  يردپ و  نید  هک  درک  باختنا  دوخ  يارب  ار  یبهذم  نید و  درک و 

هرابنیا رد  زین  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  و  { 4 (.} نوملعی نیذـلا ال  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له  لق  : ) دـیامرفیم نآرق  هک  نآ  لاح  و 
ود ره  لابند  یـسک  ره  دورب و  ملع  لابند  دیاب  تسا  ترخآ  یپ  رد  یـسک  ره  دورب و  ملع  لابند  دیاب  تسا  ایند  یپ  رد  یـسک  ره  : » دومرف

دیروآ تسدب  ار  ملع  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  تسا و  ملع  كرت  رد  نم  تما  تکاله  دومرف  زاب  و  { 5 «.} دورب ود  ره  لابند  دیاب  تسا 
هنوگچ منکیم  لآوـس  رگید  راـب  نم  : » دـیوگیم ملع  خـیرات  رب  ياهمدـقم  باـتک  رد  نوتراـس  جرج  و  { 6} دـیوش دـنمهرهب  تایح  زا  ات 

صوصخ هب  مالسا  يرآ  { 7 {.»؟ مینکن كرد  ار  نآرق  لوح  نآ  زکرمت  رگا  تفاـی  تسد  نیملـسم  شناد  زا  یتسرد  تخانـش  هب  ناوتیم 
رب يدرف  رگا  لاح  دیامنیمن ، هیصوت  ار  يردپ  نید  دنکیم و  هیصوت  دنادیم و  حیحص  یهاگآ  ملع و  يور  زا  ار  بهذم  نید و  شریذپ 

قیقحت نید  رد  رگا  دورب ؟ يرگید  نید  هب  دنک و  اهر  دـیاب  ار  نآ  یلیلد  هچ  هب  درب  یپ  ینید  تیناقح  هب  وجتـسج  یهاگآ و  ملع و  ساسا 
دورب نوریب  زاب  دناوتب  هک  تسین  هنوگ  نیا  تفریذپ  هدیسر و  ياهجیتن  هب  هدومن و  یـضرغ  نودب  قیقحت  رگا  یلو  دنک  قیقحت  دیاب  هدرکن 
کی نید  هاگ  نآ  تفریذپ  تیارد  لقعت و  اب  رگا  یلو  تسین  يرابجا  هیلوا  لوبق  رد  نید  شریذپ  رد  نیدلا )... یف  هارکا  ال   ) هیآ رد  نوچ 

دوـشیم نید  دراو  قـیقحت  اـب  هک  یـسک  هک  دـش  نیا  لاؤـس  لوا  تمـسق  یملع . مه  تسا و  یلمع  مه  هک  تـسا  ياهعوـمجم  رد  نوناـق 
قیقحت اذل  { 9 .} تسا متاخ  ربمایپ  مالسا ) ربمایپ  و  { 8} عماج لماک و  نید  مالسا  نید  نوچ  دش  دهاوخن  جراخ  نآ  زا  مالـسا  صوصخب 

رظن زا  یتح  دوب . دـهاوخن  ینتفریذـپ  هک  یلقع  ریغ  یقطنم و  ریغ  لیالد  هب  رگم  دراذـگیمن  یقاـب  جورخ  يارب  ییاـج  نآ  لوبق  نآ و  رد 
باختنا ار  يرگید  نید  فیلکت ، نس  زا  رگا  هلب  لاؤس  مود  تمـسق  تسا . یقطنم  ریغ  لیلد و  نودـب  يراک  هک  هعماج  القع  هریـس  لقع و 

هدـش هتفریذـپ  قیقحت  اب  مالـسا  دوخ  بوخ  میاهتفریذـپ  ار  مالـسا  قیقحت  اب  فیلکت  نس  زا  دـعب  هک  نیا  ای  تسین  جراخ  لاـح  ود  زا  مینک 
هک مالـسا  نید  شریذـپ  هب  توعد  تسا و  هدرک  حـبق  تیلماک  مدـع  لیلد  هب  ار  یلبق  ياهنید  عماج و  تسا و  لـماک  نید  نیا  دـیوگیم 

يارب یلیلد  تفریذـپ  رایتخا  قیقحت و  اب  ار  مالـسا  تشادـن  يرابجا  نید  شریذـپ  رد  هک  يدرف  رگا  نیاربانب  تسا . هومن  تسا  لـماک  نید 
رد وا  نوچ  دوشیم  دـترم  هدـش  جراخ  دوخ  يدازرداـم  ترطف  زا  نوچ  دـشاب  هدـش  جراـخ  مه  قیقحت  نودـب  رگا  تسین و  نآ  زا  جورخ 

هتفگ هک  تسا  نـیا  { 10(;} هنید نع  مکنم  دـتری  نم  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   ) هفیرـش هیآ  يانعم  و  تسا . هتـشگرب  رفک  هب  ناـمیا  زا  تقیقح 
نیا ارچ  لاح  تسا . رفک  هب  نامیا  زا  تشگرب  يانعم  هب  نید  لها  حالطـصا  رد  نیا  تشگرب و  دوخ  نید  زا  هنید ، نع  دترا  ینالف  دوشیم 

ای و  ددرگیمرب . دوخ  یلبق  رفک  هب  هرابود  هدروآ و  نامیا  سپ  هدوب و  رفاـک  هک  یـسک  لـثم  دـشاب . يرگید  رفک  هب  قوبـسم  شناـمیا  هک 
رد هک  یلم  دترم  ار  یلوا  هک  هدش  رفاک  ًادعب  هتشادن و  رفک  هقباس  چیه  شمالـسا  زا  لبق  هک  ياهداز  ناملـسم  لثم  دشابن . رفک  هب  قوبـسم 
هک دراد -  اهناسنا  رب  دـنوادخ  هک  یقح  ساسا  رب  { 11 .} دنمانیم يرطف  دـترم  ار  یمود  هتـشگرب و  دوخ  یلبق  شیک  تلم و  هب  تقیقح 

زاربا و هب  دیابن  دترم  دوخ  تسا -  هتـشاد  نایب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم همئا  تایاور  نآرق و  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  اهدـیابن  اهدـیاب و  بلاق  رد 
هب هک  ییاج  اـت  دـترم  دوخ  ددرگ ، ناـنآ  يرکف  فارحنا  بجوم  رذـگهر  نیا  زا  دزادرپب  مدرم  ماوع  نیب  رد  دوخ  يداـحلا  دـیاقع  راـهظا 

هدییارگ يداحلا  دیاقع  هب  هدنادرگ و  ور  یمالـسا  دیاقع  زا  دوخ  رکف  هشیدنا و  ياضف  رد  اهنت  تسا و  هتخادرپ  دوخ  دیاقع  غیلبت  راهظا و 
یمالک دادترا  رب  هوالع  دزادرپیم  يداحلا  دیاقع  راهظا  زاربا و  هب  یتقو  اما  تسا . هدـش  دـترم  مالک -  ملع  یمالک -  ظاحل  هب  اهنت  تسا 

رارق یهقف  یهاون  لومـشم  ظاـحل  نیدـب  تسا و  هدـش  راـچد  زین  یهقف  دادـترا  هب  یمـالک  دادـترا  رب  هوـالع  دزادرپیم ، یهقف  دادـترا  هب 
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هزیگنا ًالومعم  دورب  يرگید  ياهنییآ  يوس  هب  دنک و  اهر  شریذـپ  قیقحت و  زا  دـعب  ار  مالـسا  نوچ  ینییآ  هک  نیا  هجیتن  { 12 .} دریگیم
نیا رطاخ  هب  تسا  رتفیعض  نانز  هرابرد  مکح  نیا  منینبیم  رگا  تسا و  نیگنس  ياهتازاجم  روخ  رد  نیاربانب  درادن  یهجوم  حیحص و 

ثحب هیملع ، ياههلاسر  [. 2 / ] ص 51 ییاـبطابط ، همـالع  نید ، شزومآ  [. 1 / ] دـشابیم فیفخ  اـهنآ  دروـم  رد  اـهتازاجم  همه  هک  تسا 
ص ج 2 ، نازیملا ، هـمجرت  [. 3 / ] ادخ تخانـش  بوجو  یناوضر ، ردـص  نسحم  همجرت  رـشع  يداح  باب  حرـش  نینچمه ر.ك : و  دـیلقت ،
/ نامه [. 6 / ] ص 96 ینـشلگ ، يدـهم  ینید ، ملع  ات  رالوکـس  ملع  باـتک  زا  لـقن  هب  [. 5 / ] هیآ 9 رمز ، هروـس  [. 4 / ] هفیرـش هیآ  لـیذ  ، 524
ص 623/ ج 5 ، هـمجرت ، نازیملا  [. 11 / ] هیآ 54 هدـئام ، هروس  [. 10 / ] هیآ 40 بازحا ، هروـس  [. 9 / ] هیآ 6 هدـئام ، هروـس  [. 8 / ] نامه [. 7]

ص 121/ هرامش 43 ، یمالسا ، مالک  [. 12]

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  رگا 

شسرپ

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  رگا 

خساپ

نامیا اریز  دنک .  روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  ناگمه  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  دناوخیم ، ارف  یهلا  توعد  شریذپ  هب  ار  همه  مالـسا  نید 
اب نامز  رورم  هب  بتکم  تیناقح  هب  نامیا  عقاو  هب  تسا ، راـگزاسان  مالـسا  فدـه  اـب  نید  رد  هارکا  دـباتیمن و  رب  ار  روز  ربج و  داـقتعا  و 

نیا زا  دوشیمن . دراو  شناج  ورملق  رد  زین  نید  دوشن ، لصاح  یـسک  يارب  نید  لوصا  رگا  دیآیم و  تسدـب  هشیدـنا  قیقحت و  هعلاطم و 
قطنم و زا  يوریپ  دیاقع و  رد  دیلقت  كرت  هب  ار  ناگمه  مالـسا  دوشیم : دیکات  هتکن  نیا  رب  ِنیِّدلاِیف » َهارِْکا  ال   » هیآ هرابود  يروآدای  اب  ور 

ياهلیلد اب  یبهذم  ینابم  هب  يدنبیاپ  رب  ار  ناگمه  هتشاد ، رذحرب  لیلد  یب  هناروکروک و  يوریپ  زا  ار  شناوریپ  دناوخیم و  ارف  لالدتـسا 
یتـح نآرق  دـنکیمن ؛ قیوشت  دـباتیمن و  رب  نید  شریذـپ  رد  ار  روز  ربـج و  زگره  ینید  نینچ  دـنکیم . توـعد  ماـهبا  زا  رود  یقطنم و 
َعَمْسَی یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْسا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِا  َو  : » دیامرفیم ربمایپ  هب  دنکیم و  نیمضت  یسررب  قیقحت و  يارب  ار  ناکرـشم  تینما 
سپـس دونـشب ؛ ار  ادخ  مالک  ات  هد  شهانپ  تساوخ  هانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  َنوُمَْلعَی ؛ ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک 

هب نید  لوصا  هراب  رد  دوخ  تاقیقحت  اب  هک  ار  یناسنا  مالسا ، نید  نیاربانب  { 1 .«} دننادان یموق  نانآ  هک  ارچ  ناسرب ، شنما  ناکم  هب  ار  وا 
لـصا اب  تفلاخم  ياضف  يروآ  مهارف  يانعم  هب  رما  نیا  هتبلا  دـنزاسیمن . يراج  وا  رب  ار  دـترم  ماکحا  دـنمانیمن و  دـترم  دـسرن  ياهجیتن 

ياههداوناخ رد  دناهتفریذپ و  ار  مالسا  نید  هک  یناسک  رگا  نیاربانب  تسا . راوتسا  كرش  یفن  دیحوت و  رب  مالـسا  ساسا  اریز  تسین ، نید 
هطیح هـب  يدرف  داـقتعا  کـی  زا  ار  نآ  دـنزیخرب و  نآ  تفلاـخم  هـب  دـننک و  راـکنا  ار  نـید  لوـصا  زا  یکی  دـناهدرک ، وـمن  دـشر و  ینید 

ار تنایخ  نیرتگرزب  دننک ، شوشم  لطاب  قح و  صیخشت  رد  ار  یمومع  ناهذا  يزیگنا  هنتف  اب  دنتـسیاب و  نید  ربارب  رد  هدناشک ، یعامتجا 
هب ندز  اپ  تشپ  ادخ و  ربارب  رد  دهعت  دادرارق و  ضقن  ار  دادترا  دننک / لمحت  دیاب  ار  نآ  تازاجم  دوب و  دنهاوخ  دترم  دناهدش و  بکترم 

یتسرپ و اتکی  ساـسا  رب  هک  ناناملـسم  یعاـمتجا  يدرف و  تالیکـشت  ماـمت  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  دـترم  {. 2} دناهتـسناد یناسنا  ترطف 
دترم ور  نیا  زا  ددرگ . نیزگیاج  يرگید  ماظن  اب  دیاب  تسا و  شخبنایز  رضم و  هکلب  ساسا ، یب  لطاب و  تسا ، راوتـسا  تلاسر  هب  نامیا 
یعون هب  دـترم  راک  دروآیم و  مهارف  ار  نید  رب  ینتبم  تاداقتعا  ماظن و  نید و  نتفرگ  هرخـس  هب  کیرحت و  هنیمز  دراکیم و  ار  هنتف  رذـب 

هک دراد  ناعذا  یفـصنم  ره  { 3 .} دوب دـهاوخ  دـیدش  تخـس و  یماظن ، عون  ره  رد  يدرف  نینچ  اب  دروخرب  کش  یب  تسا . گنج  نـالعا 
هقف [. 2 / ] هیآ 6 هبوت ، هروس  [. 1 / ] دیامن يریگولج  دـترم  ینادرگ  هصرع  زا  ناناملـسم ، ینید  هیحور  ظفح  نید و  هاگیاج  تشادـساپ  يارب 
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ص 256 و 257/ یناحبس ، رفعج  اهخساپ ، اهشسرپ و  [. 3 / ] ص ج 2 ، یناجنز ، دیمع  یسایس ،

؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  ایآ 

شسرپ

؟ تسین وا  يدازآ  فلاخم  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  نید  هک  ییاهتیدودحم  ایآ 

خساپ

فده سپـس  و  مینکیم . یـسررب  ینید  نادنمـشیدنا  یبرغ و  نادنمـشناد  فلتخم  ياههاگدید  زا  ار  يدازآ  عوضوم  ندـش  نشور  يارب 
. ریخ ای  دـشاب  رـشب  هاگتـساوخ  دـناوتیم  قلطم  روط  هب  يدازآ  ایآ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  هنوگ  نیدـب  مییامنیم و  نایب  ار  ناـسنا  تقلخ 

عناوم دوبن  ینعم  هب  يدازآ  دـنکیم . ینعم  اـهر  دـنب و  دـیق و  یب  ینعم  هب  ار  يدازآ  دـیمع  گـنهرف  يدازآ  یحالطـصا  يوـغل و  يوـنعم 
زا تسا  نآ  رد  ییاناوت  يراد  دوخ  شوه  تردـق و  هطـساو  هب  هک  يروما  نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  دازآ  ناـسنا  تسا و  ینوریب 
ان ای  دراد و  یـصاخ  هدودـحم  دودـح و  يدازآ  ایآ  هک  دـشابیم  حرطم  اجنیا  رد  یلاوس  دوشن . هتـشاد  زاب  تسا  نآ  ماجنا  ناـهاوخ  هچنآ 

، يداصتقا ياهیدازآ  تسا و  يدرف  یعامتجا و  يدازآ  نوماریپ  ام  ثحب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسا ؟ يدـیق  هنوگ  ره  نودـب  دودـحم و 
نکر نیرتمهم  نیرخآ و  هک  تسا  درف  تلاصا  هشیدنا  برغ  یسارکومد  ینابم  زا  یکی  دریگیمن . رارق  شواک  دروم  یگنهرف  یـسایس و 
هتخاس رادومن  برغ  یعامتجا  قطنم  رد  ار  يدنیآرب  نینچ  نارگید  لسار و  تناک ،  دـننام  ینادنمـشیدنا  شالت  تسا . یبرغ  یـسارکومد 

هک يدودـح  ات  هتبلا  تسا ؛ ناسنا  درف  ره  تساوخ  دراد  تلاصا  شزرا و  هچنآ  تسا و  یتسه  همه  تیاغ  ساسا و  لصا و  ناـسنا  درف  هک 
مارتحا هعماج  دارفا  کیاکی  لیم  تساوخ و  هب  نکمم  دح  ات  هک  دوش  شـشوک  دیاب  درف ، تلاصا  هشیدنا  ساسا  رب  دنزن . همطل  نارگید  هب 

هک نارگید  هب  تبسن  تمحازم  محازت و  مدع  تروص  رد  اهناسنا  زا  یشخب  لیم  دروم  راتفر  هتبلا  دیآ . مهارف  نآ  ققحت  طیارش  هتـشاذگ و 
قوقح و هب  ضرعت  مدع  تمحازم و  مدع  يارب  يدودح  تسین و  قلطم  يدرف  يدازآ  زین  يرکف  برـشم  نیا  رد  یتح  هک  تفگ  دیاب  هتبلا 

ماجنا يدازآ  ناشدوخ  دومنهر  هیاپ  رب  ناشعفانم و  هب  لین  يارب  يدارفا  زباه  ساموت  هتفگ  هب  اـنب  دوشیم . نییعت  نآ  يارب  نارگید  يدازآ 
هک تسا  ییاهزیچ  نآ  رد  طقف  درف  ره  يدازآ  نیاربانب  دنتـسه . اراد  تسا  هدش  هتـشاذگ  توکـسم  نیناوق  هلیـسو  هب  هک  ار  يراک  عون  ره 
هب نوناق  بوچراچ  رد  هک  يدازآ  زا  یعون  هب  دودحم  ار  يدرف  يدازآ  يو  ینعی  تسا  هتشاذگ  ناشتوکسم  رایرهـش  نآ  نایرج  میظنت  رد 

دننکیم و حرطم  یبرغ  ياههشیدـنا  هنوگ  هب  ار  يدرف  يدازآ  ثحب  هک  زین  روشک  لخاد  نارکفتم  دـنادیم . تسا  هدـش  نییعت  درف  تسد 
ار يدازآ  هدـننک  دودـحم  لـماع  شورـس  رتکد  لاـثم  روط  هب  دنتـسه . لـیاق  تیدودـحم  يدازآ  يارب  دنتـسه  اـهنآ  تارکفت  ریثأـت  تحت 
رب هک  يزیچ  اهنت  تسا و  هقباسم  يزاب و  زا  ترابع  يدازآ  : » دـیوگیم لاـثم  يارب  دـنادیم و  یعاـمتجا  قـالخا  يدازآ و  دوخ  تلادـع ،

دنرادن قح  نارگیزاب  تسه . مه  نانکیزاب  تاکرح  هدننک  دودحم  يزاب  هدعاق  نیا  تسا . يزاب  دعاوق  دراذگیم  دنب  دـیق و  هقباسم  کی 
تکرح ینیعم  بوچراچ  رد  دیاب  هکلب  دنروآ  مهارف  بیقر  يارب  یهاوخلد  يانگنت  ره  دـنودب و  فرط  ره  هب  دـنهد ، ماجنا  ار  یتکرح  ره 

سپس دوشن .» رجنم  بیقر  فذح  هب  هک  تسا  ییاجنآ  ات  يدازآ  دح  اذل  دنسانشب  تیمـسر  هب  ار  بیقر  کی  دوجو  رتمهم  همه  زا  دننک و 
ییاهر و هزاجا  نآ  زا  شیب  دـهدیم و  هزاجا  هعماج  نآ  قـالخا  هک  دنتـسه  اـهر  اـجنآ  اـت  ناـیمدآ  ياهعماـج  ره  رد  : » دـیوگیم همدا  رد 
هک تسا  نیا  هدش  هدیرفآ  دازآ  ناسنا  هکنیا  مینک  لایخ  رگا  : » دیوگیم یلخاد  یبرغ و  رکفت  نیا  دقن  رد  يرهطم  داتسا  میرادن .» يدازآ 

ضراعم هجاوم و  نارگید  ياههتـساوخ  اهلیم و  اب  هکنیا  رگم  دوش  هتخانـش  دـیاب  لیم  نیا  تسا و  هدـش  هداد  هدارا  تساوخ و  لیم و  وا  هب 
يدازآ و رب  هوالع  دنکیم . دودحم  ار  وا  هک  دراد  یحلاصم  زین  درف  دوخ  نوچ  تسا  هابتشا  نیا  دزادنا  رطخ  هب  ار  نارگید  يدازآ  دوش و 
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ره برغ  هاگدید  زا  : » دیوگیم زین  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  دنک .» دودحم  ار  وا  يدازآ  دناوتیم  زین  درف  هیلاع  حـلاصم  نارگید  قوقح 
رـشب قوقح  رد  دشاب . هدوب  نارگید  قوقح  هب  محازت  طقف  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  هنالؤسم  دیق  نودب  ًالومعم  هدـش  حرطم  يدازآ  اجک 

قوقح و اـب  محازت  مدـع  هب  تسا  دـیقم  هک  هنوگ  ناـمه  ددرگیم  حرطم  قح  کـی  ناونع  هب  يدازآ  هملک  اـج  ره  رد  مالـسا  هاگدـید  زا 
هب يدازآ  سپ  تسا .» هدرک  مایق  نآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  مالسا  هک  تسا  لوقعم  تایح  نتخاس  هابت  مدع  هب  دیقم  نارگید ، ياهیدازآ 

دارفا یعامتجا  قوقح  طقف  ایآ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یثحب  طقف  تسین  حرطم  يدنمـشیدنا  چیه  دزن  رد  دـیق  نودـب  قلطم و  ینعم 
هبرض ثعاب  هک  يراتفر  هنوگ  ره  هک  تسا  یماقم  تزع و  ياراد  مه  وا  دوخ  ای  دوش و  دودحم  صخش  کی  يدازآ  دوشیم  ثعاب  رگید 

دید دـیاب  سپـس  دروآیم . لـمع  هب  يریگولج  نآ  زا  هدرک و  عـنم  ار  دوـشیم  وا  يوـنعم  یحور و  هاـگیاج  یناـسنا و  تیـصخش  هب  ندز 
: دـیوگیم يرفعج  همـالع  هراـب  نیا  رد  تسیچ . نید  رد  ناـسنا  ندوب  دازآ  زا  فدـه  دـناهدرک و  ینعم  هچ  ار  يدازآ  ینید  نادنمـشیدنا 

دوشیم مولعم  تقد  کی  اب  میهدـن  ماجنا  میهاوخن  هچ  ره  میهد و  ماـجنا  میهاوخب  هچ  ره  هلمج  کـی  رد  نآ  یلومعم  ياـنعم  هب  يدازآ  »
هک یلومعم  يدازآ  دـنکیم . اـضتقا  ار  نآ  يربج  روطب  وا  هدـشن  هیجوت  تعیبـط  هک  تسا  ناـسنا  یهاوخدوخ  ناـمه  یلومعم  يدازآ  هک 

تیعقاو هب  هجوـت  زا  نآ  ییاـبیز  هب  ندـش  هریخ  هک  ییـالط  ياـههقلح  زا  هک  تـسا  يریجنز  تـسا  یهاوـخ  دوـخ  نـیا  شورخ  شوـج و 
یگدـنز سفن  نیرخآ  ات  ار  يریجنز  یتسیاب  هک  هدرک  تبث  ام  یناشیپ  هب  ار  تشونرـس  نیا  یتسه  ناـهج  نیناوق  دـهاکیم .» نآ  يریجنز 

سوه اوه و  مینزب  حور  ياپ  هب  سکعلاب  رگا  تسا و  دازآ  حور  مینزب  یناسنا  ياهـسوه  اوه و  ياپ  هب  ار  ریجنز  نیا  رگا  مینک  لـمح  دوخ 
دوش و یفن  یگدرب  یگدنب و  ات  دش  اطعا  اهناسنا  هب  يدازآ  درک . دهاوخ  بوذ  خیرات  هاگرذگ  رد  ار  ام  تیدوجوم  ناشفـشتآ  هوک  دننام 

نم ًابابرا  ًاضعب  انضعب  ذختی  ًایئـش و ال  هب  كرـشن  هَّللا و ال  الا  دبعن  نا ال   » هفیرـش هیآ  رد  هک  روطنامه  دیامنن . ار  ادخ  ریغ  یگدنب  اب  ناسنا 
بابرا ار  يرگید  امش  زا  مادکچیه  دیهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  یـسک و  دینکن و  یگدنب  تدابع و  ار  ادخ  ریغ  هک  1 ؛} «} هَّللا نود 

. تسا هدـش  نایب  تیعقاو  نیا  تدابع -  تیبوبر و  راوازـس  تسا  وا  هک  ار -  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رگم  دـهدن  رارق  دوخ  راـگدرورپ  و 
نیا زا  ار  ناسنا  یلمع  هنوگره  تسا ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  سفن  كولـس  ریـس و  رـشب  تقلخ  زا  فدـه  هک  یماگنه  نیاربانب 

تسا دازآ  ناسنا  وا . ندرک  دودحم  هن  تسا  یعقاو  فده  هب  ندیـسر  رد  ناسنا  هب  يدازآ  ياطعا  عقاو  رد  نیا  هدش و  عنم  دراد  زاب  فده 
دنوادخ يوس  هب  كولس  ریس  تدابع و  مه  دیامنب و  ار  رگید  ياهناسنا  تعاطا  یفن  مه  دسرب  يرـشب  تقلخ  فده  تیاغ و  هب  دناوتب  هک 

تقلخ فده  هب  هجوت  اب  تسا  هدروآ  دوجوب  ناسنا  يارب  نید  هک  یئاهتیدودحم  هک  تشاد  هراشا  هتکن  نیاهب  ناوتیم  و  دـشاب . هتـشاد  ار 
تلزنم یحور و  تمارک  ات  دراد  ءاضتقا  هدرک و  نییعت  ار  اهتیدودحم  نیا  وا  يدازآ  دوخ  تسا و  وا  يدازآ  هدش  نییعت  بوچراچ  رد  رشب 

 - رشب قوقح  هفسلف  نید -  هفـسلف  يرهطم 2 -  دیهش  داتسا  برغ  ناهج  مالـسا و  رد  یـسنج  قالخا  عبانم 1 -  دنامب . ظوفحم  وا  يرـشب 
 - دادبتـسا يدازآ و  ریژآ 4 -  اضر  دـیمح  همجرت  رافـصلا -  نسح  مالـسا -  رد  يدازآ  یگنوگدـنچ و  يرفعج 3 -  یقت  دـمحم  همالع 
 - يدازآ نید و  يدومحم 7 -  یلع  دیس  يدازآ -  تلادع و   - 6 لوا . لاس  لوا  هرامش  هاگشناد -  هزوح و  همانلصف  یناقلاط 5 -  موحرم 

هیآ 64. نارمع ، لآ  [. 1  ] يرفعج همالع  یگدنز -  فده  ولمساق 8 -  بوقعی 

؟ تسا هدش  ینیبشیپ  هنوگچ  نآرق  رد  تینما  ناسنا و  يدازآ  هدیقع ، يدازآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  ینیبشیپ  هنوگچ  نآرق  رد  تینما  ناسنا و  يدازآ  هدیقع ، يدازآ 

خساپ
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فورعم هیآ  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ  نآرق  نیناوق  رد  هک  تسا  يروما  نیرتمهم  زا  داـعبا  ماـمت  رد  تینما  ناـسنا و  يدازآ  هدـیقع ، يدازآ 
لیـالد هدـش و  راکـشآ  یهارمگ  زا  تسار  هار  هک  ارچ  تسین ، نید  شریذـپ  رد  یهارکا  « ] ِّیَْغلا َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَـق  ِنیّدـلا  ِیف  َهارِْکاـال  »
تراسا ياهریجنز  نتـسکش  ار ، ص )  ) هللا لوسر  تثعب  مهم  فادـها  زا  یکی  اـج  کـی  رد   25 هرقب / دراد ]. دوجو  یفاـک  ردـق  هب  یقطنم 

و درادیم ، رب  اـهنآ  شود  زا  ار  نیگنـس  ياـهراب  ریماـیپ  « ] ْمُْـهیَلَع َْتناـک  یتَّلا  ِلـالْغَْالاَو  ْمُهَرـِْـصا  ْمُْـهنَع  ُعَـضَیَو   » دـیامرفیم درمــشیم و 
ای  » دـیوگیم هتخاس  بطاخم  ار  نامیا  اب  دارفا  رگید  ياـج  رد  157 و  فارعا / دـهنیم ]. ورف  دوب  اهنآ  ياپ  تسد و  رد  هک  ار  ییاـهریجنز 

دازآ  ) تسا هدرتسگ  نم  نیمز  دیاهدروآ ! نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا   ] 56 توبکنع / ِنوُُدبْعاَف » َياّیِاَف  ٌۀَعِساو  یضْرَا  َّنِا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َيِدابِع 
هک ینارگهجنکش  نامه  دودخا » باحـصا   » هرابرد یبیجع  يارجام  دیجم  نآرق  رد  دیتسرپب ]. ارم  اهنت  دیورب ) دیهاوخیم  اج  ره  دیتسه و 

يارب اهنت  نارگهجنکـش  نیا  دـیوگیم  دـنکیم و  لقن  دـندنکفایم ، شتآ  ياهلادوگ  رد  ناشتاداقتعا  رطاخ  هب  ار  نامیا  اب  حـلاص و  دارفا 
اُونَتَف َنیذَّلا  َّنِا   » دنکیم نایب  اهنآ  يارب  ار  یهلا  ياهباذـع  نیرتدـیدش  سپـس  دـندوب ، هدز  راک  نیا  هب  تسد  نامیا  هدـیقع و  يدازآ  بلس 

روظنم هب   ) ار نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک   ] 10 جورب / ِقیرَْحلا » ُباذَـع  ْمَُهلَو  َمَّنَهَج  ُباذَـع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا 
نآرق تسا ]. اهنآ  هژیو  نازوس ، شتآ  باذع  خزود ، باذع  دندرکن ، هبوت  سپـس  دنداد  رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  هدیقع ) يدازآ  بلس 

ع)  ) لیلخ میهاربا  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  درادیم . مدقم  رگید  زیچ  ره  رب  هک  درمـشیم  رب  گرزب  نانچ  نآ  ار  تینما »  » تمعن دـیجم 
يارب دـنوادخ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دـیوگیم  نآرق  درک ، انب  ار  هبعک  هناخ  دـش و  هکم  فلع  بآیب و  نازوس و  کـشخ و  نیمزرـس  دراو 

ار نیمزرس  نیا  اراگدرورپ ! « ] ِتارمَّثلا َنِم  ُهَلْهَا  ْقُزراَو  ًانِما  ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر   » دوب تینما  تمعن  درک  اضاقت  نیمزرـس  نآ  هدنیآ  نانکاس 
لقن وا  زا  يرگید  ریبعت  اب  ار  ینعم  نیمه  رگید  ياـج  رد  126 و  هرقب / هد ]. يزور  نوگانوگ  تارمث  زا  ار ، نآ  لها  هدـب و  رارق  ینما  رهش 

ار منادنزرف  نم و  و  هد ، رارق  ینما  رهش  ار  هکم )  ) رهش نیا  اراگدرورپ  « ] َمانْصَْالا َُدبْعَن  ْنَآ  َِّیَنبَو  یْنُبنْجاَو  ًانِما  َدَلَْبلا  اَذه  ْلَعْجا  ِّبَر   » دنکیم
« ِْلتَْقلا َنِم  ُّدَشَا  ُۀَْنتِْفلاَو   » دیوگیم و  درمـشیم ، رتدب  راتـشک  تشَک و  زا  ار  ینماان  یتح  نآرق   35 میهاربا / راد ]. هاگن  رود  اهتب  شتـسرپ  زا 

دیعب چـیه  یلو  داسف ـ ) رازآ و  هجنکـش و  كرـش ، دـننام  ( ـ  دراد يدایز  یناـعم  هنتف »  » هچرگ  191 هرقب / تسا ] رتدـب  مه  راتـشک  زا  هنتف  ]
یعون مالـسا  رد  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا  دوـش . لـماش  ار  یناـعم  نیا  همه  هک  دـشاب  هدرتـسگ  ناـنچنآ  قوـف  هیآ  موـهفم  هک  تسین 
نارگید راکفا  طیحم  رد  یتح  دارفا ، يوربآ  تیثیح و  تینما  نآ  درادن و  دوجو  ایند  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  رد  هک  هدش  ینیبشیپ  تینما » »

. تسا

ره هک  دیآیم  دوجو  هب  ههبش  نیا  ًالوا ) " تسین ، يرابجا  چیه  نید  رد  ( 256، هرقب ;) نیِّدلا یِف  َهاَرْکِإ  َال َّ  : " دیامرفیم میرک  نآرق  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسا نینچ  ایآ  دهد ، ماجنا  تساوخ  شلد  يراک  ره  دنک و  یگدنز  هنادازآ  یطرش  هنوگچیه  نودب  یمالسا ، هعماج  رد  يدرف 

شسرپ

دوجو هب  ههبـش  نیا  ًالوا ) " تسین ، يرابجا  چـیه  نید  رد  ( 256، هرقب ;) نیِّدـلا ِیف  َهاَرْکِإ  َال َّ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نینچ ایآ  دهد ، ماجنا  تساوخ  شلد  يراک  ره  دنک و  یگدنز  هنادازآ  یطرـش  هنوگچیه  نودـب  یمالـسا ، هعماج  رد  يدرف  ره  هک  دـیآیم 

؟ تسین ضقانت  رد  دنکیم  حرطم  ار  هنایزات و ... صاصق و  مکح  هک  میرک  نآرق  رگید  تایآ  اب  هیآ ، نیا  ایآ  ًایناث ) تسا ؟

خساپ

چیه نـید  رد  ( 256، هرقب ... ;) ِّیَْغلا َنِم  ُدْـشُّرلا  َنَّیَبَت  دَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهاَرْکِإ  َـال  : " دـیامرفیم نید  شریذـپ  ندوبن  يراـبجا  دروم  رد  دـنوادخ 
رد نآ ، یپ  رد  هک  تسا  یبلق  تاداقتعا  هلـسلس  کی  نید ، تقیقح  نوچ  ... تسا " هدـش  راکـشآ  یبوخ  هب  ههاریب  زا  هار  تسین و  يرابجا 
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. دـهد رارق  يرابجا  نید  رد  دـنوادخ  ات  تسین ، هارکا  رابجا و  ياج  یبلق ، روما  تاداقتعا و  رد  دـهدیم ; ماجنا  ار  ییاـهراک  یمدآ  رهاـظ ،
هب تفگ ، یـسک  هب  رابجا  روز و  اب  دوشیمن  دروخب . وراد  دـننکیم ، روبجم  ار  هچب  هک  نیا  لـثم  تسا ; يرهاـظ  ياـهراک  هب  طوبرم  راـبجا 

مهارف تامدقم  بابـسا و  نآ  رگا  هک  دراد ، ار  دوخ  صاخ  بابـسا  تامدـقم و  نیقی ، یبلق و  داقتعا  شیادـیپ  نک . ادـیپ  داقتعا  زیچ  نالف 
، دنکیم هدهاشم  ار  دیشروخ  هک  یـصخش  دیدهت ، روز و  اب  دوشیمن  دوش . یمن  ادیپ  داقتعا  دوبن ، لصاح  رگا  دوشیم و  لصاح  داقتعا  دوب ،
تسا و هدـش  نشور  راکـشآ ، تازجعم  لیالد و  اـب  لـطاب  زا  قح  هار  مالـسا ، رد  نیا ، رب  نوزفا  تسا . بش  هک  دوش  دـقتعم  اـت  درک  راداو 

ياراد هک  مالسا  نید  هن  دنشاب ; لالدتـسا  قطنم و  دقاف  هک  دنوشیم  لیمحت  روز و  رابجا ، هب  لسوتم  یناسک  تسین ; روز  رابجا و  هب  يزاین 
ریـسفت یمالـسا / تاراشتنا  رتفد  ، 343 ص 342 ـ  ج 2 ، ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ر.ك : .) تسا دـنمورین  ياهلالدتـسا  نشور و  لـیالد 
ۀسسؤم ص 162 ، ج 2 ، یـسربط ، ناـیبلا ، عـمجم  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 205 ، ج 2 ، نارگید ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تـیآ  هنوـمن ،

مالسا نید  شریذپ  هب  فلکم  اهناسنا  عیرشت ، رظن  زا  یلو  درادن ; هار  رابجا  هارکا و  نید  تیهام  رد  ًانیوکت  هچ  رگ  تاعوبطملل ). یملعالا 
َنِم ِةَرِخـآلا  ِیف  َوُـهَو  ُْهنِم  َلَـبُْقی  نَلَف  ًاـنیِد  ِمَالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْـتبَی  نَمَو  ، " تـسین هتفریذـپ  ناـنآ  زا  يرگید  نـید  مالـسا ، نـید  زا  ریغ  دنتـسه و 

، تسا ادـج  نآ  نیناوق  نید و  عورف  یلمع و  دـعب  زا  نید  شریذـپ  يداقتعا و  يرظن و  دـعب  ًالوا : هکنآ  هصالخ  ( 85، نارمعلآ ;) َنیِرِساَْخلا
يدازآ هدـیقع و  داضت  اب  ياهطبار  چـیه  تسا و  اهنآ  نابکترم  لمع  هنامرجم  تیهام  رطاخ  هب  صاصق و ،... مکح  یمالـسا و  ياهتازاجم 

اب ینوناق  ره  دهد ; همادا  دوخ  تایح  هب  دناوتیمن  صاخ ، نیناوق  اهتیدودحم و  طباوض و  شریذپ  نودب  ياهعماج  چیه  ًایناث : درادن . هدیقع 
ةدودحم رد  دیاب  يدازآ  زین  مالـسا  رظن  زا  دوش . ماجنا  یـصاخ  بوچراچ  رد  دوش و  دودحم  دیاب  اهراتفر  دـیوگیم : ًاحیولت  ای  تحارص و 

رد ییاهیدازآ  یناسنا ، تمارک  ظفح  يارب  اریز  تسا ، دازآ  هدرک ، صخـشم  نوناـق  هک  ياهدودـحم  نآ  رد  سک  ره  ینعی  دـشاب ، نوناـق 
یتبهوم يدازآ ، دنـسرب . دوخ  بولطم  لامک  هب  دـنوادخ ، تدابع  اب  نآ  وترپ  رد  دـنناوتب  دارفا  ات  تسا ، مزال  دارفا ، يارب  نوناـق  ةدودـحم 

زرم دـح و  یتـبهوم ، ره  زا  هدافتـسا  یلو  تسا ، ناـسنا  يونعم  يداـم و  لـماکت  یقرت و  بجوـم  تسا و  فیرـش  رایـسب  يرـصنع  یهلا و 
بجوم هک  يزیچ  نامه  ینعی  ددرگ ، یهلا  تبهوم  نداد  تسد  زا  ثعاب  تواقش و  ببـس  دودح ، نیا  زا  زواجت  اسب ! يا  دراد . یـصخشم 

ربکا هشیدنا ، لحاس  رد  ر.ك : .) دزاسیم مهارف  ناسنا  يارب  ار  یتخبدب  هنیمز  دنک ، زواجت  دوخ  زرم  دـح و  زا  یتقو  دوشیم ، ناسنا  تداعس 
.( قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم  رشن  ص 105 ، هدازیلع ، دسا 

رد ارچ  میناد  یم  نآ  بحاصو  کلام  ار  دوخ  مینک و  یم  شورف  دیرخ و  لام  دـننام  ار  ناسنا  کی  ینعی  تسا  یناسنا  ریغ  يراتفر  یـشورف  هدرب 
رب هتفرگ و  تمدخ  هب  ار  اهنآ  زینک  مالغ و  دیرخ  اب  ام  همئا  ارچ  تسا و  ماظن  نیا  دییات  هدنهد  ناشن  هک  هدمآ  مالغ  ای  زینک  دروم  رد  یماکحا  نآرق 

نیا

شسرپ

میناد یم  نآ  بحاصو  کلام  ار  دوخ  مینک و  یم  شورف  دـیرخ و  لام  دـننام  ار  ناسنا  کی  ینعی  تسا  یناسنا  ریغ  يراتفر  یـشورف  هدرب 
هب ار  اهنآ  زینک  مالغ و  دیرخ  اب  ام  همئا  ارچ  تسا و  ماظن  نیا  دـییات  هدـنهد  ناشن  هک  هدـمآ  مالغ  ای  زینک  دروم  رد  یماکحا  نآرق  رد  ارچ 
هب دنک  نک  هشیر  ار  هلئسم  نیا  هتـسناوت  یمن  هعفد  کی  مالـسا  نوچ  هک  ما  هدینـش  هتبلا  ؟  دندز یم  دییات  رهم  راک  نیا  رب  هتفرگ و  تمدخ 

. تسا هتخادرپ  نآ  اب  هزرابم  هب  نآ  لاثما  هزور و  هرافک  اب  جیردت 

خساپ

ماظن هزورما  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . یم  یگنهرف و ...  یـسایس ,  يداصتقا ,  طیارـش  هعومجم  زا  یعبات  نارود  ره  رد  یعامتجا  ياه  ماـظن 
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دنچ ات  تسا .  هدومن  باجیا  ار  نآ  صاخ  یگنهرف  یعامتجا ,  يداصتقا ,  طیارـش  تسا و  مکاح  ناهج  رد  ییامرفراک و ...  يرگراـک و 
رد یماـظن  چـیه  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ;  هدوـب  نارود  نآ  روـما  هرادا  يارب  بساـنم  شور  يراد  هدرب  ماـظن  ناـهج  یماـمت  رد  شیپ  نرق 
 . تسا هدوب  يراد  هدرب  هویش  زور , نآ  طیارـش  رد  هویـش  نیرت  بسانم  ور  نیا  زا  تسا .  هتـشادن  ار  نآ  ینیزگیاج  ناکما  زور  نآ  طیارش 
رد یساسا  رییغت  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  مالـسا  تسا .  جراخ  خساپ  نیا  لاجم  زا  هدرتسگ و  عیـسو و  رایـسب  عوضوم  نیا  ياه  هنیمز  یـسررب 

تکرح تهج  دنچ  رد  نیناوق  عضو  اب  یلو  تشاذگ ,  هحص  هلئاسم  نیا  لصا  هب  نکمم ,  هن  هدوب و  يرورض  هن  زور  نآ  یعامتجا  متسیس 
عضو - 2 صاخ . دراوم  رد  زج  نآ  میرحت  و  نتفرگ ) هدـنب   ) قاقرتسا تیفیک  دروم  رد  نیناوق  عضو  اب  دارفا  قوقح  نیمأت  - 1 تسا :  هدرک 
عضو ناگدرب و  يزاسدازآ  هب  مدرم  بیغرت  - 3 هدرب .  کلام و  نیب  حیحـص  طباور  میظنت  ناگدرب و  قوقح  زا  تیاـمح  تهج  رد  نیناوق 

هب نانآ  هک  تخاس  مهارف  ناگدرب  يارب  ار  یطیارش  مالسا  عومجم  رد  قتع .)  طیارش  تارافک و  دننام   ) دوصقم نیا  لوصح  يارب  ینیناوق 
طاقن زا  يرایـسب  رب  کیلامم ))   )) تموکح اه  تدـم  یتح  دـنتفای و  تسد  یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  یملع و  مهم  تاجرد  تاـماقم و 

زا ار  ناگدرب  ناگدرب ,  یگدـنز  يارب  یفطاع  یناـسنا و  طیارـش  ندروآ  مهارف  اـب  مالـسا  تقیقح  رد  دـش . رادـیدپ  یمالـسا  ياـهروشک 
یم مالـسا  جورم  غلبم و  يدازآ ، اب  هارمه  دوخ  نطوم  هب  تشگزاـب  رد  ناـنآ  دومن و  یمالـسا  هعماـج  هب  نتـسویپ  هب  قاتـشم  اـیند  رـسارس 

لماوـع زا  یکی  املــسم " دوـشگ و  ار  ناـگدرب  يدازآ  هار  رگید  يوـس  زا  درک و  دودـسم  ار  دازآ  دارفا  ندــش  هدرب  هار  مالــسا  دــندش .
. دنا هدوب  نوناق  هدعاق و  نیمه  لومشم  نیب  نیا  رد  زین  اهزینک  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  شقن  ناهج ,  رد  یگدرب  ماظن  ینوگرگد 
اب دنتـشگ , یم  یمالـسا  کلامم  دراو  يراـجت  تروص  هب  اـی  و  دـندش , یم  ریـسا  ناناملـسم  اـب  گـنج  رد  هک  رگید  ياـهروشک  زا  ناـنآ 

دندرک و یم  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  رگید  دننامه  نانآ  زا  يرایـسب  هدـش و  انـشآ  نآ  شخب  تاجن  يایازم  یمالـسا و  گنهرف 
زینک ام  همئا  زا  یخرب  ردام  هک  مینادـب  تساجب  دـیدرگ . یم  نآ  کـلام  هب  تیمرحم  بجوم  دوب و  جاودزا  دـقع  مکح  رد  زینک  تیکلاـم 
هتکن نیا  هب  هجوت  اما  دشاب . یم  هدرتسگ  رایـسب  هلوقم  نیا  رد  نخـس  تسا .  هدوب  یمور  يزینک  زین  جع )   ) نامز ماما  ردام  یتح  دنا , هدوب 
ناونع هب  مالسا  اب  گنج  رد  یناسک  هک  تسا  يدروم  تسا  زینک ) هدنب و  نتفرگ   ) قاقرتسا زوجم  مالـسا  رد  هک  یلماع  اهنت  هک  تسا  مهم 
هکلب تسا  هدرکن  هدنسب  مه  دح  نیا  هب  زاب  تسا و  هدیزرو  رفک  نامحر  دنوادخ  هب  هک  یسک  تسا  حضاورپ  دنشاب و  هدش  ریسا  قح  نید 
تایح قح  مالـسا  کل ,  ذعم  تسا !؟  یهلا  لضفت  يور  زا  زج  ندش ,  لئاق  هورگ  نیا  يارب  تایح  قح  ایآ  دیامن . یم  هزرابم  قح  نید  اب 
يدازآ زا  هک  يدارفا  نیا  دیاب  نکل  تسا ,  هتسنادن  اور  گنج  هکرعم  رد  يریگرد و  تدش  رد  زج  ار  ریسا  نتشک  هدرک ، نیمضت  ار  نانیا 
تیلاعف هریاد  تسا ,  هتـسج  تکرـش  نآ  هب  نینمؤم  ادـخ و  نید  هیلع  دربن  رد  هدومن  ماـیق  ادـخ  نید  هیلع  هدومن  هدافتـسا  ءوس  دوخ  لـمع 

نیا ققحت  يارب  تسا و  هدومن  هئارا  نانآ  ییاهر  يارب  مالسا  رد  يرایسب  ياه  هزومآ  نیا  دوجو  اب  . ) ددرگ دودحم  اهنآ  يدازآ  ناشیاه و 
هدننک عورش  هتخادرپ و  نیملسم  هیلع  گنج  هب  ینعی  تسا  یبرح  رفاک  هک  یسک  سپ  تسا .) هداد  رارق  يدایز  رایسب  شاداپ  زین  اه  هزومآ 

تسا و هتخادرپ  يزاب  جـل  هب  قئاقح  اب  هجاوم  رد  هتفرن و  قح  نید  قطنم و  راب  ریز  الوا ؛ اریز  درادـن ، مالـسا  رظن  زا  یمارتحا  تسا ، گنج 
رد ار  دوخ  دیامن و  یم  لام  ياپ  ار  شیوخ  یناسنا  تمارک  دوخ  رایتخا  اب  هک  یصخش  و  هدروآ . يور  نیملسم  اب  هناحلسم  گنج  هب  ایناث ؛

نیملـسم اب  گنج  هب  هک  تهج  نیا  زا  هدنرد  هتفرن و  قطنم  قح و  راب  ریز  هک  تهج  نآ  زا  ناویح   ) دهد یم  لزنت  هدنرد  ناویح  کی  دـح 
ءارسا پمک  مان  هب  يزیچ  نید  رد  یصاخشا  نینچ  يارب  دشاب . لئاق  شزرا  تفارش و  وا  يارب  مالسا  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  هتخادرپ )
هدیاف نیدـنچ  مکح  نیا  دریگ و  رارق  نیملـسم  رایتخا  رد  مدختـسم  ناونع  هب  دـیاب  هکلب  هتفرگن  رظن  رد  دـنباوخب  دـنروخب و  یتحار  هب  هک 

رثا رد  . 3 درادن . رب  رد  یمالـسا  تموکح  يارب  ار  يا  هنیزه  اهنآ  يرادـهگن  . 2 ددرگ . یم  صاخـشا  نیا  همیرج  هیبنت و  بجوم  . 1 دراد :
هار دوجو  نیا  اب  دنا . هدش  ناملـسم  خیرات  لوط  رد  نانآ  بلغا  اذل  دـنوش و  یم  انـشآ  یمالـسا  ماکحا  گنهرف و  اب  نیملـسم  اب  ترـشاعم 

ج یبرع )  ) ج 6 ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت  - 1 ك :  رتشیب ر .  هعلاطم  يارب  هدومن . ینیب  شیپ  اهنآ  يدازآ  يارب  ار  ینوگانوگ  ياه 
یناجنز يوسوم  یگدرب ,  يدازآ ,  هلأسم  مالـسا و  - 2 نتفرگ ) یگدرب  یگدرب و  هرابرد  ینخس   ) ات 120 تیآ 116  لیذ  یسراف ، )  ) 12
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رادیب ناتـساب ,  مور  رد  يراد  هدرب  مراکم 5 - رـصان  ینید ,  ياه  هدروآرف  ینامرک 4 - یتجح  مسیـسکرام ,  ات  میدـق  مور  یگدرب  زا  - 3
یجریا قداص  مالسا ,  رد  یگدرب  یمارگ 8 - یلع  دمحم  یگدرب ,  هب  یهاگن  يرشبم 7 - هللادسا  رشب , قوقح  رکف 6 -

؟ تسیچ هشیدنا  يدازآ  زرم 

شسرپ

؟ تسیچ هشیدنا  يدازآ  زرم 

( لوا تمسق  ) خساپ

، مالسا رد  هشیدنا  يدازآ  نییبت  هب  لدتـسم  طوسبم و  تروص  هب  هک  دوش  یم  هدروآ  لیذ  تاصخـشم  اب  يا  هلاقم  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد 
تموکح همانلـصف  زا  لقن  هب  , مئاق رظتنم  يدـهم  هشیدـنا , يدازآ  : ) تسا هتخادرپ  نآ  ياهزرم  دودـح و  هرخـالاب  عاونا و  دراوم و  یناـبم ،

هشیدنا 2ـ باختنا  1 ـ  دنک : یم  حرطم  هشیدنا  يدازآ  يارب  دروم  هس  هلاقم  نیا  هدیکچ  حراش ) هکبـش  تیاس  زا  لقن  هب  هرامش 7  یمالسا 
. دهد یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  ینیدریغ  ینیددـض و  ینید , هشیدـنا  موس , دروم  زا  ثحب  رد  و  هشیدـنا . غیلبت  راهظا و  هشیدنا 3 ـ  نامتک 

يارب لالضا . دادـترا 4 ـ  راهظا  ینید 3 ـ  ناربهر  ادـخ و  هب  ارتـفا  رفک 2 ـ  راـهظا  1 ـ  دنک : یم  رکذ  دروم  راهچ  ینیددـض , هشیدـنا  يارب 
هار دروم  رد  راکذـت  کی  اب  و  دزادرپ , یم  اه  نآ  یـسررب  هب  دـنک و  یم  لقن  یلقن  لیلد  تشه  یلقع و  لیلد  تفه  لالـضا , ندوب  عونمم 

باب رد  ینخـس  هلاقم  نیا  نایاپ  دهد . یم  رارق  ثحب  دروم  ار  ینید  ریغ  هشیدنا  و  دنک , یم  مامت  ار  ثحب  نیا  لالـضا , زا  يریگولج  ياه 
عاونا نایم  رد  تسا و  رـشب  قح  نیرت  یـساسا  يدازآ , دنک . یم  هراشا  ّلخم  ّلضم و  لذم , هشیدنا  دروم  هس  هب  هک  تسا  عونمم  تاراهظا 

. تسا هلیـسو  نیرت  يرورـض  یناسنا , ِلامک  هب  یبای  تسد  يارب  هشیدنا  يدازآ  يدرف  ياه  يدازآ  نیب  رد  و  يدرف ,) يدازآ  , ) اه يدازآ 
ثحب نیمه  رد  لومعم  روط  هب  زین  نآ  راهظا  نامتک و  اما  تسا  هشیدـنا  عون  ره  نتـشاد  باختنا و  رد  يدازآ  ياـنعم  هب  هشیدـنا ) يدازآ  )

ود هلئـسم  نیا  رد  ناییاپورا  طارفا  أشنم  .2 و  تسا هدـش  هتفرگ  برغ  اپورا و  ِگنهرف  زا  هشیدـنا  يدازآ  یخرب , رظن  هب   1. دوش یم  حرطم 
دندقتعم هک  بهذم  دروم  رد  برغ  هفـسالف  زا  یـضعب  رظن  2 ـ  دـیاقع . شیتفت  مکاحم  رد  مدرم  دـیاقع  اب  اسیلک  دروخرب  1 ـ : ) تسا زیچ 
دنیزگرب ار  يا  هدیقع  ره  ناسنا  دنیوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  دنتسین و  لئاق  یتقیقح  نآ  يارب  تسا و  رشب  يارب  مزال  یمرگرـس  کی  بهذم 

ره ور  نیا  زا  دـماجنا . یم  دوخ  بلـس  هب  لـمع , رد  زین , هشیدـنا  ره  يدازآ  تسین ; یلمع  قلطم , يدازآ  هک  هنوـگ  ناـمه   3 .( تسا دازآ 
,4( يدازآ لصا   ) ربانب تسا و  لئاق  يدرف  يدازآ  هب  مالسا  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدرک  دودحم  يا  هنوگ  هب  ار  هشیدنا  يدازآ  يا  هعماج 
ای دنک و  راهظا  ار  شا  هشیدنا  ای  دریذپب  ار  يا  هدیقع  هک  درک  مزلم  ار  یسک  ناوت  یمن  تسا و  دازآ  دوخ  راتفر  راتفگ و  هدیقع , رد  ناسنا 
نآ دویق  هب  هشیدنا  يدازآ  دراوم  هرتسگ  نایب  زا  سپ  هلاقم  نیا  رد  تسا و  هدروخ  دـیق  يدراوم  رد  کش  نودـب  لصا  نیا  درادـب . یفخم 
یم نید  نیرتهب  ار  دوخ  شناوریپ ـ  رظن  هب  رگید ـ  نید  ره  لثم  مالـسا , هشیدـنا : باختنا  کی ـ  هشیدـنا  يدازآ  دراوم  دوش . یم  هراشا  زین 

هارکاال  ) هیآ دنک . یمن  روبجم  مالـسا  شریذپ  هب  ار  یـسک  دراذگ و  یم  مارتحا  نآ  باختنا  مدع  ای  باختنا  رد  مدرم  يدازآ  هب  یلو  دناد 
لمع هدیقع  . ) تسین رابجا  لباق  ینید  هدیقع  شریذـپ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دـشاب  يرابِخا  رگا  تسا و  نخـس  نیا  رب  لیلد   5( نیدلا یف 
مدرم رب  نآ  لیمحت  زاوج  مدـع  يانعم  هب  دـشاب  اشنا  ماقم  رد  رابِخا  رگا  6 و  .( دریگب قلعت  نآ  هب  زیوجت  ای  عنم  هک  نیا  اـت  تسین  يراـیتخا 
یـسک ینعی  تسا ; يداشرا  ماکحا  لیبق  زا  تسا و  ینیوکت  تقیقح  هب  یکتم  هک  تسا  یعیرـشت  تقیقح  کی  نیدـلا  یف  هارکاال  . ) تسا

نید هک  دنک  شالت  دیاب  سک  ره  هتبلا   7 .( دیـسر دوصقم  هب  رابجا  هار  زا  تسین  نکمم  هک  نیا  هچ  دینکن  قح  نید  نتفریذـپ  هب  روبجم  ار 
روبجم ياـنعم  هب  نیا , یلو   8 .( دوش یمن  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک  رایتخا  مالـسا  زج  ینید  سکره   ) دـیامن و باـختنا  ار  نآ  دسانـشب و  ار  قح 
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یم ار  قح  ِنید  اهنت  وا  یلو  دـننک  باـختنا  دـنهاوخب  ینید  ره  هک  تسا  هتـشاذگ  دازآ  ار  مدرم  ادـخ  تسین . نآ  شریذـپ  هب  مدرم  ندرک 
دنراد عطق  بهاذم  ریاس  نالطب  دوخ و  بهذم  تّحص  هب  نوچ  نانیا  . ) دنرادروخرب یهلا  تمحر  زا  تمایق  رد  زین  رافک  رثکا  هتبلا  دریذپ .

ناشلطاب بهاذم  هب  دـنا , هدـش  گرزب  رفک  طیحم  رد  نوچ  زین  نانآ  ياملع  رثکا  یتح  دنـشاب , یمن  رگ  نایـصع  راک و  هانگ  دـنروذعم و 
يور زا  تسا و  لطاب  ناشبهذم  دنهد  یم  لامتحا  هک  نانآ  اما  دننک . یم  در  ار  دوخ  هشیدنا  هیلع  لیلد  ره  دـنا و  هدرک  ادـیپ  ینیقی  داقتعا 

يانعم هب  هدیقع  يدازآ  یضعب ,  9 .( دنشاب یم  یهلا  باذع  قحتسم  دنتسه و  رّصقم  دننز , یم  زاب  رـس  رگید  نایدا  هلدا  هعلاطم  زا  تجاجل ,
کی داقعنا و  کی  اب  طقف  درادـن و  يرکف  هشیر  نیرت  کـچوک  هک  ییاـهداقتعا  : ) دـنا هتفگ  دـنا و  هتـسناد  زاـجم  ار  ندرک , رکف  يدازآ 

هار رد  گنج  اـه  هدـیقع  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ندـیگنج  تسا و  تراـسا  نیع  تسا , هدـمآ  یلـسن  هب  یلـسن  زا  هک  تسا  یحور  داـمجنا 
ندرکن و رکف  رطاخ  هب  تلاهج  يور  زا  يدیلقت و  یتثارو و  ياهانبم  رب  هک  يدـیاقع   ) )10 و رشب يدازآ  هیلع  گنج  هن  تسا  رشب  يدازآ 

رگا  ) 11و .( دریذپ یمن  هدیقع  يدازآ  مان  هب  مالـسا  زگره  ار  اه  نیا  تسا , هدـش  ادـیپ  ناسنا  رد  رکف  دـض  لماوع  لباقم  رد  ندـش  میلـست 
یناسنا قح  دـیحوت  : ) دـنا هتفگ  رگید  یـضعب   12 .( تسا زیاـج  نآ  كرت  رب  راـبجا  دـشاب  رود  هـب  یقطنم  حیحـص و  ياـنبم  زا  يا  هدـیقع 

زا داهج  تاـیآ  هک  یگنج   ) 13 و .( تسه زین  مزال  هک  درادـن  لاکـشا  اهنت  هن  میدـش  لسوتم  مه  روز  هب  رگا  نآ  يرارقرب  يارب  تسا …و 
روبجم قح  نید  شریذـپ  هب  نانآ  هک  دوش  یم  بجوم  تیناسنا  يرطف  قح  زا  عاـفد  تسا … كرـش  ندـناریم  يارب  دـیوگ  یم  نخـس  نآ 

رظن زا  تسین , رادروخرب  یقطنم  حیحـص و  يانبم  زا  دراد و  یفارخ  أشنم  هک  يا  هدـیقع  هک  تسا  تسرد  1 ـ  دسر : یم  رظن  هب   14 .( دنوش
يرظن بحاص  ره  داد ؟ زیمت  نآ  ریغ  زا  ار  یقطنم  حیحص و  ینابم  يرظن , ياه  ثحب  رد  ناوت  یم  هنوگچ  اما  تسین , هّجوم  هدیقع  مالـسا 
هابتشا هب  هعلاطم  ثحب و  ماقم  رد  یـسک  رگا  دناد . یم  تایهیدب  رب  ینتبم  ار  نآ  دسر و  یم  يا  هجیتن  هب  دنک و  یم  لالدتـسا  يا  هنوگ  هب 
ینامز تسا و  یبلق  رما  داقتعا  درب ؟ نیب  زا  ار  وا  نیقی  روز  اب  ناوت  یم  هنوگچ  اما  درادرب  تسد  نآ  زا  دناوت  یم  دَرب  یپ  دوخ  داقتعا  ندوب 

زاب ياضف  رد  دیحوت  هب  داقتعا  اما  دشاب  رثؤم  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  رابجا  هب  لسوت  دنهاوخن . ار  هدـیقع  نآ  مدرم  هک  دور  یم  نیب  زا 
هب اما  تسا , یناسنا  قح  دیحوت  2 ـ  تسا . لیمحت  لباقریغ   15 تّبحم نامیا و  نوچ  هدیقع  روز . ّوج  رد  هن  دوش  یم  لصاح  رگ  تیادـه  و 

یلّوا زا  زین  هدیقع  باختنا  رد  يدازآ  رگید , فرط  زا  و  دـنوش ؟ دـنم  هرهب  دوخ  یعیبط  قح  زا  هک  درک  روبجم  ناوت  یم  ار  مدرم  لیلد  هچ 
اما درک  يریگولج  نآ  زا  دیاب  لقع  مکح  هب  تسا و  سفن  هب  ملظ  دیحوت  هب  داقتعا  مدع  نآ , رب  هوالع  تسا . یناسنا  ِیساسا  ِقوقح  نیرت 

تایاور تایآ و  گنج . هن  تسا  نسحا  لادج  ناهرب و  هئارا  نآ  هار  اما  تسا  يدیحوت  نید  بولطم  كرـش , ندناریم  3 ـ  رابجا . هار  زا  هن 
یهیدب . ) هدیقع هیلع  گنج  هن  , 16 تسا زواجتم  نکش و  نامیپ  ملاظ و  رگ و  هنتف  وج و  گنج  نارفاک  لباقم  رد  عافد  ِنایب  ماقم  رد  داهج 

اب گنج  زا  دوش و  زیوجت  زواجتم  نایوج  گنج  دروم  رد  اهنت  داهج  تشادـن  انعم  دوب  هدـیقع  لیمحت  گنج , زا  مالـسا  روظنم  رگا  تسا 
یهن دنا  هدومن  نیملـسم  هب  تشپ  ای  دـنا و  هتـشادن  هارمه  دوخ  اب  حالـس  ای  دنتـسین و  گنج  هب  رداق  هک  يدارفا  لافطا و  نانز و  نانابهر و 

روبجم ناناملـسم  اذـل  دوب , يرورـض  يرکف  يدازآ  ّتینما و  نیمأت  اه , ّتلم  نایم  رد  مالـسا  توعد  راشتنا  يارب  هک  اـج  نآ  زا  … ددرگ .
يور دـنرادرب … نایم  زا  دـندوب  مدرم  ياه  هدوت  اب  نیملـسم  میقتـسم  طابترا  زا  عنام  هک  ار  ییاه  تموکح  روظنم  نیا  نیمأت  يارب  دـندوب 

, نانار مکح  ملظ  هاگتـسد  ندیچرب  زا  سپ  تاحوتف  نیا  یمامت  رد  ناگناگیب  یهاوگ  خیرات و  تداهـش  هب  ناناملـسم  هک  دوب  لصا  نیمه 
سپ دننک … رایتخا  دندومن  یم  كرد  دوخ  مهف  لقع و  هب  دازآ  نما و  طیحم  رد  هک  ار  هچ  نآ  ات  دنتـشاذگ  یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم 

دندنام یقاب  دوخ  قباس  نییآ  نامه  هب  نآ  نامدرم  زا  یعیسو  ياه  هدوت  رگید  رواجم  طاقن  ناریا و  مور و  تاماش و  ياه  نیمزرس  حتف  زا 
هاگ چیه  ناملـسم  ریغ  نیاربانب   17 .( دندش ناملـسم  جیردت  روط  هب  نامز  رورم  اب  دـندیورگ  مالـسا  هب  هک  ییاه  نآ  هدـمع  تمـسق  زین  و 

. دنک شالت  رتهب  نید  باختنا  يارب  تسا  فظوم  درخ  مکح  هب  یلو  دریذپب . ار  مالسا  درادرب و  تسد  شا  هدیقع  زا  هک  دوش  یمن  روبجم 
هب ات  وا  باختنا  نیا  یلو  دوش  دـترم  دـنک و  راـیتخا  رفک  تسین  زاـجم  زین  ناملـسم  تسین . زاـجم  زین  تعیرـش  نییآ  رد  تجاـجل  دومج و 
هب ای  دراد و  رارق  یطیحم  رد  رگا  هک  دـنچ  ره  درادـن . یپ  رد  یتازاجم  هذـخاؤم و  تسا  هدرواین  راب  هب  ءوس  راثآ  هدیـسرن و  راـهظا  هلحرم 
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عنم باتک  نآ  هعلاطم  ای  طـیحم و  نآ  رد  روضح  زا  ار  وا  دـیاب  دـنک  یم  فرحنم  نید  زا  ار  وا  ناـنیمطا  اـب  هک , دراد  یـسر  تسد  یباـتک 
دیاـقع باـختنا  اـّما  تفرگ . رارق  ثحب  دروـم  هک  تسا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  اـی  رفک و  باـختنا  تسا  مـهم  هـچ  نآ  ثـحبم  نـیا  رد  درک .
دادترا بجوم  دشاب و  هتشادن  كاکطصا  یمالسا  يرورض  دیاقع  اب  هک  مادام  تسا و  زاجم  قلطم  روط  هب  … یملع و ) یفسلف ,  ) ینیدریغ

زا هزادنا  نامه  هب  دنک  راهظا  ار  دوخ  هشیدنا  دوش  روبجم  یـسک  رگا  هشیدنا : نامتک  ود ـ  درادن . دوجو  اه  نآ  تیعونمم  رب  یلیلد  دوشن ,
قلطم روط  هب   19 تایاور 18 و  نآرق تلالد  هب  شیتفت  سّـسجت و  دوشن . هداد  وا  هب  هشیدـنا  راهظا  هزاـجا  هک  تسا  هدـش  يدازآ  بلـس  وا 

زا یهن  يارب  نآرق  تسا . یـسایس و … یملع , یفـسلف , ینید , هشیدـنا  هنوگره  نامتک  رد  مدرم  يدازآ  تمرح , نیا  همزـال  تسا و  مارح 
رد هک  يرافک  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا  هتسناد  مارح  نانآ  يارب  ار  رگیدکی  زا  سّسجت  هداد و  رارق  فلکم  بطاخم و  ار  نانمؤم  سّسجت ,

هوالع تسین . زیاج  زین  نانآ  زا  نیملسم  سّسجت  دنربارب , نیملسم  اب  یعامتجا  يدرف و  قوقح  هنوگ  نیا  رد  دنتسه  یمالـسا  تموکح  هانپ 
هب یـسک , رگا  یتح  تفای . هار  ناـشنورد  هب  ناوت  یمن  زین  ناـنآ  تیادـه  روظنم  هب  تسا و  مدرم  قوقح  هب  زواـجت  هدـیقع  شیتفت  نآ , رب 

یمن مه  تداهـش  يادا  هب  ار  دارفا  دنک . فارتعا  شزیمآ  رفک  داقتعا  هب  هک  دنک  روبجم  ار  وا  دـناوت  یمن  دـناد  یم  ار  يرگید  قافن  نیقی ,
کی یلامتحا  فشک  يارب  مهتم  ریزعت  ندز و  ًارهاظ  و  . ) درک راداو  فارتعا  هب  ناوت  یمن  زین  ار  نامرجم  اـی  ناـمهتم   20. درک روبجم  ناوت 
دراوم زا  یضعب  رد  رگا   ) 21 و .( تسا فلاخم  اه  ماّهتا  زا  تئارب  لصا  دوخ و  رب  مدرم  ّطلست  نادجو و  مکح  اب  تسوا و  قح  هب  ملظ  ربخ 
بجاو محازت  باب  زا  دـناوت  یم  تسا  هتـسباو  اه  نآ  راهظا  هب  نیملـسم  هعماج  ظفح  هک  دراد  یمهم  تاعالطا  يدرف  هک  دـناد  یم  مکاح 

رد هک  نیا  هن  دـنک  یتاـعالطا  هدافتـسا  دـناوت  یم  طـقف  اـه  فارتعا  نیا  زا  اـما  دـنک , فارتـعا  هب  راداو  ریزعت  اـب  ار  درف  مهم  مارح  اـب  مها 
زا درامـش , یم  زاجم  ار  ریزعت  هک  يا  هنوگ  هب  مالعا , راـبخا و  بوجو  دراوم  صیخـشت   ) 22 و .( دیامن دانتـسا  اه  نآ  هب  درف  هیلع  تواضق 
رد دـنک و  یم  زورب  زواجت  نایغط و  هنرگو  درپس  ناوت  یمن  تسا  صیخـشت  لها  طیارـش و  دـجاو  هک  یـسک  هب  زج  هک  تسا  یقیقد  روما 

ار نانآ  بویع  دیاب  هکلب  دشاب  مدرم  لامعا  دیاقع و  شّتفم  دیابن  اهنت  هن  یمالسا  مکاح   23 .( دنیرفآ یم  هعجاف  ّتلم  تلود و  يارب  تیاهن 
دیاب دنا  مدرم  بویع  ِيوجو  تسج  رد  نارگید  زا  شیب  هک  یناسک  : ) دنک یم  ییامنهار  نینچ  ار  رتشا  کلام  (ع ) ریما ترـضح  دـناشوپب .

رتراوازـس همه  زا  اـه  نآ  ندیـشوپ  رد  مکاـح  هک  دـنراد  یبویع  مدرم  یتـسار  هب  دنـشاب . وت  دزن  ناـنآ  نیرت  تسپ  وت و  زا  مدرم  نیرترود 
سّـسجت و مدرم , ندرک  تحیـصن  يارب  هک  دـسرب  نهذ  هب  تسا  نکمم  ادـتبا  هک  تسا  هدـش  دراو  یتایاور  تحیـصن , باب  رد   24 .( تسا

دنایامنب وت  هب  ار  وت  بیع  سکره   ) )25 و تسوت نمشد  دناشوپب  وت  زا  وت  بیع  سکره  : ) هلمج زا  تسا . زیاج  نانآ  بویع  زا  ندش  هاگآ 
یمن درف  یلامتحا  اـی  یفخم و  بویع  لـماش  تاـیاور  نیا  سّـسجت , تمرح  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نشور   26 .( تسا هدرک  تحیـصن  ار  وت 

هب زین  نارگید  روـضح  رد  و  دزاـس , اـنیب  نآ  هب  تبـسن  ار  وا  هکلب  دـنکن  هیجوـت  شیارب  ار  درف  ینلع  بوـیع  هک  تـسا  نآ  تـسود  دوـش .
ـ  1 ینید : ریغ  ای  تسا و  ینیددض  ینید و  ای  میجنسب , نید  اب  هطبار  رد  ار  هشیدنا  رگا  هشیدنا : غیلبت  راهظا و  هس ـ   27. دزادرپن وا  تحیصن 

هیرظن ناونع  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  یهقف  یقـالخا و  یتدـیقع , فلتخم  ياـه  هیرظن  ناـیب  ینید , هشیدـنا  راـهظا  زا  روظنم  ینید : هشیدـنا 
دیوگب نخس  عیسو  هریاد  نیا  رد  تسا  دازآ  سک  ره  دشاب . قباطم  مالـسا  یعقاو  ماکحا  فراعم و  اب  تسا  نکمم  دوش و  حرطم  یمالـسا 

رادروخرب ییاور  رتاوت  ای  ینآرق و  تحارص  ینالقع , تهادب  زا  ینید  تادقتعم  زا  یکچوک  شخب  دشوکب . نارگید  هب  نآ  ندناسر  رد  و 
, عیـسو هریاد  نیا  رد  مالـسا  خیرات  لوط  رد  تسا . رودصلا  ینظ  رابخا  ای  ینآرق و  هلالدـلا  ینظ  رهاوظ  هب  دنتـسم  نآ  مظعا  شخب  تسا و 
, نیـضیقن عافترا  ندوب  لاحم  لیلد  هب  اه , نآ  نیب  رد  کش  نودـب  هک  دـنا , هدرک  زاربا  ضقانتم  داضتم و  فلاخم , قفاوم و  ياهرظن  مدرم 
رد سکره  ات  تسا  زاب  یملع  شالت  داهتجا و  باب  داد . ناشن  ار  نآ  ناوت  یمن  ینـشور  هب  اما  دراد  دوجو  عقاو  اـب  قباـطم  حیحـص و  يأر 
یم رد  عیرشت  زا  رس  هن  راک  نیا  دروایب . میلعت  غیلبت و  هنحص  هب  ار  نآ  هغدغد  چیه  یب  دهد و  رظن  دوخ  ناوت  روخارف  هب  گرزب  هریاد  نیا 
یم شیپ  زا  شیب  دنا و  هدش  انشآ  ناهیقف , هژیو  هب  ینید , نارظن  بحاص  فلتخم  يارآ  اب  یبوخ  هب  مدرم  هزورما  تسا . تعدب  هن  دروآ و 

عجارم هتبلا  دشاب . نید  نخـس  نیقی  هب  هک  نیا  هن  دهد , یم  ربخ  ّتنـس  نآرق و  زا  رظن  نآ  بحاص  مهف  رادقم  زا  ینید  هیرظن  ره  هک  دنناد 
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دیابن تسا و  مدرم  هب  لمعلاروتـسد  نانآ  ياوتف  نوچ  دنهد , اوتف  نآ  هب  دنناوت  یمن  دنـشاب  هتـشادن  نانیمطا  يا  هیرظن  تّحـص  هب  ات  دـیلقت 
دیدجت ضرعم  رد  دـناوت  یم  ناشئارآ  بلغا  هک  دـنناد  یم  ناشدوخ  اما  دـنناشکب , دوخ  ربتعم  ریغ  نظ  کش و  لابند  هب  لمع  رد  ار  مدرم 

عورف لوصا و  رد  نادـهتجم  عجارم و  راصحنا  رد  ینید  ِلئاسم  رد  رظن  راهظا  لاـح  ره  هب  تسین . لَزنُم  یحو  ناـنآ  مهف  دریگب و  رارق  رظن 
, راهظا دناوت  یم  درواین , رد  نانمؤم  لالضا  داحلا و  غیلبت  رفک و  زا  رس  دشابن و  نید  تایرورـض  اب  فلاخم  هک  يا  هیرظن  ره  تسین . ینید 

تنعل ناوت  یمن  ار  شبحاص  لضُم و  هن  تسا و  لالض  هن  دشاب , عقاو  اب  قباطم  تسا  نکمم  نوچ  ینید , ياه  هیرظن  و  دوش . میلعت  غیلبت و 
. درک ریفکت  ای  و 

( مود تمسق  ) خساپ

نآ رجا  رد  امـش  تسا  یقح  نخـس  رگا  دینک . رکذ  زین  ار  شدانـسا  دیـسیون  یم  یثیدح  هاگره   ) هک تسا  هدـش  لقن  (ع ) ریما ترـضح  زا 
لها زا  یهورگ  تسا ]. هداد  تبـسن  ام  هب  غورد  هب  ار  ثیدـح  هک  ]28 .( تسا یلوا  لقان  يارب  نآ  هانگ  دـشاب  لطاب  رگا  دـیتسه و  کیرش 

يداهتجا هنیمز  نیا  رد  هک  ره  دوش و  یمن  هدناشک  قسف  رفک و  هب  اوتف  ای  داقتعا  رد  ینخس  نتفگ  اب  یناملسم  چیه   ) هک دندقتعم  زین  تنس 
نب دوواد  يروث و  نایفـس  یعفاش و  هفینحوبا و  یلیل و  یبا  نبا  نخـس  نیا  دوب . دـهاوخ  روجأم  لاح  ره  هب  دـنادب  قح  ار  دوخ  رظن  دـنک و 

یمن هدـید  یفـالتخا  اـه  نآ  ناـیم  رد  يور  چـیه  هب  دـنراد و  يرظن  هنیمز  نیا  رد  مـیا  هتـسناد  هـک  تـسا  يا  هباحـص  هـمه  نخـس  یلع و 
اوه و هب  سفن  لیم  ینظ و  حیجرت  ناسحتسا و  سایق و  اب  نآرق  ریسفت  رگید , ترابع  هب  تسا ; مومذم  يأر  هب  نآرق  ریـسفت  هتبلا   29 .( دوش
؟ دـنک یم  ریـسفت  دوخ  مومذـم  ِيأر  هب  يرّـسفم , هک  درک  تابثا  ناوت  یم  هنوگچ  اما  دوش  هتفرگ  نآ  ولج  دـیاب  تسین و  زیاـج  , 30 سوه

نیا رگم  تشادزاب  نآ  زا  ار  وا  ناوت  یمن  تسا و  دقتعم  دوخ  ریـسفت  یلامتحا  تّحـص  هب  دنک , یم  دنتـسم  نآرق  هب  ار  شرظن  هک  سکره 
تایرورض زا  ریغ  دنکن . ابا  نآ  رارکت  زا  زاب  یلو  دیامن  فارتعا  دوش و  دقتعم  شرظن  ندوب  هابتـشا  هب  ای  دنک و  در  ار  نید  تایرورـض  هک 

ره وگن , یناد  یمن  هچ  نآ  : ) تیاور ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . زیاج  لامتحا  تروص  هب  اما  داد , دانتـسا  ادـخ  هب  عطق  روط  هب  دـیابن  ار  نید 
ینیقی نخـس  زج  دوش  هتفگ  تسا  نکمم   32( نک اهر  یناد  یمن  هچ  نآ  هراـبرد  ار  رظن  راـهظا   ) 31 و .( دشاب مک  یناد  یم  هچ  نآ  دـنچ 

یمن هچ  نآ  درک : حرطم  دـیابن  ینیقی  تروص  هب  ار  ینظ  نخـس  هک  تسا  نیا  روظنم  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  تخاس  يراج  ناـبز  رب  دـیابن 
اب ار  دوخ  ینظ  نانخـس  مدرم  نک . اـهر  يرادـن  عطق  هچ  نآ  دروم  رد  یعطق  رظن  راـهظا  و  وگن , ینیقی  نخـس  ناوـنع  هب  تسا  ینیقی  یناد 

33 دـشاب بسانتم  دیاب  هریـس  توق  اب  عدار , دـشاب . هریـس  نیا  عدار  دـناوت  یمن  تیاور  ود  نیا  دـننک و  یم  نایب  اطخ  لامتحا  زا  يدـصرد 
نایب رد  همه  اهنت  هن  دننک , یم  یگدنز  یمالـسا  فلتخم  بهاذم  زا  دارفا  هک  یمالـسا  هعماج  کی  رد  درک . عمج  ود  نآ  نیب  دیاب  هنرگو 

هب (ع ) قداص ماما  دنک . یم  کمک  نانآ  هب  اه  نآ  نایب  رد  زین  یعیـش  تموکح  هکلب  دندازآ  بهذم  نآ  ناوریپ  يارب  دوخ  بهذم  دـیاقع 
یهاگآ نوگانوگ ] بهاذم   ] نانآ رظن  زا  هچ  نآ  هب  : ) دیامرف یم  درک , یم  رداص  اوتف  هنیدم  دجسم  رد  ماما  روتـسد  هب  هک  بلغت , نب  نابا 

مدرم يارب  ینیشن و  یم  دجـسم  رد  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : يوره  ذاعم  نب  ملـسم  هب  (ع ) قداص ماما  و  هدب ) ربخ  ناشیا  هب  يراد 
ساسارب نم  دـنک و  یم  هعجارم  نم  هب  يدرف  یهاـگ  هک  منک  ضرع  امـش  هب  متـساوخ  یم  يرآ و  درک : ضرع  يو  ینک . یم  رداـص  اوتف 

شدوخ بهذم  ساسارب  اذل  دراد  ار  امش  بهذم  زج  هک  منیب  یم  دیآ و  یم  نم  دزن  يدرف  یهاگ  منک و  یم  رداص  اوتف  وا  يارب  امـش  رظن 
لاوقا هلمج  زا  همئا , لاوقا  اذـل  مرادـن , یهاگآ  شبهذـم  زا  هک  دـنک  یم  هعجارم  نم  هب  یـصخش  زین  یهاگ  منک . یم  رداـص  اوتف  وا  يارب 

34 .( منک یم  نینچ  زین  نم  نیرفآ , نیرفآ , : ) دومرف دیـشخرد و  (ع ) قداصرفعج ماما  هرهچ  ماگنه  نیا  رد  میوگ . یم  زاب  وا  يارب  ار  امش ,
هک یناکرـشم  نارفاک و  طسوت  رفک  راهظا  رفک  راهظا  فلا ـ  دوش : یم  راهظا  ریز  ياه  هنوگ  هب  ینید  دض  هشیدنا  ینیددـض : هشیدـنا  2 ـ 

تیلقا ءزج  هک  دنراد  مالعا  یتمالع  بصن  اب  دوخ  تنوکس  ای  راک  لحم  رد  دنناوت  یم  یتح  باتک  لها  تسا . دازآ  دنا  یمالسا  ماظن  عبات 
دقن اب  هارمه  رگا  زین  ناکرشم  رافک و  ياه  لالدتسا  نایب  دنشوپب . گنر  مه  نوگ و  مه  سابل  هک  نیا  ای  و  دنا , یمالسا  هعماج  ینید  ياه 
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, ادـخ هب  ارتفا  ب ـ  تسا . دازآ  ددرگن  رجنم  نانآ  تلالـض  هب  دوشن و  مدرم  نید  فیعـضت  بجوم  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  اـی  دـشاب و  ّدر  و 
تعدب  ): ندرک یفرعم  نید  ءزج  هناهاگآ , ار , ینیدریغ  رما  و  تسا . مارح  همئا  و  (ص ) ربمایپ , 35 ادخ هب  نتسب  غورد  ینید  ناربهر  نید و 
یعرـش لمع  کی  ناونع  هب  نارگید  يارب  ار  نآ  یعرـش  كردم  لیلد و  نودب  يدرف  هک  تسا  يراک  تعدب  : ) تسین زیاج  زین  عیرـشت ) و 

, تایاور زا  یضعب  رد   36  .( هعمج زور  رد  موس  ناذا  لثم  دندرک  یم  لخاد  نید  رد  دوخ  شیپ  زا  روج  يافلخ  هچ  نآ  ریظن  دنک , دادـملق 
و تسا , هتـشاذگ  ناـینب  ار  نآ  هدرک و  یم  تبظاوم  نآ  رب  (ص ) ربماـیپ هک  یلمع  ینعی  تنـس  تسا . هتفر  راـکب  تنـس  لـباقم  رد  تعدـب 

عیرـشت : ) دنا هتفگ  هتـسناد و  تعدب  اب  فدارتم  زین  ار  عیرـشت  یـضعب  دهد . جاور  نید  مان  هب  ار  نآ  عراش  ریغ  هک  تسا  يا  هقیرط  تعدـب 
یضعب 37 و  .( روذعمریغ لهاج  بناج  زا  ای  نآ  تیعورشم  مدع  هب  ملاع  يوس  زا  ای  نید , رد  تسین  نید  ءزج  هک  يزیچ  ندرک  دراو  ینعی 

هدارا ار  نآ  ِمدع  عراش  هک  تسا  یلمع  تعدـب  تسا و  هدرکن  هدارا  ار  نآ  عراش  هک  تسا  یلمع  عیرـشت  : ) دـنا هتفگ  ود  نیا  نیب  قرف  رد 
زا دنا  فّظوم  زین  اه  هناسر  نالوئسم  تسین . زیاج  نید  و  (ع ) ناموصعم ادخ و  هب  ارتفا  نیاربانب   38 .( دراد یتاذ  تمرح  تعدب  تسا , هدرک 

راـشتنا زا  سپ  تخادرپ و  ینید  تایرورـض  اـی  هـمئا  نانخـس  نآرق , فـیرحت  هـب  هناـهاگآان , یـسک , رگا  و  دـننک . يراددوـخ  ارتـفا  رـشن 
ناگدننک و عیزوت  دیامن و  رـشتنم  حطـس  نامه  رد  زین  ار  اه  نآ  ّدر  دیاب  دش , هاگآ  اه  نآ  بذـک  زا  همانزور , رد  لاثم  روط  هب  شنانخس ,
رد رهاظ , هب  زین , اه  نآ  شورف  هنرگو  دـنیامن  مالعا  همانزور  نآ  ناـیرتشم  هب  دـیاب  دـندرک  ادـیپ  نیقی  غورد  نیا  هب  رگا  نآ  ناگدنـشورف 
زین (ع ) ناموصعم هب  نداد  مانـشد  یبهذم و  تاسدقم  هب  تناها  تسا . حیحـص  هلماعم  هک  دـنچ  ره  تسین  زیاج  تسا و  بذـک  لقن  مکح 

مالـسا هب  هناقاتـشم  مدرم  هک  دروآ  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  يراد  نید  هنیمز  دیاب  یمالـسا  تموکح  دادترا  راهظا  ج ـ  دراد . ار  مکح  نیمه 
روبجم دوخ  نید  ظفح  هب  ار  مدرم  دـناوت  یمن  تموکح  یلو  دنـشوکب , دوخ  نید  یلاعت  ظـفح و  رد  هناـقداص  ناناملـسم  دـنروآ و  يور 

ود يراد  نید  تسا , رفک  زا  رتدب  هناقفانم  يروآ  نید  رگا  تسین و  لیمحت  هارکا و  لباق  ییادـتبا , داقتعا  لثم  رمتـسم , هدـیقع  اریز  دـنک ,
لیلد هب  یناملسم  رگا  و  تسا . ناشدوخ  هدیقع  رد  ناناملسم  نارفاک و  يدازآ  ظفح  لوئسم  یمالسا  تموکح  تسین . رفک  زا  رتهب  هنایور 

تشادـن و ییوگ  خـساپ  ناوت  ینید  ياه  ههبـش  لـباقم  رد  تفرگ و  رارق  يرکف  یحور و  نارحب  کـی  رد  یـصخش , یعاـمتجا و  طـیارش 
یمن دـش , دـترم  دربن و  ییاـج  هب  هار  زین  قیقحت  ثحب و  هزوح  رد  تسناد و  كوکـشم  ینید  یب  رب  اـی  رگید و  ناـیدا  رب  ار  مالـسا  يرترب 

زین شا  تازاجم  تسین و  قافن  يداو  رد  وا  نتخادنا  زج  يزیچ  نآ , راهظا  يراد و  نید  هب  وا  رابجا  درک . روبجم  يراد  نید  هب  ار  وا  ناوت 
رگا اـما  دـشاب . یم  شا  تاهبـش  هب  بساـنم  خـساپ  هئارا  يو  هب  تمدـخ  هار  اـهنت  تـسا و  رـصاق  لـهاج  وا  دـیازفا . یمن  شدادـترا  رب  زج 

دش نارگید  لالضا  ثعاب  ای  تشگرب و  نید  زا  نانآ  قوقح  عییضت  مدرم و  يراد  نید  فیعـضت  يارب  ههبـش , هب  دانتـسا  نودب  یناملـسم ,
هداتـسرف ورف  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  رب  هچ  نآ  هب  زور  زاغآ  رد   ) دـنتفگ یم  هک  باتک  لها  زا  یهورگ  دـننامه  تسا ; تازاجم  قحتـسم 

تمرح باـب  زا  دادـترا  راـهظا  تمرح  دـسر  یم  رظن  هب   39 .( دندرگرب نانآ  دـیاش  دـیوش , رفاک  نادـب  زور  نایاپ  رد  دـیروآ و  نامیا  دـش 
رد زین  نآرق   40. تسا تیاده  لباقم  رد  تلالض  لالضا  د ـ  تسا . داسف  هدام  علق  باب  زا  نآ  تازاجم  تسا و  یتدیقع  فارحنا  هب  تناعا 

تیصعم یلو  ,42 تسا هتفر  راک  هب  یتدیقع  فارحنا  دروم  رد  رت , شیب  نآرق ,  رد  تلالـض   41. تسا هدرک  نایب  ار  هلباقم  نیا  دروم  دنچ 
رب ناـیرتفم  سفن , ياوه  تسا و  هتخادرپ  زین  نالـضم  یفرعم  هب  يدراوـم  رد  نآرق   43. تسا هدمآ  باسح  هب  تلالـض  زین  لوسر  ادـخ و 

فارحنا زا  مـعا  تلالـض  دـسر  یم  رظن  هـب   44. تسا هتـسناد  هدـننک  هارمگ  ار  باتک  لـها  زا  یهورگ  راـفک و  ناطیـش , ناکرـشم , ادـخ ,
تاملسم فلاخم  ینـشور  هب  هک  یلمع  ای  تلـصخ و  هدیقع , هنوگره  دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  لمع  قالخا و  رد  یهارمگ  تسا و  یتدیقع 
کسمت یلقنو  یلقع  لیالد  نیا  هب  لالض  نخـس  رـشن  راهظا و  يراد , هگن  تمرح  تابثا  يارب  هقف  رد  تسا . تلالـض  لطاب و  تسا  ینید 

زیچ ره  ندرب  نیب  زا  نسح  ياـنعم  هب  داـسف  هداـم  عطق  نسح  دـسر  یم  رظن  هب  داـسف : هداـم  عطق  نسح  یلقع 1 ـ  لیالد  فلا . تسا : هدـش 
: لطاب ءایحا  قح و  نهو  2 ـ  تفرگ . ار  نآ  ولج  دیاب  يا  هنوگ  هب  تسا و  دسفم  دشاب  ّلضم  هک  یتروص  رد  تلالـض  نایب  تسا و  دـسفم 
: تلالض هدسفم  3 ـ  دـنوش . تیـصعم  بکترم  ای  فرحنم و  نید  زا  يدارفا  هک  دوش  یم  ققحم  یتروص  رد  زین  لـطاب  ياـیحا  قح و  نهو 
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تلالض يداو  رد  مدرم  يراک  ای  ینخس  اب  نانیمطا , ای  نیقی  هب  اجره , دبای . ققحت  تلالض  هک  دوش  یم  بترتم  ییاج  رد  تلالض  هدسفم 
ررض رد  عوقو  هنیمز  يراک  ماجنا  اب  هک  دهد  یم  ییالقع  لامتحا  یـسک  رگا  لمتحم : ررـض  عفد  4 ـ  دوش . هتفرگ  نآ  ولج  دیاب  دـنتفا  یم 
رگا و  دهد . ماجنا  دیابن  تشاد  دهاوخن  يزیرگ  مارح  باکترا  زا  دوش و  یم  مهارف  وا  يارب  یتدیقع ) فارحنا  ای  تیـصعم  ینعی   ) يورخا
دیعب ياه  همدقم  دروم  رد  تابثا , ضرف  هب  , لقع مکح  نیا  هتبلا  دریگب . ار  شولج  دیاب  زین  دهد  یم  یلامتحا  نینچ  وا  هرابرد  يرگید  درف 
دریگ یم  رب  رد  ار  هانگ  ماجنا  هطـساو  یب  همدـقم  ییالقع , لامتحا  دوش . یمن  لماش  تسا  نقیتم  ردـق  هک  ییاـه  همدـقم  زا  شیب  تسین و 

اما درادـن  یلقع  نسح  ناملکتم  رثکا  رظن  هب  رکنم , زا  یهن  رکنم : عفد  نسح  5 ـ  تسا . كوکـشم  رگید  دراوم  رد  لقع  مکح  قدص  یلو 
موزل ملظ  حـبق  همزال  اریز  دنتـسین , لئاق  یقرف  رکنم  عفد  عفر و  نیب  نانآ  زا  یـضعب  دـنناد و  یم  یلقع  مکح  کی  ار  نآ  اـهقف  زا  يرایـسب 

میتشاد ملع  رگا  نآ . عفر  عفد و  ینعی  رکنم  زا  یهن  سپ  دبای . یم  ققحت  زین  نآ  رارمتسا  زا  يریگولج  اب  هک  تسا  نآ  عوقو  زا  يریگولج 
نیب لقع  مینک . یهن  ار  وا  تسا  بجاو  هدـش , لوغـشم  شتامدـقم  ماـجنا  هب  هتـشامگ و  تّمه  نآ  هب  دراد و  مارح  داـجیا  هدارا  یـسک  هک 

دـشاب شدوخ  ندرک  هانگ  ای  نارگید  ندـناشک  هانگ  هب  درف , هزیگنا  هک  نیا  نیب  نآ و  ددـجت  نیب  لـعفلاب و  روط  هب  تیـصعم  هدارا  دوجو 
ماجنا لوغـشم  ار  وا  رگا  مینک و  یهن  ار  وا  دـیاب  دوش  یم  تیـصعم  بکترم  نونکا  یـسک  میراد  ملع  رگا  نیارباـنب   45. دراذگ یمن  یقرف 

نآ ماجنا  زا  وا  ندرک  یهن  دوش , یم  ماجنا  هطـساو  نودـب  هانگ , نآ , زا  دـعب  تسا و  هانگ  باـکترا  ببـس  هک  مینیب  یم  يا  همدـقم  نداد 
. تسین زیاج  تامدقم  نآ  ماجنا  زا  وا  ندرک  یهن  مینیب  یم  یببس  ریغ  هطساو و  اب  تامدقم  لوغـشم  ار  یـسک  رگا  اما  تسا . بجاو  همدقم 

قح یلو  تسا  بجاو  هانگ  باکترا  زا  وا  ندرک  یهن  تحیـصن و  دمآ  دهاوخ  دیدپ  وا  رد  ای  دراد و  هانگ  ماجنا  دـصق  میناد  یم  رگا  هتبلا 
ماجنا اب  درف  رگا  مارح : رد  ریغ  ءاـقلا  6 ـ  دوش . رایتخا  بلـس  وا  زا  و  زجاع , هانگ  باکترا  زا  هک  مینک  دیقم  دودـحم و  نانچ  ار  وا  میرادـن 

ًاعطق دـشاب  هتـشاد  ملع  اقلا  نیا  رب  شراک  ّتیببـس  هب  ای  دـشاب و  هتـشاد  ار  اقلا  نیا  دـصق  درف  نآ  دوش و  مارح  رد  ریغ  عوقو  ببـس  يراـک 
, دراد یلقع  حبق  يرایـسب  رظن  هب  هانگ  ماجنا  رد  یـسک  هب  کمک  یتدیقع : فارحنا  هانگ و  هب  کمک  حـبق  7 ـ  تسا . هدش  مارح  بکترم 

تناـعا ققحت  همزـال  ار  طیارـش  نیا  زا  اـت  دـنچ  اـی  کـی  هیرظن  ره  دراد . دوجو  يداـیز  رظن  فـالتخا  نآ  ققحت  یگنوگچ  دروم  رد  یلو 
کمک ِيرای  دـصق  هدـننک 2 ـ  کمک  طسوت  مارح  تامدـقم  زا  يا  همدـقم  ماجنا  1 ـ  تسا : هدرک  فـیرعت  ار  نآ  يا  هنوـگ  هب  هتـسناد و 

ـ  هانگ 5 ماجنا  رد  هدنوش  کمک  هب  کمک  یفرع  قدص  هدنوش 4 ـ  کمک  طسوت  هانگ  عوقو  هانگ 3 ـ  ماجنا  رد  هدنوش  کمک  هب  هدننک 
ملع هدنوش 7 ـ  کمک  طسوت  هانگ  ققحت  هب  هدننک  کمک  نظ  ای  ملع  هدنوش 6 ـ  کمک  يارب  هانگ  کیدزن  ياه  همدقم  زا  یضعب  داجیا 

کمک ملع  هانگ و  ماجنا  هب  هدنوش  کمک  دصق  هدنوش 8 ـ  کمک  طسوت  هانگ  ققحت  رد  وا  راک  ریثأت  تلاخد و  هب  هدـننک  کمک  نظ  ای 
دوجو هب  هدـننک  کمک  لّیخت  هدنوش 10 ـ  کمک  رد  هانگ  باکترا  دـصق  شیادـیپ  هب  هدـننک  کمک  ملع  دصق 9 ـ  نآ  دوجو  هب  هدـننک 

هدننک 12ـ کمک  طسوت  هدـنوش  کمک  هانگ  هطـساو  یب  همدـقم  ماجنا  نآ 11 ـ يدعب  شیادـیپ  ای  هدـنوش  کمک  رد  هانگ  دـصق  ِینونک 
ققحت رد  وا  راک  ریثأت  تلاخد و  هب  هدـننک  کمک  یلامجا  ملع  دشاب 13 ـ  رثؤم  هدنوش  کمک  یتدیقع  فارحنا  رد  هک  يا  همدـقم  ماجنا 

. دوش هانگ  بکترم  دناوتن  هدنوش  کمک  نآ , كرت  اب  هک  يا  همدقم  ماجنا  دودحم 14 ـ  عمج  کی  نایم  رد  نیعمان  يدارفا  ای  درف  زا  هانگ 
مارح تامدـقم  زا  يا  همدـقم  ماجنا  نودـب  ًالوا : نوچ  تسا , مزال  مارح  هب  کـمک  ققحت  يارب  و 6  و 3  و 2  طیارـش 1  دسر  یم  رظن  هب 

طـسوت هانگ  باکترا  هب  هدننک  کمک  دصق  ًایناث : دریگب . قّلعت  نآ  هب  تمرح , مکح  ات  تسا  هتفرگن  تروص  يراک  هدننک , کمک  طسوت 
یضعب رد  دوش و  یم  بترتم  دارفا  ملع  دصق و  رب  نایصع , تعاطا و  اریز  تسا , مارح  کمک  طرـش  زین  نآ  هب  وا  ملع  ای  هدنوش و  کمک 

, جراخ رد  نآ  ققحت  نودـب  هانگ , تامدـقم  ماجنا  هب  کمک  اـب  ًاـثلاث : دوش . یم  لـصاح  يرهق  روط  هب  زین  دـصق  ملع , دوجو  اـب  دراوم  زا 
فیرعت هب  هجوت  اب  نآ  رب  هوالع  دشاب . هارمه  هانگ  ققحت  دـصق  اب  تامدـقم  نآ  ماجنا  دـنچ  ره  دوش ; یمن  ققحم  هانگ ) هب  تناعا   ) ناونع

نیقی نآ  لوصح  هب  ات  تسا و  لمجم  کمک )  ) موهفم تفگ  ناوتب  دـسر  یم  رظن  هب  تسا , هدـش  مارح  هب  کمک  يارب  هک  یفلتخم  ياـه 
میهـس و مارح  هب  کمک  ققحت  رد  زین  رگید  طیارـش  زا  یـضعب  تسین  دـیعب  نیاربانب  دریگ . یمن  رارق  تمرح  مکح  عوضوم  دوشن  لصاح 
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هب هدـنوش  کمک  دـصق  هدـنوش , کمک  طسوت  هانگ  ققحت  رد  وا  راک  ریثأت  تلاخد و  هب  هدـننک  کمک  نظ  ای  ملع  هلمج : زا  دـشاب , مزال 
ملع هدنوش , کمک  طسوت  هانگ  هطـساو  یب  همدقم  ماجنا  دصق , نآ  يدـعب  شیادـیپ  ای  یلعف و  دوجو  هب  هدـننک  کمک  ملع  هانگ و  ماجنا 

هک يا  همدقم  ماجنا  دودحم , عمج  کی  نایم  رد  نیعمان  يدارفا  ای  درف  زا  هانگ  ققحت  رد  وا  راک  ریثأت  تلاخد و  هب  هدـننک  کمک  یلامجا 
هحابا لصا  صّـصخم  عرـش و  مکح  نآ , تمرح  و  تسا , لقع  مکح  هانگ , هب  کمک  ِحـبق  دوشب . هانگ  بکترم  دـناوتن  درف  نآ , كرت  اـب 

تیارـس لالح ) کل  ءیـش  لک   ) ِماع هب  شلاـمجا  رثکا , لـقا و  نیب  نآ  نارََود  هب  هجوت  اـب  نآ , موهفم  ِندوب  لـمجم  تروص  رد  و  تسا ,
. دومن کسمت  ماع  هب  ناوت  یم  تسا , كوکشم  مارح  هب  کمک  هک  يدراوم  رد  دنک و  یمن 

( موس تمسق  ) خساپ

انعم کی  هب  هناعا )  ) اب ار  نواعت ) (, ) ناودـعلاو مثالا  یلع  اونواعتال   ) هیآ حیـضوت  رد  یـضعب  هانگ : هب  کمک  تمرح  یلقن 1 ـ  لیالد  ب ـ 
رد یهن  رگید  یضعب  دنا . هتـسناد  هانگ  هب  هناعا  تمرح  رب  لاد  ار  هیآ  نیا  ناودع , ندوب  هنیرق  عوضوم و  مکح و  تبـسانم  هب  دنا و  هتفرگ 

ماجنا رد  رفن  دـنچ  ای  ود  تکراشم  تمرح  رب  لاد  ار  هیآ  دـنا و  هدـش  لـئاق  قرف  نواـعت  هناـعا و  نیب  یخرب  و  دـنا , هتـسناد  یهیزنت  ار  هیآ 
رب نانآ  عامتجا  ینیفرط و  تکراشم  يارب  لعافت  باب  ِتئیه  دسر  یم  رظن  هب  تیـصعم . ماجنا  هب  کمک  تمرح  هن  دنا و  هتـسناد  تیـصعم 
درک تابثا  ناوت  یمن  درادن و  دوجو  لاعفا  باب  يانعم  هب  نآ  لامعتسا  رب  یفاک  هنیرق  هیآ  رد  دور و  یم  راک  هب  یقیقح  روط  هب  راک  ماجنا 

هب داشرا  هیآ  نیا  مارح , هب  کمک  ِیعرش  تمرح  رب  هیآ  تلالد  ضرف  هب  و  تسا . هدرک  نایب  اونواعتال  بلاق  رد  ار  اونیعتال  يانعم  ادخ  هک 
دـش ققحم  هناـعا  عوضوم  اـج  ره  هیآ , نیا  قبط  تروص , نیا  رد  تسا . یلقع  مکح  کـی  هاـنگ  هب  کـمک  حـبق  نوچ  تسا , لـقع  مکح 

ار مدرم  زین  تایاور  زا  یضعب  دیآ . یم  نایم  هب  اهرظن  فالتخا  نامه  هناعا , موهفم  تخانـش  دروم  رد  دوش و  یم  نآ  لماش  تمرح  مکح 
اه نآ  روظنم  تسا و  هانگ  هب  کمک  حـبق  هب  لقع  مکح  قباـطم  تاـیاور  نیا   46. تسا هدرک  یهن  ملظ  لـتق و  هب  کـمک  زا  یلک  روط  هب 

زرحم هناعا  عوضوم  دـشاب و  هتـشادربرد  ار  هانگ  هب  کمک  طیارـش  همه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ملظ  ای  لتق  باکترا  رد  يرگید  هب  کـمک 
مان ار  ریغ  ِمارح  راک  تامدقم  زا  یضعب  يددعتم , تایاور  دشاب . رکنم  زا  یهن  بوجو  ِرگ  نایب  تایاور  نیا  تسا  نکمم  نینچ  مه  دشاب .
بآ شورف  , 49 دزاس یم  بارش  نآ  زا  میناد  یم  هک  یسک  هب   48 امرخ ای   47 روگنا شورف  هلمج : زا  تسا , هدرمـش  زیاج  ار  اه  نآ  هدرب و 
نیا دسر  یم  رظن  هب   51. دزاس یم  وهل  تالآ  نآ  زا  هک  یـسک  هب  بوچ  شورف  50 و  دزاسب بارش  نآ  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  روگنا 

, روگنا بآ  ای  روگنا  شورف  لاثم  روط  هب  تسا . هدـشن  ققحم  هدـنوش  کمک  ِهانگ  هب  کمک  ِعوضوم  هک  تسا  يدراوم  رگ  نایب  تاـیاور 
, نآ هلیسو  هب  هانگ  باکترا  هب  ملع  تسا  هدوبن  هانگ  باکترا  هطساو  یب  همدقم  نوچ  و  هتفرگن , تروص  يزاس  بارـش  هب  کمک  دصق  هب 

راکردنا تسد  هفیاط  هد  تیاور , کی  تسا : هتفرگ  رارق  تیاور  هس  ضیفتسم , ِتایاور  نیا  لباقم  رد  تسا . هتـشادن  لابند  هب  يرهق  دصق 
هرابرد  53. تسا هدرک  یهن  دنک  یم  تسرد  تب  ای  بیلص  هک  یـسک  هب  بوچ  شورف  زا  تیاور , ود  52 و  هدادرارق تنعل  دروم  ار  بارش 

هک نیا  ضرف  هب  تیاور , هس  نـیا  دـسر  یم  رظن  هـب   54. تسا هدـش  نایب  يا  هدـنزرا  هوجو  عنام  زّوجم و  ِتاـیاور  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج 
يارب يزاس  بیلـص  يراوخ و  بارـش  جاور  زا  هک  ییانثتـسا , تیعقوم  کی  رد  تسا و  داـسف  هداـم  ندرب  نیب  زا  يارب  دـناسرب , ار  تمرح 

هک یـسک  هب  امرخ  روگنا و  بآ  روگنا و  شورف  يداع , تیعـضو  رد  نیاربانب  تسا . هدـش  نایب  هدـش , یم  رطخ  ساسحا  نیملـسم  هعماـج 
یمالسا هعماج  رد  رگا  یلو  درادن , تمرح  تسین و  هانگ  هب  کمک  دزاس  یم  تب  ای  بیلص  هک  یسک  هب  بوچ  شورف  دزاس و  یم  بارش 

زا دیاب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نآ  عوقو  ياه  هار  همه  نتـسب  زج  یهار  چـیه  هک  دـبای  شرتسگ  نانچ  یتدـیقع  فارحنا  ای  تیـصعم و  کی 
هعماج رد  رکنم  کی  ندرک  نک  هشیر  يارب  هک  دننیب  یم  مدرم  حالـص  هب  هاگ  اه  تموکح  درک . يریگولج  زین  نآ  دـیعب  تامدـقم  ماجنا 

ار اـه  نآ  دـنروایب و  ار  بارـش  ياـه  فرظ  مدرم  داد  روتـسد  بارـش , تمرح  هیآ  لوزن  عـقوم  (ص ) ربماـیپ دـننک . هدافتـسا  هویـش  نـیا  زا 
نیا قبط  دـشاب . هدـش  نایب  ّتیعقوم  نامه  رد  دـیاش  تسا و  (ص ) ربمایپ زا  زین  بارـش  راکردـنا  تسد  هفیاط  هد  هب  تنعل  تیاور  تسکش .
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هب هک , تسا  نیا  عـمج  هجو  نیرتـهب   ) دـسر یم  رظن  هب  میریذـپن  ار  هجو  نیا  رگا  تسا . یتحلـصم  مکح  رگ  ناـیب  عناـم , ِتیاور  هس  رظن ,
قرف دزاس  یم  بارـش  هک  یـسک  هب  روگنا  شورف  دزاس و  یم  تب  ای  بیلـص  هک  یـسک  هب  بوچ  شورف  نیب  هنیذا , نبا  هحیحـص  تداهش 

, تسا مارح  دارفا  ِیتدـیقع  فارحنا  هب  کـمک  هنوگره  مییوگب  میروآ  تسد  هب  ار  ّتیلح  تمرح و  نیا  كـالم  میناوـتب  رگا  میراذـگب و 
هتـشادن ار  هانگ  هب  کمک  طیارـش  همه  رگا  یـصاعم  باکترا  رد  دارفا  هب  کـمک  اـما  تسا , يوق  شا  هدـسفم  تسا و  ّمهم  روما  زا  نوچ 

نیا رگم  دنام  یم  یقاب  نانچ  مه  بارش  راکردنا  تسد  هفیاط  هد  هب  تنعل  تیاور  لکشم  هیرظن  نیا  شریذپ  اب  هتبلا   55 .( تسا زیاج  دشاب 
نآ هطـساو  هب  هک  يا  هشیدنا  راهظا  1 ـ  هک : تفرگ  هجیتـن  اوت ن  یم  تشذـگ  هچ  نآ  زا  مینادـن . تمرح  رب  ّلاد  ار  (ص ) ربماـیپ تنعل  هک 

تمرح مدع  لیلد  هب  دوش , راهظا  نآ  ققحت  هب  لّیخت  ای  لالضا و  دصق  اب  دنچ  ره  دریگن , تروص  تیصعم  باکترا  ای  یتدیقع و  فارحنا 
هب ار  وا  ای  دنک و  تبحص  وا  اب  يرگید , هلیـسو  هب  تیـصعم  باکترا  ای  یتدیقع  فارحنا  داجیا  دصق  اب  یـسک  رگا  2 ـ  تسا . زیاج  يّرجت 

باکترا هزیگنا  وا  رد  هک  دـهدب  لامتحا  ای  دـشاب و  هتـشاد  نانیمطا  ای  دـنادب  دراداو و  یـصاعم  فصو  رد  ای  ینیددـض و  یباتک  ندـناوخ 
کمک وا  راک  , ددرگ فرحنم  ای  دوش و  تیصعم  بکترم  دعب  تسا  نکمم  دوش و  یم  ادیپ  شا  ینید  هشیدنا  نالطب  لامتحا  ای  تیصعم و 

رگا 3 ـ  دـشاب . هانگ  هب  کمک  قادـصم  شراک  تسا  نکمم  مه  زاب  دـنک , نینچ  دـصق  نودـب  رگا  و  تسین . زیاج  تسا و  هانگ  ماـجنا  هب 
هنوگ هب  دـنک , ییامن  هار  نادـب  ار  وا  هزیگنا , نآ  هب  ملع  اب  يرگید  و  تسا , نآ  ِهار  تخانـش  لابند  هب  دراد و  هانگ  باکترا  هزیگنا  یـسک 

هطـساو یب  همدـقم  وا  ِکمک  هک  دـنک  کمک  ار  وا  يا  هنوگ  هب  ای  و  دوش , هانگ  بکترم  دـناوت  یمن  وا  دـنکن  ییامن  هار  ار  وا  رگا  هک  يا 
, دروم نیا  رد  اریز  تسین . زیاج  تسا و  هانگ  هب  کمک  دشاب , لالـضا  دصق  نودب  هچ  رگا  کمک , ییامن و  هار  نیا  دـشاب , هانگ  باکترا 

رشتنم یباتک  یـصاعم  فصو  رد  ای  ینید و  دیاقع  دض  رب  نارگید  لالـضا  دصق  هب  یـسک  رگا  4 ـ  دوش . یم  لصاح  يرهق  روط  هب  دـصق 
ای دـنوش و  یم  هارمگ  دارفا  زا  یـضعب  شا  نابطاخم  نایم  رد  هک  داد  لاـمتحا  اـی  تشاد و  ناـنیمطا  اـی  ملع  درک و  ینار  نخـس  اـی  دومن و 

باتک و نیا  رشن  نتـشون و  دودحمان , ای  دنـشاب  دودحم  شا  نابطاخم  دنوش , یم  نآ  بکترم  دیآ و  یم  دیدپ  نانآ  رد  هانگ  ماجنا  هزیگنا 
هب هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  وا  ملع  درک و  نینچ  لالـضا  دصق  نودب  رگا  و  تسین . زیاج  تسا و  هانگ  هب  کمک  ِقادصم  ینار , نخـس  داریا  ای 

ینید ریغ  ای  ینید و  ياه  هشیدنا  زا  یـضعب  راهظا  دشابن . قداص  نآ  رب  هانگ  هب  کمک  دـیاش  دوش , ادـیپ  لالـضا  دـصق  وا  رد  يرهق  روط 
, مدرم زا  یـضعب  هک  نیا  فرـص  هب  اما  تسین ; زیاج  زین  دوش , یم  ناـش  یهارمگ  هب  رجنم  مهف  روصق  ّتلع  هب  هک  یعمج  ناـیم  رد  دـیفم ,
درک و يریگولج  هعماج  رد  نآ  رـشن  زا  ناوت  یمن  درک  دنهاوخ  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  ای  دنمهفب و  دنناوت  یمن  ار  قح  تسرد و  نخـس  نیا 
ار دوخ  یحور  یملع و  تّیعضو  اه , هشیدنا  زا  هدافتـسا  رد  دنا  فظوم  دارفا  نآ  هک  دنچ  ره  تشادزاب , ناشمّلـسم  ّقح  زا  ار  مدرم  مومع 

ارجا همان , ملیف  نتشون  نآ , شخپ  ریثکت و  طبض و  ینار , نخس  نآ , راشتنا  پاچ و  باتک , نتشون  الاب , ياه  ضرف  رد  5 ـ  دنریگ . رظن  رد 
نیا حیضوت  رد  نکمم : هلیسو  ره  هب  نانآ  فیعـضت  لالـض و  لها  اب  داهج  بوجو  2 ـ  دراد . مکح  کی  نآ و … ندروآرد  شیاـمن  هب  و 

, ناشدوخ ندرب  نیب  زا  هلیـسو  هب  تسا  نانآ  بهذم  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  نانآ  اب  داهج  بوجو  هک  تسا  نشور  : ) تسا هدـش  هتفگ  لیلد 
يارب ادـتبا , رد  رافک , اب  داهج  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ   56 .( دوش هدرب  نیب  زا  دـیاب  یلوا § قیرط  هب  دوش  یم  ناـنآ  تّوق  ثعاـب  هچ  نآ  سپ 

اج همه  رد  مالسا  شرتسگ  يارب  تیاهن , رد  دنچ , ره  نانآ ; بهذم  ندرب  نیب  زا  هن  تسا  ملظ  عفر  ای  مالـسا و  غیلبت  عناوم  ندرک  فرطرب 
زیاج دشاب  اراد  ار  نانآ  رفک  تیوقت  هب  کمک  طیارش  دوش و  رافک  تیوقت  ثعاب  يا  هشیدنا  راهظا  رگا  تروص , ره  رد  دنک . یم  کمک 

زا یقادصم  روز  نخس  دسر  یم  رظن  هب   57 .( دیزیهرپب روز  نخس  زا  و  : ) ادخ … نخس  لیلد  هب  روز , نخس  زا  بانتجا  بوجو  3 ـ  تسین .
نیاربانب دـیازفیب . یلوق  تامرحم  رب  يا  هزات  ناونع  دـشاب و  رگید  تامرحم  رانک  رد  یمارح  رگ  ناـیب  هک  نیا  هن   58 تسا هنع  ّیهنم  نخس 

ناتساد هک  تسه  یسک  نایمدآ  نایم  زا  و  : ) ادخ نخس  لیلد  هب  وهل , نخـس  زا  بانتجا  بوجو  4 ـ  درادن . لالض  نخس  تمرح  رب  یتلالد 
هک دنتـسه  اه  نیا  دریگ , هرخـسم  هب  ار  ادخ  تایآ  دنازغلب و  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دشاب  هتـشاد  یـشناد  هک  نیا  نودب  ات  درخ  یم  ار  هدوهیب 
زا نارگید  ندرک  هارمگ  يارب  هک  تسا  مارح  وهل  نخس  يارتشا  یتروص  رد  هیآ  نیا  قبط  دسر  یم  رظن  هب   59 .( دنراد هدننکراوخ  یباذع 
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هب لضیل )  ) رد مال  فرح  زا  دارم  نوچ  و  دوش . لالـضا  هب  رجنم  ای  دریگ و  تروص  مدرم  ِلالـضا  دصق  هب  ای  هک  انعم  نیدب  دشاب . ادخ  هار 
اب تسا و  يراج  نقیتم  ردق  دروم  رد  تمرح  مکح  تیاغ , ای  لیلعت و  دـشاب : یم  لامتحا  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هک  تسین  نشور  یتسرد 

جراخ رد  لالضا  ققحت  موزل  دروم  رد  دشاب . یم  تئارب  لصا  يارجا  ياج  دوش و  یم  کش  تمرح  عوضوم  ققحت  رد  طرش , کی  ققحت 
نیب دیدرت  تروص  رد  تسا و  لیلعت  مال , يانعم  رد  ِلصا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  دومن . لالدتسا  زین  يرجت  تمرح  مدع  هب  ناوت  یم 
دریگ تروص  مدرم  لالضا  هزیگنا  هب  هک  وهل  نخـس  يارتشا  دوش : یم  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب  تسا . مدقم  لیلعت  يانعم  تیاغ , لیلعت و 

یم تواضق  ایآ  تفگ : ماما  ما . هدش  التبم  ناگراتـس  هب  ندرک  هاگن  هب  نم  متفگ : (ع ) قداص ماما  هب  : ) کلملادبع تیاور  5 ـ  تسا . مارح 
مارح لطاب  باتک  يراد  هگن  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  کلملادـبع  زا  ماما  راسفتـسا   60 .( نازوسب ار  تیاه  باـتک  تفگ : هلب . متفگ : ینک ؟

زا دـشابن , روآ  كرـش  دوشن و  یـسک  فارحنا  بجوم  موجن  ياه  باتک  رگا  تسا . دارفا  رد  تلالـض  داجیا  تمرح , كالم  هکلب  تسین 
هک دروآ  یم  نانیمطا  يا  هزادـنا  هب  وت  يارب  اه  باتک  نیا  اـیآ   ) هک دـشاب  اـنعم  نیا  هب  ماـما  لاؤس  تسا  نکمم  . تسین بجاو  شندرب  نیب 
ره دوش , یم  لطاب  هدـیقع  کی  شیادـیپ  ثعاب  نوچ  اه , باـتک  نیا  تروص  نیا  رد  ینک )؟ تواـضق  اـهنآ  قبط  رب  یناوتب  یهاوخب , رگا 

ترضح يزور  : ) تاروت ياقلا  هب  رما  6 ـ  تسا . بجاو  شا  ندرب  نیب  زا  مارح و  شا  هعلاطم  وا  يارب  دنکن , مه  تواضق  نآ  قبط  رب  دـنچ 
یسوم و رگا  تفگ : و  دزادنیب , ار  نآ  هک  درک  رما  وا  هب  ترضح  دوب . تاروت  زا  یتمسق  رمع  تسد  رد  تفر و  دجـسم  فرط  هب  (ع ) یلع

مدـع بجوم  رگا  لیجنا  تاروت و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تیاور  لیذ   61 .( دندوبن زاجم  نم  زا  يوریپ  هب  زج  هنیآ  ره  دندوب  هدنز  یـسیع 
دوجو نآ  شخپ  زا  يریگولج  رب  یلیلد  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . هدراذگ  رانک  دیاب  تسا و  هدننک  فرحنم  دوشب  ترضح  نآ  زا  تّیعبت 

رد  62 .( تسه زین  وا  يارب  دنک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یـسک  هانگ  دـننامه  دـهد  میلعت  یهارمگ  زا  یباب  سکره  : ) ءاذـح تیاور  7 ـ  درادن .
مارح ار  لطاب  تلالض و  نایب  قلطم  نیاربانب  تسا , هدش  حرطم  نآ  هب  لمع  شلابند  هب  اما  هدمآ  نایم  هب  لالض  میلعت  زا  نخس  تیاور  نیا 
یهن نآ  زا  هک  هچ  ره  : ) لوـقعلا … فـحت  زا  تیاور  ود  8 ـ  تسین . زیاج  دراد  یپ  رد  ار  مدرم  لالـضا  هک  ینخـس  راهظا  هکلب  دناد  یمن 
هوجو همه  زا  دوش , یم  تیوـقت  كرـش  رفک و  نآ  هلیـسو  هب  اـی  دوـش  یم  هتـسج  برقت  ادـخریغ  يوـس  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا , هدـش 

هنوگره نداد و  هیراع  ندیشخب , کلمت , يراد , هگن  شورف , دیرخ , تسا ; مارح  دوش , یم  راوخ  نآ  هلیـسو  هب  قح  هک  یباب  ای  یـصاعم ,
تسا مارح  شا  همه  هک  تسا  هدرک  مارح  ار  یتعانص  اهنت  ادخ ,  ) و دنک ). باجیا  ار  نآ  ترورض , هک  نآ  رگم  تسا  مارح  نآ  رد  لیدبت 

یم لصاح  داسف  اهنت  نآ , زا  هچ  ره  تسا …و  وهل  رازبا  هچ  ره  جنرطـش و  اهرامزم و  اه و  طبرب  لثم  دـیآ  یم  راب  هب  داسف  طقف  نانآ  زا  و 
تیاور ود  نیا  رد  تسین ). یحالـص  هنوگ  چـیه  نآ  رد  دزیخ و  یمن  رب  یحالـص  هنوـگ  چـیه  نآ  زا  و  تسا , داـسف  طـقف  نآ  رد  دوـش و 

لضُم و نایب  نیاربانب  تسا . هدش  هدرمـش  مارح  دـسفُم ,) لعف   ) و دوش ) یم  قح  فیعـضت  كرـش و  رفک و  تیوقت  بجوم  هچ  نآ  راهظا  )
زا يریگولج  ياه  هار  دـساف . لاض و  نخـس  راهظا  قلطم  هن  تسا  مارح  دـبای , یم  ققحت  داسف  تلالـض و  نآ  زا  هک  هچ  نآ  ینعی  دـسفم ,
رد ياقلا  مکح  رد  دراد و  ّتیببس  مدرم  رثکا  ای  نّیعم و  یعمج  لالضا  يارب  هدش و  راهظا  هک  يا  هشیدنا  تشذگ , هچ  نآ  قبط  رب  لالضا 

همادا ولج  دیاب  نآ , عفر  يانعم  هب  رکنم , زا  یهن  مکح  هب  دیآ , یم  باسح  هب  نانآ  تلالـض  ققحت  هطـساو  یب  همدـقم  ای  تسا و  تلالض 
دنراد نانیمطا  ای  ملع  مدرم  حلاصم  صیخـشت  يارب  حلاص  عجارم  فرع و  یلو  هدـشن  راهظا  زونه  يا  هشیدـنا  رگا  و  تفرگ . ار  شلالـضا 
نخـس نونکا  درک . يریگولج  شراهظا  زا  دیاب  نآ , عفد  يانعم  هب  رکنم , زا  یهن  مکح  هب  تشاد  دهاوخ  ار  رثا  نامه  دوشب  راهظا  رگا  هک 
يانعم هب  هک  ّلضم , نایب  شورف  رشن و  يراد , هگن  راهظا , فیلأت , زا  يریگولج  1 ـ  تسا : رکنم  زا  یهن  نیا  يارب  نکمم  ياه  هار  هرابرد 
نتـسب يانعم  هب  هک  نآ , تیؤر  عامتـسا و  تئارق , دیرخ , زا  يریگولج  2 ـ  تسا . وا  راثآ  ندرب  نیب  زا  درف و  ملق  نتـسکش  نابز و  ندـیرب 

. تسا رّسیم  یمرگرـس و … ياه  هار  داجیا  اب  هک  لضم , نایب  نآ  زا  ریغ  يزیچ  هب  مدرم  هجوت  ندنادرگرب  3 ـ  تسا . مدرم  شوگ  مشچ و 
هدرک لقن  دنا  هداد  تبسن  ناناملسم  هب  ار  ندنازوس  باتک  هک  رخأتم  ناخروم  زا  یـضعب  مدرم . يراد  نید  یـسانش و  نید  دعب  تیوقت  4 ـ 

نآ همه  تشون : خساپ  رد  رمع  دهد . لاقتنا  ناناملسم  هب  ار  نایناریا  ياه  باتک  تساوخ  هزاجا  تشون و  همان  رمع  هب  صاقو  دعس   ) هک دنا 
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هدوب نآ  رد  یهارمگ  رگا  هدومرف و  ییامن  هار  نآ  زا  رتهب  هب  ار  اـم  ادـخ  تسه  يراگتـسر  نآ  رد  رگا  هچ  دـیزیرب , بآ  رد  ار  اـه  باـتک 
بلاطم قفاوم  اه  باتک  نآ  بلاطم  رگا  : ) تشون صاقو  دعس  هب  خساپ  رد  رمع  نینچ  مه  و  تسا ). هداد  ییاهر  یهارمگ  نآ  زا  ار  ام  ادخ 

دوبان ار  اه  باتک  تروص  ره  رد  سپ  میتسین  جاتحم  نآ  هب  مهزاب  هک  تسا  نآ  فلاخم  رگا  میتسین و  جاتحم  نآ  هب  هک  تسادـخ  باـتک 
63 .( نک

( مراهچ تمسق  ) خساپ

64. تسا هدرک  یم  يراددوخ  ناشیا  اب  یلقع  ثحب  ناملکتم و  عضوم  نایب  زا  یتح  هلزتعم  دیاقع  اب  تفلاخم  رد  زین  لبنح  دمحا  دنا  هتفگ 
ریبـعت ود  تیاور , ود  نیا  رد  هک  تسا  نشور  . دراد هراـشا  مود  لوا و  هار  هب  زین  دوـب  تاروـت  دروـم  رد  هک  یتـیاور  کلملادـبع و  تیاور 
تـسا بجاو  هچ  نآ  تسا . لالـضا  هنحـص  زا  باتک  ندرک  جراخ  قادصم  ود , ره  درادن و  یتیـصوصخ  ندراذگ ) رانک   ) و ندـنازوس ) )

زین هار  ود  نیا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  تیاور  ود  نیا  دنک . یم  ادـیپ  ققحت  توافتم  ياه  هنوگ  هب  فلتخم  دراوم  رد  هک  تسا  یلک  نیمه 
تـسا حضاو  درادن . تلالد  هدش  رکذ  ِدراوم  راصحنا  رب  تیاور  ود  نیا  دشاب . زیاج  يدراوم  رد  دریگب و  رارق  یلک  نیا  قادصم  دناوت  یم 

زا يرایـسب  دروم  رد  هزورما  هدش , هئارا  هار  ود  نیا  هوالع , هب  تسا . هدش  لمع  تایاور  نیا  هب  زاب  دننکب  مه  ریمخ  ار  لضم  بتک  رگا  هک 
مه ردـتقم  ياه  تموکح  یتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تاغیلبت  دـیدج  تّیعـضو  ًالوا : هک  لیلد  نیا  هب  تسین  لامعا  لباق  لضم  ياـه  ناـیب 
اما تسا  هدرب  یمن  يدایز  هنوؤم  اه  نآ  ندرب  نیب  زا  اه , باتک  تیدودـحم  رطاخ  هب  قباـس , دـنروآرد . دوخ  لرتنک  هب  ار  نآ  دـنناوت  یمن 

ار مدرم  شوگ  مشچ و  ناوت  یم  هن  تفرگ و  ار  رتویپماـک و …  ویدـیو , نویزیولت , ویدار , ریوصت  ادـص و  شخپ  ولج  دوش  یم  هن  نوـنکا 
رشن اب  طقف  هشیمه  هک  تسین  نینچ  دوش . یم  مدرم  زا  يا  هدع  تلالـض  ثعاب  مود  لوا و  هویـش  لامِعا  دراوم , زا  یـضعب  رد  ًایناث :  تسب .

ترـضح زا  یتیاور  قبط  دـبای . ققحت  لالـضا  زین  نآ  عامتـسا  راهظا و  زا  يریگولجاب  تسا  نکمم  هکلب  دوش  داجیا  تلالـض  ّلضُم , ناـیب 
هویش غارـس  دیابن  ادتبا  لالـضا , زا  يریگولج  يارب  نیاربانب   65 .( تسا تردق  ناطلـس  ِییاناوت  زا  شیب  تّجح , ِناطلـس  ِییاناوت  (: ) (ع ریما
هاتوک يزیر  همانرب  رد  و  تسا , رت  يوق  اه  هار  همه  زا  هک  تفر , مراهچ  هار  غارـس  هب  دـیاب  تدـمزارد  يزیر  همانرب  يارب  تفر  مود  لوا و 

هک تفرگ , کـمک  لوا  هار  ود  نآ  زا  راـچان  هب  دـیاب  هک  دـیآ  شیپ  زین  يدراوم  تسا  نکمم  هتبلا  درب . هدافتـسا  موـس  هار  زا  دـیاب  تدـم 
یـسررب دروم  دیاب  تلالـض  ققحت  زا  يریگولج  رد  هار  ود  نآ  ییاناوت  مه  نوچ  تسا ; صـصختم  هاگآ و  فرع  هدهع  هب  نآ  صیخـشت 

اه تّجح  تسا ـ  قح  هک  مالسا ـ  نید  ًالوا : هک  تسا  نیا  رگ  نایب  (ع ) ریما ترضح  گرزب  نخـس  نآ . هب  جالع  راصحنا  مه  دریگ و  رارق 
نیهارب مهف  تردق  دنا و  لقاع  زین  مدرم  ًایناث : دنزن , نیمز  هب  میلـست  يوناز  شربارب  رد  دناوت  یمن  یلقاع  چیه  هک  دراد  يوق  ياه  ناهرب  و 

نامه نوچ  دیسارهن , نانآ  يرابجا  تلالض  زا  تشاذگ و  دازآ  ار  نانآ  دیاب  دننیزگ . یم  رب  ار  تیاده  هار  زین  باختنا  رد  دنراد و  ار  قح 
یهاگآ و حطـس  هب  قح , ياه  تّجح  نایب  هوحن  رد  دیاب  هتبلا  درادن . ناکما  زین  يرابجا  تلالـض  تسین  نکمم  یلیمحت  تیادـه  هک  روط 

نانآ لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب   ) ِتیاور درک . نایب  هتسیاش  بلاق  رد  بسان و  تیعقوم م  رد  ار  قح  نخس  تشاد و  هجوت  نابطاخم  تاساسحا 
روز ناطلـس  تردق  زا  شیب  ار  تجح  ناطلـس  تردـق  هک  (ع ) ریما ترـضح  ِتیاور  رب  هوالع  تسا . هتکن  نیمه  رگ  نایب  66 .( نک تبحص 

ار هیما  ینب  دنک  تنعل  ادخ  ( ـ  1 تسا : مدرم  یـسانش  نید  دُعب  تیوقت  فارحنا , اب  هزرابم  هار  هک  دنایامن  یم  زین  تیاور  ود  نیا  دناد , یم 
(ص) ربمایپ زا  مدرم  تفگ  هفیذـح  ( ـ  2 دنتشاذگن ). دازآ  رفک  ندناسانـش  يارب  اما  دنتـشاذگ . دازآ  نید  نداد  شزومآ  يارب  ار  مدرم  هک 
رب نادنم , شناد  هب  نداهن  جرا  شناد و  يریگارف  رب  مالسا  دیکأت  نآ , رب  هوالع  مدیسرپ ). یم  كرش  زا  نم  دندیسرپ و  یم  دیحوت  هرابرد 

نیا هب  نآ , یگدـنلاب  ییاـیوپ و  ینعی  ملع , تاـیح  تسا . هدـش  هتـسناد  ّدر  دـقن و  هب  هتـسباو  ملع  ِتاـیح  یتیاور  رد  تسا ;و  نشور  همه 
رد و  ددرگ . یم  نشور  لـطاب  رب  شزاـیتما  هتخانـش و  قح  نخـس  هک  تسا  ارآ  براـضت  رد  هکلب  دوش  حرطم  قح  نخـس  طـقف  هک  تسین 

يریگولج يارب  ار  شور  نیمه  هیآ  ود  رد  زین  نآرق   67. دنشاب نانخس  داّقن  هک  دنک  یم  هیصوت  ار  مدرم  (ع ) یسیع ترضح  رگید , تیاور 
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یم يوریپ  ار  شنیرتهب  هاگ  نآ  دنهد , یم  شوگ  نخـس  هب  هک  ارم  ناگدـنب  سپ  : ) دـهد یم  هئارا  تیادـه  عاعـش  شرتسگ  و  لالـضا , زا 
تابثا يارب  لومعم  روط  هب  هیآ  نیا   68 .( دننادنمدرخ نامه  نانیا  درک و  تیاده  ار  نانآ  ادخ  هک  یناسک  نآ  دنتسه  نانیا  هدب . هدژم  دننک 

نیا هتبلا  تسا و  لاض  يداه و  لطاب , قح و  لاوقا  عامتـسا  زّوجم  طقف  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دریگ . یم  رارق  لالدتـسا  دروم  ناـیب  يدازآ 
ره دنبای . یم  ار  نخـس  نیرتهب  زا  تیعبت  تخانـش و  ییاناوت  دوخ  رد  هک  دهد  یم  رارق  قیوشت  دروم  دراد و  یم  اور  یناسک  رب  ار  عامتـسا 

نیا عفادم  دیاب  یمالـسا  ماظن  دشاب و  هتـشاد  ار  ناگمه  رب  هضرع  ناکما  دنک و  ییامندوخ  دناوتب  فلتخم  راکفا  دیاب  هعماج  لک  رد  دـنچ 
مـشچ یباتک  ره  هب  دراپـسب و  شوگ  ینخـس  ره  هب  هک  تسین  اور  يرکف  یّنـس و  تیعقوم  ره  رد  سکره  رب  اما  دـشاب , مدرم  عورـشم  قح 

نیا  69 .( دـنا هدرک  فقو  تسا  عفان  ناـشیارب  هک  یملع  رب  ار  ناـش  ياـه  شوگ  : ) دـیوگ یم  نیقتم  فصو  رد  (ع ) ریما ترـضح  دزودـب .
نآ هویـش  دـهد و  یم  رارق  نوعرف  ربارب  رد  ار  نوعرف  لآ  نمؤم  قـطنم  نخـس و  نآرق , تسا . دارفا  فـلتخم  ياـه  تّیفرظ  رگ  ناـیب  نخس 
راب هب  يداسف  هک  نیا  ای  دنک  ضوع  ار  امـش  نید  مسرت  یم  مشکب , ار  یـسوم  دیراذگب  : ) تفگ نوعرف  یتقو  دـنک . یم  دـیجمت  ار  نمؤم 

: تفگ نوعرف  لآ  نمؤم  مرب ). یم  هانپ  امش  مدوخ و  راگدرورپ  هب  درادن  نامیا  تمایق  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  نم  تفگ : یسوم  دروآ ,
هک دشاب  وگ  غورد  رگا  دیـشکب ؟ دیهاوخ  یم  دروآ  یم  مه  دهاش  تسا و  نم  راگدرورپ  هّللا  دیوگ  یم  هک  نیا  فرـص  هب  ار  یـسک  ایآ  )
هب ار  مدوخ  يأر  زج  تفگ : نوعرف  دیـسر . دـهاوخ  امـش  هب  شیاـه  هدـعو  زا  یـضعب  تسا , وگ  تسار  رگا  تسا و  شدوـخ  رب  شهاـنگ 

تسا تدم  هاتوک  هار  موس  هار  تسا و  مدرم  لالضا  زا  يریگولج  هار  نیرتهب  مراهچ  هار  دسر  یم  رظن  هب  سپ   70 .( مناد یمن  امش  حالص 
ياه هیرظن  زا  مالـسا  ینید  ماـکحا  ياـه  عوضوم  ینیدریغ و  هشیدـنا  3 ـ  درک . هدافتـسا  مود  لوا و  ياـه  هار  زا  ناوـت  یم  ترورـض  هب  و 

71 و درگن یم  مارتحا  هدـید  هب  نآ  ناـبحاص  هب  دـنک و  یم  لابقتـسا  دوش  یم  هئارا  مدرم  یگدـنز  رتهب  هرادا  تهج  رد  هک  یملع  فلتخم 
زاجم زین  یقالخا  یهقف و  ماکحا  تاـعوضوم  رد  رظن  راـهظا   72. دزیگنا یم  رب  طاـقن  نیرترود  رد  دـنچ  ره  نآ  يریگارف  هب  ار  ناناملـسم 
تسا هتساوخن  مالسا  هک  يدراوم  رد  اهنت  تسا . بجاو  یهاگ  ماکحا , هب  نالهاج  هب  نید  غیلبت  دننامه  عوضوم  هب  نالهاج  داشرا  تسا و 
يزیچ هب  نارگید  ندرک  هاگآ  تساجن , تراهط و  لیبق  زا  تسا , هتشاذگ  هحماسم  رب  ار  انب  دنریگ و  رارق  یتخس  رد  اه  نآ  رطاخ  هب  مدرم 
ناـیب دـسر  یم  یعفن  مدرم  هب  هک  اـج  نآ  اـما  درادـن , ناـحجر  دزادـنا  یم  تمحز  هب  ار  درف  دریگ و  یم  رارق  یعرـش  مکح  عوـضوم  هک 

, یسایس ياه  هنحـص  رد  ناناملـسم  روضح  بوجو  تسا . بجاو  نالهاج  داشرا  لام , سومان و  ناج و  دروم  رد  تسا و  حجار  عوضوم ,
اه نآ  زا  عافد  دارفا و  یـصخش  یمومع و  قوقح  درومرد  رظن  راهظا  تسا . رطاـخ  نیمه  هب  ناـنآ  رظن  راـهظا  موزل  یگنهرف و  يداـصتقا ,

73. دننک راهظا  دندینـش  ای  دندید  هک  ار  یقح  مدرم  هک  دوش  عنام  دیابن  سک  چیه  تبیه  تسا و  دازآ  یمالـسا  هعماج  نانکاس  همه  يارب 
رد (ص ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دش , دراو  (ص ) ربمایپ رب  يدنت  هب  نیشنارحص  یبرع  , ) دنـسارهب یـسک  زا  دیابن  زین  دوخ  قوقح  زا  عافد  رد  و 

دز و يدـنخ  بل  (ص ) ربماـیپ تردـپ . لاـم  زا  هن  تسوت و  نآ  زا  هن  لاـم  نیا  نک , اـطع  نم  هب  تفگ : ربماـیپ  هب  برع  : دوب شناراـی  ناـیم 
ار وا  یمرن  اب  (ص ) ربمایپ دنارب , تّدش  هب  ار  برع  ات  درک  شالت  تفـشآ و  رب  با  طخلا  نبرمع  تسادخ . ِلام  نیا , یتفگ , تسار  تفگ :
74 .( دراد ینخـس  قح  بحاص  یتسار  هب  راذـگاو , ار  وا  رمع  تفگ : یم  دوب و  هتـسب  شقن  شناـبل  رب  دـنخ  بل  هک  یلاـح  رد  دـنادرگزاب 
هک تسا  ییاج  دوش  یم  دودـحم  هشیدـنا  يدازآ  هک  يدروم  اهنت  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  یعرـش  تامرحم  هب  یهاگن  اـب  عونمم  تاراـهظا 

§ یلوا مادک  دید  دیاب  رگید , قوقح  اب  محازت  رد  تسین و  وا  قح  طقف  اّما  تسا  درف  کی  مّلـسم  قح  هشیدنا  يدازآ  ددرگ , عییـضت  یقح 
دوخ هک  نآ  زج  تسین , مولعم  ام  يارب  ینشور , هب  حلاصم , نآ  تایدبعت , رد  تسا . یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  مالسا  ماکحا  تسا .
ياپ کش  یب  دوش  یم  دودـحم  هشیدـنا  يدازآ  اـجره  ور  نیا  زا  تسا . نشور  هدـمع  روط  هب  تایلـصوت  رد  اـما  دـشاب , هدرک  ناـیب  عرش 

. دومن يدازآ  بلـس  یناسآ  هب  دـش و  مزتلم  یمارح  هب  ناوت  یم  یتخـس  هب  نآ  زا  ریغ  تسا و  راک  رد  یعامتجا  ای  یـصخش و  يا  هدـسفم 
طوبرم نید  ادـخ و  هب  هچ  نآ  دوش . لامیاپ  مدرم  یمومع  ای  یـصخش و  قح  هک  نیا  رگم  تسا  هتـشاذگ  دازآ  ار  مدرم  لمع  نایب و  ادـخ 

ناراد نید  میظعت  ریقحت و  زج  يزیچ  نآ  یلاـعت  فیعـضت و  تسا و  مدرم  يارب  نـید  نوـچ  دریگ , یم  رارق  هریاد  نـیمه  رد  زین  دوـش  یم 
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راهظا دریگ , یم  رارق  هانگ  هب  کمک  قادـصم  ای  دـشاب و  مارح  رد  نارگید  ياـقلا  ببـس  هک  يا  هشیدـنا  راـهظا  تمرح  رب  هوـالع  تسین .
راوازـس  ) دوخ لالذا  تمرح  فلا .  ّلذم  هشیدـنا  1 ـ  تسا . مارح  زین  دشاب  مدرم  یعامتجا  ماظن  هب  ّلخم  ای  ّرـضم و  ّلذـم , هک  يا  هشیدـنا 

76 .( دوش وا  ّتلذ  ثعاـب  هک  دـشاب  هتـشاد  یتـبغر  لـیم و  نمؤـم  هک  تسا  تشز  ردـقچ   ) 75 و .( دـنک لـیلذ  ار  شدوخ  نمؤـم  هک  تسین 
زین (ع ) ریما ترضح  تسین . زیاج  دوش  یم  وا  لالقتسا  نتفر  نیب  زا  درف و  تیـصخش  ندش  درخ  بجوم  هک  یلمع  ای  رظن و  راهظا  نیاربانب 

ثعاب هک  یتاکرح  ماجنا  زا  ار  راـبنا  رهـش  مدرم  .77 و  درک یهن  دوخ  ناریما  هب  دروـم  یب  میظعت  ییوـگ و  قـلمت  یـسولپاچ و  زا  ار  مدرم 
79. تشاد رذـحرب  دوب , راوس  وا  هک  یلاح  رد  دوخ , لابند  هب  نتفر  هدایپ  زا  ار  شباحـصا  .78 و  تشادزاب دوب  ناشدوخ  هب  نیهوتو  ریقحت 
تسا و مدرم  ریقحت  تلذ و  ثعاب  هک  تهج  نیا  زا  یکی  دـنریگب : ار  اه  نتفر  هدایپ  تاـکرح و  نآ  ولج  دـیاب  تهج  ود  زا  ناـمکاح  هتبلا 

نخـس هب  دـنراد و  رارق  یبـلط  تردـق  گرزب  رطخ  ضرعم  رد  هشیمه  موصعمریغ  ناـمکاح  تسا . ناـنآ  داـسف  زاـس  هنیمز  نوچ  يرگید ,
یحور و قوـقح  عییـضت  نارگید , ریقحت  ندرک و  لـیلذ  نارگید  لـالذا  تمرح  ب . دـنوش . یم  هتخاـس  جـیردت  هب  اـهروتاتکید  فورعم ,
زا دیاب  مدرم  همه  یمالسا , هعماج  رد  تسا . ناسنا  یهاوخدوخ  ربک و  زا  یـشان  (ع ) یـسیع ترـضح  زا  یتیاور  قبط  تسا و  نانآ  يونعم 

هدنب سک  ره  تسا : هتشاد  رذحرب  نانمؤم  هب  تناها  ریقحت و  زا  ار  مدرم  تایاور ,  زا  یضعب  دنـشاب . هتـشاد  تّینما  يونعم  یحور و  تهج 
يور زا  هدرک و  تفلاخم  نم  اـب  دـناشکب  تلذ  هب  ارم  نمؤم  هدـنب  سک  ره   80. تسا هداد  گنج  نالعا  نم  اـب  دـناوخب  تلذ  هب  ارم  نمؤم 

هب ار  ینمؤـم  سک  ره   82. تسا هتـشاد  او  دوخ  گنج  هب  ارم  دـنک  لیلذ  ارم  ياـیلوا  زا  یکی  سک  ره   81 تسا . هدش  ادج  نم  زا  ینمـشد 
ددعتم تایاور  رد   83. دـنک یم  نایامن  تاقولخم  عمج  رد  ار  وا  تمایق  زور  ادـخ  دـنک , ریقحت  دـناشکب و  تلذ  هب  شا  یتسد  گنت  رطاخ 

, ریفکت قیـسفت , وا , هـب  نداد  شحف  ندز و  تـمهت  نمؤـم , ندرک  تـبیغ   84. تسا هتفرگ  رارق  یهن  دروـم  حوـضو  هب  نمؤـم  ندرک  لـیلذ 
تسا و سانلا  قح  ءزج  یتهج  زا  زین  مدرم  یـصخش  رارـسا  ياشفا  اشحف و  هعاشا  غورد , سلاجم , رد  تناما  تیاعر  مدع  بیبشت , فذق ,
. تسا مارح  زین  یمالسا  هعماج  نمؤمریغ  نادنورهش  هب  نداد  اوران  تبـسن  ندز و  تمهت  دوش . دادملق  لالذا  تمرح  زا  يدراوم  دناوت  یم 

یـضعب رافک  زا  نتفرگ  هیزج  هوحن  دروم  رد   85. تسا هدـش  تمذـم  هتفرگ و  رارق  یهن  دروم  مدرم  قلطم  هب  تناها  لالذا و  یتایاور  قبط 
هیزج تخادرپ  هب  نانآ  مازتلا  يانعم  هب  ار  هیزجلا ) اوطعی  یتح   ) یـسوط خیـش  تسین . ریقحتو  تلذ  اب  مزـالم  ناـنآ  ِندوب  رغاـص  دـندقتعم 
ندرک لیلذ  تناـها و  تبوقع و  هزیگنا  هب  هیزج   86. تسا هتـسناد  مالـسا  ماکحا  هب  مازتلا  يانعم  هب  ار  نورغاص ) مه   ) تسا و هدرک  لمح 
یتیاور قبط  دنچ  ره  دنریگب . رارق  تناها  دروم  دـیابن  ناراک  هانگ  یتح  یمالـسا  تموکح  ورملق  رد   87. تسا هدشن  بجاو  عضو و  رافک 

دیاب لد  رد  تسین . وا  هب  تناها  زّوجم  راگ  هانگ  هب  نتشاد  هنیک  اما   88, تسا یصاعم  لها  هب  ضغب  رد  ادخ  هب  برق  (ع ) یسیع ترضح  زا 
هنازوس لد  هنامیحر و  دـیاب  زین  وا  اب  اما  دـنکن  لیام  تیـصعم  هب  ار  بلق  دراذـگن و  ءوس  ریثأت  ناسنا  رد  وا  نایـصع  ات  دـیجنر  راک  هانگ  زا 

فارحنا ای  هانگ و  رد  نارگید  ياقلا  ثعاب  هک  يا  هشیدنا  راهظا  ّلضم  هشیدـنا  2 ـ  دشکب . تسد  هانگ  زا  ات  دیـشوک  هراومه  درک و  راتفر 
نارگید هب  مارح  ررـض  ندرک  دراو  يارب  هک  يا  هشیدنا  راهظا  نینچ  مه  دـنک . قدـص  نآ  رب  هانگ ) هب  کمک   ) ِناونع ای  دوشب و  یتدـیقع 
یمالسا هعماج  یمالسا  هعماج  هب  ّلخم  هشیدنا  .89 3 ـ  دشاب یم  مارح  تسا , دوخ  هب  رارـضا  رد  ریغ  هب  کمک  قادـصم  ای  دراد و  تّیببس 

نیرتهب زا  هشیدـنا  يدازآ  و  دـننک . یم  شالت  یمالـسا  ياه  شزرا  لوصا و  ظفح  يارب  هک  تسا  تلود  مدرم و  زا  لکـشتم  يا  هعومجم 
یـساسا نوناق  ریذـپانرییغت  لصا  يدازآ  دنـشوکب . نآ  شرتسگ  ظفح و  يارب  دـیاب  تلم  تلود و  هک  تسا  یمالـسا  ياه  شزرا  لوصا و 

سیئر بیان  رظن  هب  دوب , مزال  نوناق  نآ  ندرک  دودـحم  يارب  دـمآ و  دوجو  هب  يا  هداـعلا  قوف  عضو  هعماـج  رد  رگا  90 و  تسه زین  ناریا 
یمومع يارآ  هب  هعجارم  مدـنارفر و  اب  هکلب  دـنک , بیوصت  نوناق  نآ  يارب  دـناوت  یمن  زین  اروش  سلجم  یـساسا , نوناق  ناگربخ  سلجم 

زورب مدرم و  نیب  هقرفت  داجیا  يارب  دنیرفآ و  هنتف  يا  هشیدنا  رگا  اما  تسا  یمالـسا  هعماج  عفن  هب  هشیدـنا  يدازآ   91. درک نینچ  ناوت  یم 
هتفرگ نآ  ولج  دـیاب  تسا و  هعماج  ّلخم  دراداو  مارح  لامعا  ینوناـق و  یب  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اـی  دـشاب و  هتـشاد  ّتیببـس  جرمو  جره 

. دوش
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( مجنپ تمسق  ) خساپ

هک دریگ  تروص  یبسانم  تیعقوم  رد  اهداقتنا  اهرظنراهظا و  دوش ; ظفح  مدرم  همه  يدازآ  اـت  دـشاب  دـنم  نوناـق  دـیاب  يدازآ  ور  نیا  زا 
یم رب  هشیدـنا  يدازآ  زا  هک  یمئارج  صیخـشت  هتبلا  دریگب . هدـهع  هب  ار  دوخ  تاراهظا  تیلوئـسم  سک  ره  دروخن و  مه  هب  یمومع  مظن 

هب دراد و  دوخ  صاخ  نابز  زنط و … ناـمر , مل , یف  دـننک . مادـقا  نآ  هب  لداـع  ناصـصختم  زا  یهورگ  دـیاب  تسین و  یناـسآ  راـک  دزیخ 
اب دوخ و  فرظ  رد  ار  اـه  نآ  دـیاب  هکلب  تفرگ , ار  نآ  ولج  ماـظن  لـالتخا  هب  کـمک  اـی  دارفا و  هب  نیهوت  ناوـنع  هب  ناوـت  یمن  یگداـس 
(, يدازآ یگدـنز و   ) هلاـقم هـس  اـه - : تشوـن  یپ  داد ----------------------- . رارق  یـسررب  دـقن و  دروـم  شا  هژیو  گـنهرف 

ماجنا کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم  یمالسا  هشیدنا  تنواعم  رد  لاس 1374  هک  تسا  یقیقحت  لصاح  هشیدنا ) يدازآ   ) و یسایس ) يدازآ  )
هرابرد هلاسر  لیم , تراوتـسا  ناج  : هب ر.ك  . 1 تسا . هدـش  پاچ  هلجم  نیا  ياه 2و3و7  هرامـش  رد  هفاضا  حالـصا و  يرادقم  اب  هتفرگ و 

ندرک شخپ  نتفگ و  هک  نوچ  دسرب  رظن  هب  يرگید  لصا  لومشم  لوا  هلهو  رد  تسا  نکمم  دیاقع  رشن  نایب و  يدازآ  ;  ) ص54 يدازآ ,
نامه هب  ًابیرقت  هشیدـنا  رـشن  نایب و  هک  ییاج  نآ  زا  اـما  دوش , یم  طوبرم  نارگید  هب  هک  تسا  درف  راـتفر  زا  تمـسق  نآ  هب  قلعتم  هدـیقع 

زا ار  نآ  ناوت  یمن  لمعرد  هشیدنا , يدازآ  هک  تسا  راوتـسا  یلیالد  نامه  يور  يدایز  ّدـح  ات  هشیدـنا و  نآ  دوخ  هک  تسا  مهم  هزادـنا 
هلجم . 2 ص100 . ش33 , هزوح , هلجم  ص660 ; ج1 , یسایس , ياهداهن  یساسا و  قوقح  یضاق , لضفلاوبا  زین , درک ). ادج  هشیدنا  ثحب 
هلجم يدازآ ,) یگدــنز و   ) هلاـقم هـب : ر.ك   . 4 ص104 . یمالـسا , يروهمج  نوـماریپ  يرهطم , یـضترم  . 3 ص117 . ش31 , هزوح ,

, یئابطابط همـالع   . 7 ص117 . ج4 , نازیملا , یئاـبطابط , همـالع   . 6 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب  . 5 . 161 ص157 ـ  ش2 , یمالـسا , تموکح 
ماما  . 9 نیرساخلا ). نم  ةرخآلا  یف  وهو  هنم  لبقی  نلف  ًانید  مالسالاریغ  غتبی  نمو  : ) هیآ 85 ( 3) نارمع لآ   . 8 ص51 . یمالسا , ياهیسررب 

, یمالسا يروهمج  نوماریپ  يرهطم , یـضترم   . 11 ص55 . داهج , يرهطم , یـضترم   . 10 ص133 . ج1 , همرحملا , بساـکملا  ینیمخ ,
 . 15 ص66 . ج2 , نازیملا , ییاـبطابط , همـالع   . 14 ص103 . ش33 , هزوـح , هلجم   . 13 ص102 . ش33 , هزوـح , هـلجم   . 12 ص103 .
ـ  ص154 ش2 , یمالـسا , تموکح  هلجم  يدازآ ,) یگدنز و   ) هلاقم ر.ك :  . 16 ص117 . یمالسا , يروهمج  نوماریپ  يرهطم , یضترم 
نم ًاریثک  اوبنتجا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) هیآ 12 ( 49  ) تارجح  . 18 ص200 . زیمآ , تملاسم  یتسیزمه  مالسا و  یناجنز , دیمع   . 17 . 157

: هـب ر.ك   . 20 . 546 ص541 ـ  ج2 , هیقفلا , ۀـیالو  هـب : ر.ك   . 19… ًاـضعب ) مکـضعب  بتغیـالو  اوسّـسجتال  مثا و  ّنظلا  ضعب  نا  ّنظلا 
ج2, هـیقفلا , ۀـیالو   . 21 ناریا . یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  هداـم 38  ص779 و  ج1 , یـساسا , نوناق  ناگربخ  سلجم  تارکاذـم 

کنم کتّیعر  دعبا  نکیلو  : ) همان 53 هغالبلا , جهن  (ع ,) ریما ترـضح   . 24 ص585 . نامه ,  . 23 ص377 و 381 . نامه ,  . 22 ص375 .
ص253: ج5 , مکحلاررغ , (ع ,) ریما ترضح   . 25 اهرتس .) نم  ّقحا  یلاولا  ًابویع  سانلا  یف  ناف  سانلا , بیاعمل  مهبلطا  كدـنع  مهأنـشاو 

نیب کحصن  : ) ص172 ج6 , نامه ,  . 27 کحصن .) دقف  کبیع  كرّصب  نم  : ) ص157 نامه ,  . 26 كّودع .) وهف  کبیع . كرتاس  نم  )
 . ص23 ریژآ , اضر  دیمح  همجرت  مالسا , رد  يدازآ  یگنوگدنچ و  رافصلا , نسح   . 29 ص129 .  ج10 , لامعلازنک ,  . 28 عیرقت .) ألملا 

همان 31: حلاص , یحبص  هغالبلا , جهن  (ع ,) ریما ترـضح   . 31 ص11 . مهجهنم , مهتایح و  نورـسفملا  يزایا , یلع  دـمحم  هب : ر.ك   . 30
ص200; ج2 , لوصالا , بیذهت  ینیمخ , ماما  هب : ر.ك   . 33 فرعتال .) ام  یف  لوقلا  عد  : ) نامه  . 32 ملعتام .) ّلق  ناو  ملعت  الام  لُقتالو  )
 . 34 ص244 . ج4 , لوصـالا , ملع  یف  ثوـحب  ص126 ; ج2 , لوصالا , ثحابم  ردص , رقاب  دـمحم  دیـس  دیهـش  ص123 ; ج2 , لئاسرلا ,

مکلیو یـسوم  مهل  لاق  : ) هیآ 61 ( 20  ) هـط  . 35 ص214 . ریژآ , اضر  دـیمح  همجرت  مالـسا , رد  يدازآ  یگنوگدـنچ و  رافّـصلا , نسح 
, یفجن نسح  دـمحم   . 37 ص110 . مایالادـئاوع , یقارن , دـمحا   . 36 يرتفا ). نم  باخ  دـقو  باذـعب  مکتحـسیف  ًابذـک  هّللا  یلع  اورتفتال 

باتکلا لها  نم  ۀفئاط  تلاقو  : ) هیآ 72 ( 3) نارمع لآ   . 39 ص318 . ةالصلا , باتک  ینیئان , يازریم   . 38 ص279 . ج2 , مالکلا , رهاوج 
 . 41 تادرفم . سوماـق , هغللا , حاحـص  هب : ر.ك   . 40 نوعجری ). مهّلعل  هرخآ  اورفکاو  راـهنلا  هجو  اونمآ  نیذـلا  یلع  لزنا  يذـلاب  اوـنمآ 
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(6) ماعنا هیآ 30 ; ( 7  ) فارعا هیآ 16 ; ( 2  ) هرقب هیآ 79 ; ( 20  ) هط هیآ 29 ; ( 30  ) مور هیآ 81 ; ( 27  ) لمن هیآ 8 ;  ( 34  ) أبس هب : ر.ك 
هیآ ( 4  ) ءاسن ادخ ; هب  كرش  هیآ 116 : ( 4  ) ءاسن رفک ; هب  نامیا  لیدبت  هیآ 108 : ( 2  ) هرقب هب : ر.ك   . 42 هیآ 32 . ( 10  ) سنوی هیآ 56 ,
رفاغ نارفاک ; دیک  هیآ 25 : ( 40  ) رفاغ بلق ; تواسق  هیآ 22 : ( 39 رمز (  ترخآ ; هب  نتشادن  هدیقع  هیآ 8 : ( 34  ) أبس ادخ ; هب  رفک  : 136

 . 43 (ص .) ربمایپ تلاسر  بیذـکت  هیآ 9 : ( 67 کـلم (  تماـیق ; زور  دروم  رد  ءارم  هیآ 18 : ( 42  ) يروش نارفاک ; ءاـعد  هیآ 50 : ( 40)
هّللا صعی  نم  مهرما و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ًارما  هلوسرو  هللا  یـضق  اذا  ۀـنمؤمالو  نمؤمل  ناـک  اـمو  : ) هیآ 36 ( 33  ) بازحا هـب : ر.ك 

هیآ 60; ( 4  ) ءاسن هیآ 30 ; ( 14  ) میهاربا هیآ 144 ; ( 6  ) ماعنا هیآ 26 ; ص(38 ) هب : بیترت ر.ك  هب   . 44 انیبم .) ًالالض  ّلض  دقف  هلوسرو 
ج12, هعیشلا , لئاسو   . 46 ص136 . ج1 , همرحملا , بساکملا  ینیمخ , ماـما  هب : ر.ك   . 45 هیآ 69 . ( 3  ) نارمع لآ  هیآ 27 ; ( 71  ) حون
ص169, ج12 , نامه ,  . 49 ثیدح 8 . 6 و ص170 , ثیدح ص169 , ج12 , نامه ,  . 48 ص169 . ج12 , نامه ,  . 47 ص128 و 130 .
.1 ثیدح ج12,ص 127 , نامه ,  . 51 . 2 ثیدح ص169 , ج12 , نامه ,  . 50 ثیدح 7 و 8 و 9 و 10 . ص170 , ج12 , ثیدح 1 و 4 .

اهلماح اهیقاس و  اهبراش و  اهرصاع و  اهسراح و  اهـسراغ و  ةرـشع , رمخلا  یف  هّللا  لوسر  نعل  : ) 4 و 5 ثیدح ص165, ج12 , نامه ,  . 52
نع هلأسا  (ع ) هّللادـبع یبا  یلا  تبتک  لاـق  هنیذا  نبا  نع  : ) ص127 ج12 , نامه ,  . 53 اهنمث .) لکآ  اهیرتشم و  اـهعیابو و  هیلا  ۀـلومحملاو 

, ینیمخ ماما   . 54 ال ). لاق : انابلـص . هذـّختی  نّمم  هعابف  بشخ  هل  لجر  نعو  هب . سأبال  لاقف : طـبارب . هذـّختی  نّمم  هعاـبف  بشخ  هل  لـجر 
جح  . 57 ص57 . ج22 , مالکلا , رهاوج  یفجن , نسح  دـمحم   . 56 ص295 .  ج2 , نامه ,  . 55 ص293ـ297 . ج2 , همرحملا , بساکملا 

ناثوالا نم  سجرلا  اوبنتجاف  مکیلع  یلُتیاـم  ّـالا  ماـعنالا  مکل  ّتلحاو  ّهبر  دـنع  هل  ریخ  وهف  هّللا  تاـمرح  مّظعی  نمو  کـلذ  : ) هیآ 30 ( 22)
ای لالح  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  تعیرـش و  هب  ارتفا  1 ـ دنا : هدرک  رکذ  هجو  دنچ  روز ) لوق   ) دروم رد  نارـسفم   . 58 روزلا .) لوق  اوبنتجاو 

کل وه  کیرـش  الا  کل  کیرـشال  کیبل  تیلهاـج : نارود  رد  مدرم  هیبلت  تـمهت 4 ـ  غورد و  ادخ 3 ـ  هب  كرـش  ندرک 2 ـ مـالعا  مارح 
لیبس نع  ّلضیل  ثیدحلا  وهل  يرتشی  نم  سانلا  نمو  : ) هیآ 6 ( 31  ) نامقل  . 59 ص33 .) ج12 , يزارلا , رخفلا  ریـسفت  . ) کلم ام  هکلمب و 
یبـال تلق  لاـق : نیعا  نب  کلملادـبع  : ) ص268 ج8 , هعیـشلا , لـئاسو   . 60 نیهم ). باذـع  مـهل  کـئلوا  ًاوزه  اهذـّختی  مـلع و  ریغب  هـّللا 
علاط تیأر  اذاو  اهیف  بهذا  ملو  تسلج  رّـشلا  علاطلا  تیأرو  علاطلا  یلا  ترظن  اذاف  ۀجاحلا , دیراف  ملعلا  اذهب  تیلتبا  دـق  ینا  (ع :) هّللادـبع

ج2, ماکحالا , ۀـفرعم  یف  ماکحالا  ۀـیاهن  یّلح , همالع   . 61 کبتک ). قرحا  لاق : معن . تلق : یـضقت ؟ یل , لاقف  ۀـجاحلا . یف  تبهذ  ریخلا 
نیّیح مالسلا  امهیلع  یسیع  یسوم و  ناکول  لاقو : اهئاقلاب  هرماف  ةاروتلا  نم  ءیـش  رمع  دی  یف  دجـسملا و  یلا  ًاموی  یلع  جرخو  : ) ص471

63 هب .) لمع  نم  رزو  لثم  هیلع  ناک  لالض  باب  مّلع  نم  : ) ص346 ج2 , يدلج ,)  2 , ) هعیشلا دنتسم  یقارن ,  . 62 یعاّبتا .) ّالا  امهعسو  امل 
ررد مکحلاررغ و   . 65 ش3 . لاس 10 , شناد , رشن  يداوجروپ , هّللارـصن   . 64 ج3,ص 61 و 63 . مالـسا , ندمت  خیرات  نادیز , یجرج  . 

 . 67 ص351 . ش8 , لاـس 2 , دـیدجلا , رکفلا  ۀـلجم   . 66 ةردـقلا .) ناطلـس  ةّوق  نم  مظعا  ۀّـجحلا  ناطلـس  ةّوـق  : ) ص508 ج4 , ملکلا ,
نم مکف  مالکلا . داقن  اونوک  قحلا  لها  نم  لطابلا  اوذـخأتالو  لطابلا  لـها  نم  قحلا  اوذـخ  (ع :) حیـسملا لاـق  : ) ص96 ج2 , راونالاراحب ,
رمز  . 68 ءاربخ .) هب  ءارـصبلاو  ءاوس  کلذ  یلا  رظنلا  ۀهومملا , ۀّضفلاب  ساحن  نم  مهردلا  فرخز  امک  هللا  باتک  نم  ۀیآب  تفرخز  ۀلالض 

نوعبّتیف لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  دابع . رّـشبف  يرـشبلا  مهل  هّللا  یلا  اوبانا  اهودـبعی و  نا  توغاـطلا  اوبنتجا  نیذـلاو  : ) 18 تاـیآ 17 ـ  ( 39)
 . 70 مهل ). عفانلا  ملعلا  یلع  مهعامسا  اوفقو  . ) هبطخ 193 هغالبلا , جهن   . 69 بابلالا .) اولوا  مه  کئلواو  هللا  مهیده  نیذلا  کئلوا  هنسحا 

لاقو داسفلا . ضرالا  یف  رهظی  نا  وا  مکنید  لّدبی  نا  فاخا  ینا  ّهبر  ُعدـیلو  یـسوم  لتقا  ینورذ  نوعرف  لاقو  : ) 28 26 ـ  تایآ ( 40  ) رفاغ
نا ًالجر  نولتقتأ  هنامیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لـجر  لاـقو  باـسحلا . مویب  نمؤیـال  ربکتم  لـک  نم  مّکبرو  ّیبرب  ُتذـع  ینا  یـسوم 

يدهیال هللا  نا  مکدعی  يذلا  ضعب  مکبـصی  ًاقداص  کی  نا  هبذک و  هیلعف  ًابذاک  کی  نا  مّکبر و  نم  تانّیبلاب  مکءاج  دـقو  هّللا  ّیبر  لوقی 
ج1, راونـالاراحب , یـسلجم , همـالع   . 72 یباـص .)  ) هب یـضر  دیـس  موـحرم  مارتـحا  تسا  لـیبق  نـیمه  زا   . 71 باذـک .) فرـسم  وه  نم 

هعومجم مارو , نیسحلا  وبا   . 73 ملسم .) لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ناف  نیّصلاب  ولو  ملعلا  اوبلطا  ص :)  ) یبّنلا لاق  : ) ثیدح 65 ص180,
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نیا ص114 . رمع , يدی  نیب  دلاخ , دمحم  دلاخ   . 74 هعمس .) وا  هآر  اذا  قح  یف  لوقی  نا  سانلا  ۀبیه  مکدحا  ّنعنمیال  : ) ص3 ج1 , مارو ,
(. الاقم قحلا  بحاصل  ّناف  هوعد  لاقف  هباحـصا . هب  ّمهف  هل  ظلغاف  هاضاقتی  ٌلجر  (ص ) یبّنلا یتا  : ) تسا هدرک  لقن  نینچ  يراخب  ار  تیاور 

هبطخ 216: هغالبلا , جهن   . 77 ص320 . ج2 , نامه ,  . 76 ص64 . ج5 , یفاک ,  . 75 ص155 . ج3 , لیجلا ,) راد  توریب ,  ) يراخبلا حیحص 
نم غرفَا  مل  قوقح  یف  ۀیقّتلا  نم  مکیلاو  هناحبس  هللا  یلا  یسفن  یجارخال  ءانث  لیمجب  ّیلع  اونثتالف  ءالبلا  دعب  ءانثلا  سانلا  یلحتسا  اّمبر  (و 

ینوطلاختالو ةردابلا  لها  دـنع  هب  ظّـفحتی  اـمب  ینم  اوظّفحتتـالو  هرباـبجلا  هب  مّلکت  اـمب  ینومّلکت  ـالف  اـهئاضما  نم  ّدـبال  ضئارف  اـهئادا و 
؟ هومتعنـص يذلا  اذهام  (ع :) لاقف هیدی . نیب  اودنـساو  هل  رابنالا  نیقاهد  لّجرتو  : ) 3 ثیدح ص55 , ج41 , راونالاراحب ,  . 78 ۀعناصملاب .)

رـسخا امو  مکترخآ  یف  هب  نوّقـشتو  مکـسفنا  یلع  هب  نوّقـشتل  مّکناو  مکؤارما  اذـهب  عفتنیام  هّللاو  لاقف : اـنءارما . هب  مّظعن  اـنم  قلخ  اولاـق :
یلع نینمؤملاریما  جرخ  لاق : (ع ) هّللادبع یبا  نع  : ) تیاور 2 نامه ,  . 79 رانلا .) نم  نامالا  اهعم  ۀحارلا  حبرا  امو  باقعلا  اهءارو  ۀّقـشملا 

: مهل لاقف  کعم  یـشمن  نا  ّبحن  اّنکلو  نینمؤملاریما  اـی  ـال  اولاـقف : ۀـجاح ؟ مکل  لاـقف : مهیلا  تفتلاـف  هفلخ  اوشمف  بکار , وهو  هباحـصا 
قفخ ّناف  اوفرـصنا  لاقف : هفلخ . اوشمف  يرخا  ةرم  بکرو  لاق  یـشاملل . ۀـّلذمو  بکارلل  ةدـسفم  بکارلا  عم  یـشاملا  یـشم  ّناـف  اوفرـصنا 

. نامه  . 83 ص353 . نامه ,  . 82 ص352 . نامه ,  . 81 ص337 . ج2 , یفاک ,  . 80 یکونلا .) بولقل  ةدـسفم  لاجرلا  باقعا  فلخ  لاعنلا 
86 ص337 . ص394 و ج1 , ج4 , هیقف , ص44 ; ج8 , یفاک ,  . 85 ص103 . ج4 , بیذهت , ص13 ; ج2 , هیقف , ص564 ; ج3 , نامه ,  . 84

هّللا یلا  اوبّبحت  نییراوحلا  رـشعم  ای  : ) ثیدح 65 ص330 , ج14 , راونالاراحب ,  . 88 ص471 . نامه ,  . 87 ص468 . ج3 , هیقفلا , ۀـیالو  . 
هیرظن دوخ  هب  رارضا  تمرح  دراوم  هدودحم  هرابرد   . 89 مهطخسب .) هاضر  اوسمتلاو  مهنم  دعابتلاب  هّللا  یلا  اوبّرقت  یصاعملا و  لها  ضغبب 

 . 91 . 177 لصا ناریا , یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق   . 90 دـبلط . یم  یلقتـسم  هلاـقم  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دراد , دوجو  فلتخم  ياـه 
(. ناگربخ سلجم  سییر  بیان  نخس  .) ص429 ج1 , یساسا , نوناق  ناگربخ  سلجم  تارکاذم  حورشم 

. دینک نایب  يدازآ  دروم  رد  ار  مالسا  هاگدید  تسیچ و  يدازآ 

شسرپ

. دینک نایب  يدازآ  دروم  رد  ار  مالسا  هاگدید  تسیچ و  يدازآ 

( لوا تمسق  ) خساپ

لاح نیع  رد  یلو  تسین ؛ روسیم  هاتوک  راتشون  کی  رد  یهدخساپ  هدوب و  قلطم  رایـسب  يدازآ ، هرتسگ  تیمومع و  لیلد  هب  امـش  شـسرپ 
هجوت خساپ ، زا  لبق  مالـسا : رظنم  زا  يدازآ  فلا -  میهد ؛ حیـضوت  مالـسا ، رد  نآ  ینابم  يدازآ و  لصا  نوماریپ  ار  یتاکن  مینکیم  یعس 

یتفایهر ره  هک  ارچ  تخاس ، صخشم  ار  نآ  هب  درکیور  عون  دیاب  ياهلأسم  عوضوم و  ره  ریـسفت  نییبت و  رد  تسا : يرورـض  هتکن  کی  هب 
ای دـیبلط و  هناسانـشناور  یلیلحت  هناسانـشهعماج ، يدرکيور  اـب  ناوـتیمن  هاگچـیه  ًـالثم  دـبلطیم : ار  دوـخ  شور  ضرفشیپ و  یناـبم ،

شیوخ دـتم  یمالـسا و  عباـنم  دوخ ، ياـهضرفشیپ  اـب  دـیاب  دوشیم  حیرـشت  یـسررب و  مالـسا  رظنم  زا  يدازآ  رگا  نیارباـنب  سکعلاـب .
ینابم يدابم و  ناونع  هب  بلطم  دنچ  دیاب  يدازآ »  » هلوقم هب  تبسن  مالسا  هاگدید  حیـضوت  زا  شیپ  هتکن ، نیا  هب  تیانع  اب  دوش . يریگیپ 

ای دشاب  هتشاد  یشزرا  هبنج  لعف  نآ  هاوخ  تسا ، نآ  كرت  لعف و  ماجنا  هار  ندوب  زاب  ینعم  هب  يدازآ »  » هژاو - 1 دریگ : رارق  رظن  دم  خساپ 
. لوقعمریغ ای  دشاب  لوقعم  یعامتجا ، ای  دشاب  يدرف  ریخ ، ای  دشاب  قالخا  هزوح  رد  یـسایس ، هزوح  رد  ای  دشاب  رکفت  هزوح  رد  هاوخ  ریخ .

نآ ماجنا  بناج  دـناوتیم  يراک  ره  رد  هک  یتروص  هب  هدوب  هدارا  لقع و  بحاص  يدوجوم  شیوخ ، صاـخ  تقلخ  بسح  رب  ناـسنا  - 2
هب دـیقم  هدوب و  نانعلا  قلطم  لعف  كرت  ماـجنا و  دروم  رد  يو  یمدآ ، ترطف  ساـسارب  دـنیزگرب . ار  نآ  كرت  بناـج  اـی  هدرک  راـیتخا  ار 
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هک تسا  يرگید  يدازآ  قوف ، يدازآ  همزال  - 3 دننکیم . دای  ینیوکت » يدازآ   » هب ناسنا  يدازآ  عون  نیا  زا  دشابیمن . فرط  ود  زا  یکی 
نیا ناسنا . سفن  زا  نوریب  يرهاق  هدارا  تردـق و  هوق ، تلاـخد  نودـب  ینیوکت » يدازآ   » بهاوم زا  یمدآ  يدـنمهرهب  ناـکما  زا : تراـبع 

نوگانوگ ياهتیثیح  اههاگدید و  زا  هژاو  نیا  - 4 ص 370 .) ج 10 ، نازیملا ، ، ) دراد مان  یقوقح » يدازآ   » ای یعیرـشت » يدازآ  ، » يدازآ
يدازآ یناویح ، يدازآ  یتابن ، يدازآ  يداـمج ، يدازآ  ینورب ، يدازآ  ینورد ، يدازآ  نوچ : دـنکیم  ادـیپ  يددـعتم  عاونا  تامیـسقت و 

-5 راتـشون و . ... نایب و  يدازآ  شنیب ، يدازآ  هشیدـنا ، يدازآ  یعامتجا ، يدازآ  يدرف ، يدازآ  یقالخا ، يدازآ  ییالو ، يدازآ  یناسنا ،
هتخاس نآ  كرت  ای  لمع  هب  راداو  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  هدارا  يدازآ »  » أشنم هک  ددرگیم  صخـشم  ات 3  ياههرامش 1  بلاطم  رد  تقد  اب 
طابترا ناسنا  فیرعت  اـب  يدازآ  فیرعت  - 6 دـشابیم . تیناسنا  لصا  نتفر  نیب  زا  اب  يواسم  نآ  نتفر  نایم  زا  هک  تسا  یناـسفن  تلاـح  و 

دوـب و دـهاوخ  لـیخد  يدازآ  زا  تشادرب  رد  ناـسنا  زا  یفیرعت  ره  ورنیازا  تسا ، ناـسنا  دوـخ  يدازآ  قـلعتم  هـک  ارچ  دراد ، یگنتاـگنت 
، ینعی ریخا ؛ بلطم  اب  ار  مالـسا  رظنم  زا  يدازآ  فیرعت  نونکا  دوب . دـهاوخن  نکمم  يدازآ  فیرعت  ناسنا ، زا  یفیرعت  هئارا  نودـب  رتالاب ،

دبع نیمز و  يور  رب  دـنوادخ  هفیلخ  ای  رازگراک  - 1 یمالسا : شرگن  رد  ناسنا  فلا ) مینکیم : عورش  ناسنا  هب  مالـسا  هاگدید  فیرعت و 
کلم و نایم  یلپ  ناسنا  دـشاب . لاعف  دـیاب  نیمز  يور  رب  يرازگراک  ماقم  رد  اما  تسوا  هدارا  تساوخ و  عیطم  تیدوبع  ماـقم  رد  تسوا ،

لقع ياراد  مه  ناسنا  - 2 هیآ 30 .) هرقب ،  ) دباییم رولبت  قیقحت و  ناهج  نیا  رد  نآ  قیرط  زا  دنوادخ  تیـشم  هک  تسا  يرازبا  توکلم و 
هب یمدآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  اریز  دهد  رارق  دنوادخ  تیـشم  عبات  ار  شاهدارا  ناسنا  دهاوخیم  مالـسا  هدارا ، ياراد  مه  تسا و 

تهج نآ  زا  ناسنا  - 3 هیآ 19 .) ءارسا ،  - 29 بازحا ، ، ) تفای دهاوخ  تسد  ترخآ  ایند و  رد  يراگتسر  تداعس و  اب  مأوت  یگدنز  کی 
تاقولخم همه  فرـشا  تسا ، یهلا  تافـص  رهظم  یهجو  نیرتلماک  هب  تسا و  یهلا  تمکح  هدننک  سکعنم  یهجو  نیرتمیقتـسم  هب  هک 

نیا همه  زا  هک  دراد  زین  تیلوؤـسم  اـما  دـنک  ادـیپ  هطلـس  رگید  تاـقولخم  همه  رب  هـک  دراد  تردـق  ناـسنا  - 4 هیآ 70 .) ءارـسا ، ، ) تسا
ناسنا - 5 (. 66 ص 63 -  رصن ، نیـسح  دیـس  رتکد  ددجتم ، يایند  ناملـسم و  ناوج  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ، ) دیامن تبقارم  تاقولخم 

اراد ار  طوقس  ای  دوعـص  تیاهنیب  ات  تیلباق  هک  تسا  يرفـص  هطقن  یمدآ  ورنیمه  زا  ترطف و  تعیبط و  تسا : يدوجو  علـض  ود  ياراد 
یخرب رد   ) تسا هتفهن  تیـصوصخ  نیمه  رد  ناـسنا  زا  مـیرک  نآرق  تاـیآ  یخرب  داـضتم  هناـگود و  تاریبـعت  زا  هیآ 3 .) ناـسنا ، ، ) تسا

، تایداع  » ساپسان هیآ 72 ،» بازحا ،  » نادان رایـسب  لوهج و  هیآ 34 ،» میهاربا ،  » راکمتس هیآ 28 ،» ءاسن ،  » ناوتان فیعـض و  ناسنا  تایآ 
، بازحا  » ریذپتیلوؤسم هیآ 18 ،» رمز ،  » ارگقح هیآ 14 ،» تمایق ،  » هاگآدوخ رگید  تایآ  یـضعب  رد  و  هیآ 6 ،» قلع ،  » شکرس هیآ 6 ،»
ار دوخ  نونکات  تسه و  هک  نیمه  رد  دودحم  ار  یمدآ  مالـسا  یلک ، دـنیآرب  کی  رد  هک  نآ  لصاح  تسا . هدـش  هدـناوخ  و ... هیآ 72 ،»

افرـص ناسنا  هن  دزاسب  لآهدـیا  ناسنا  دـهاوخیم  مالـسا  دراد . يدام  یعیبط و  شنیب  زا  رتارف  یناـمرآ  وا  يارب  هکلب  دـنیبیمن ، هداد  ناـشن 
نیمه ار  یمدآ  هدوب و  ارگتعیبط  هک  ناسنا  زا  مزیلاربیل  شرگن  فالخرب   ) دـشاب گنهامه  نارگید  اب  هتخاس و  هعماج  اـب  اـهنت  هک  لاـمرن 

یلع مهانلمح  هک  یهن  اپ  ایرد  هب  مه  یکـشخ  هب  مه  یهـش  مدآ  ینب  انم  رک  وت ز  تسا .) هداد  ناشن  ار  دوخ  نونکاـت  تسه و  هک  دـنیبیم 
ناویح نت  هب  وت  تسین  هاگآ  رحب  مه ز  ناویح  سنج  تسین  هار  رب  يوس  ار  کـیالم  رم  نار  شیپ  ربلا  یلع  مه  اـنلمح  زا  ناـج  هب  يرحبلا 

 - تایبا 3773  / 2 يونثم /  رو  هدـید  هیلا  یحوی  لد  اب  رـشب  دـشاب  مکلثم  رهاظ  هب  ات  کلف  رب  مه  نیمز  رب  مه  يور  ات  کـلم  زا  یناـج  هب 
مه دـنوادخ  هک  تسا  مالـسا  شرگن  زا  دوعـص ) طوقـس و  ترطف ؛ تعیبـط و   ) ناـسنا يدوجو  یگناـگود  نیمه  هب  هّجوت  اـب  ب ) . 3777

اـهییتساک و میمرت  رب  یمدآ  نآ  وترپ  رد  اـت  تسا  هتـشاذگ  هحـص  یعیرـشت » يدازآ   » رب مه  هدوـمرف و  ءاـطعا  رـشب  هب  ینیوـکت » يدازآ  »
هبترم شیوخ  ترطف  علض  هب  هنادازآ  تخادرپ  تخانش و  اب  هتشگ و  اناوت  دوخ  تعیبط  علـض  ياهيژک  زا  یـشان  ياهبیـسآ  زا  تّینوصم 

اـهتیلباق و دـجاو  ار  ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ  مالـسا  هاـگن  زا  رگید ، تراـبع  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دـنوادخ  يرازگراـک  یهلا و  تفـالخ 
تیاغ نآرق  هک  تسا  ور  نیمه  زا  تسا و  يدازآ »  » تبهوم زا  وا  يدـنم  هرهب  یگتـسیاب  یگتـسیاش و  ببـس  هک  دـنادیم  ییاهتیحالص 

مهرـصإ و مهنع  عضی  وملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تسا . هدرک  یقلت  یعیرـشت  ینیوکت و  يدازآ  ققحت  ار  (ص ) یمارگ ربماـیپ  تثعب  ياوـصق 
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اب ایوگ  درادیم » رب  تسا  هدوب  ناشیارب  هک  ار  ییاهدـنب  دـیق و  ناـنآ  شور   ] زا و  . » 157 فارعا /  هللا  امهمحرمهیلع  تناک  یتلا  لـالغألا 
شرگن رد  يدازآ  فیرعت  هک  تشگ  نشور  هتفگ  شیپ  بلاطم  هب  هّجوت  اب  ج ) تسا . ثبع  وغل و  يرادـنید  نید و  هب  توعد  يدازآ  دوبن 
ینیوکت يدازآ  زا  ناسنا  نآرق ، تایآ  ساسارب  یعیرشت . يدازآ  مه  تسا و  لئاق  ناسنا  يارب  ینیوکت  يدازآ  مه  مالـسا  تسیچ ؟ مالـسا 

رظنم رد  هک  یعیرـشت -  يدازآ  نینچمه  تسا . رـشب  يرطف  يدازآ ، نیا  و  نآ ؛ كرت  لعف و  ماجنا  رب  تسا  راتخم  ینعی ، تسا ؛ رادروخرب 
دوش و دـنمهرهب  شیوخ  یگدـنز  لمع و  رد  دوخ  ینیوکت  يدازآ  زا  هک  تسا  دازآ  ناسنا  ینعی ، تسا -  هتـسیاب  هتـسیاش و  يرما  مالـسا 
: لاعتم دنوادخ  هدومرف  هب  دنک . يریگولج  وا  ینیوکت  يدازآ  زا  لوقعم  يروهرهب  زا  تردق  روز و  راشف ، لامعا  اب  درادـن  قح  یـسکچیه 
مکح و باتک و  وا  هب  ادخ  هک  دزـسن  ار  يرـشب  چیه   » و . 64 نارمع /  لآ  دیریگن » ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  »
(ع) یلع ترـضح  هک  تسا  يدازآ  نامه  نیا  و  . 79 نامه /  دیـشاب » نم  ناگدنب  ادخ ، ياج  هب  دیوگب : مدرم  هب  وا  سپـس  دهدب ؛ يربمایپ 

تیاهشهاوخ هب  ار  وت  تئاند ، دـنچ  ره  رادیمارگ ، یتسپ  ره  زا  ار  تسفن  : » دومن شرافـس  (ع ) نسح ماـما  شدـنزرف  هب  دوخ  تیـصو  رد 
اریز شاـبم ! يرگد  هدـنب  دروآ . یهاوـخن  تسد  هـب  ياهدـنزرا  زیچ  یـشخبیم ، هـک  ]ت  دـنمجرا  ] سفن ربارب  رد  زگره  هـک  ارچ  دـناسرب .

 - تسا رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  یمالسا  شرگن  رد  هک  يدیحوت -  حور  ساسارب  همان 31 . هغالبلاجهن ، تسا .» هدیرفآ  دازآ  تیادخ 
يدازآ دهد و  رارق  دنوادخ  هدارا  تیـشم و  عبات  ار  دوخ  هدارا  دش ، هتفگ  هک  نانچ  و  ادـخ ؛ ریغ  هن  دـشاب ، دـنوادخ  هدـنب  دـیاب  اهنت  ناسنا 
دهاوخ راب  ترخآ  اـیند و  رد  تداعـس  اـب  یگدـنز  هب  تروص  نآ  رد  هک  دـنادرگ  دـنوادخ  تساوخ  هب  دـیقم  دودـحم و  ار  دوخ  ینیوکت 

ياهناسنا ياههدارا  اههتـساوخ و  هب  دودحم  ار  دوخ  ینیوکت  يدازآ  زا  يروهرهب  درادـن  قح  یمالـسا  شرگن  رد  ناسنا  نیمه  اما  تفای .
زا هک  یفیرعت  اب  یعیرشت  يدازآ  دزاس . مورحم  یعیرـشت  یقوقح و  يدازآ  زا  ار  شیوخ  ًالمع  دزاس و  نارگید  هدنب  ار  دوخ  هدرک ، رگید 

: هک نآ  هصالخ  درادن . ار  نآ  تیدودحم  یناتـسزاب و  قح  یناسنا  چیه  تسا و  رـشب  یعیبط  مّلـسم و  قح  دش ، هئارا  نآرق  هاگدید  رد  نآ 
: تفگ  [ میرم رداـم   ] نارمع رـسمه   » هـک ناـنچ  تـسا ؛ يدازآ  نادـقف  بجوـم  دـنوادخ  ریغ  یگدـنب  يدازآ و  بجوـم  دـنوادخ  یگدـنب 
هک تمتفگ  رخآ  قیّدص  يا  تفگ  . 35 نارمع /  لآ  دشاب .» وت  تمدخ  رد  دازآ و  تسا  نم  محر  رد  هچنآ  هک  مدرک  رذن  نم ! راگدرورپ 

، مهاوخن يدازآ  چیه  راغ  ِرای  هدنب و  رادیم  ارم  وت  وت  يور  رب  نم  دازآ  شمدرک  وت  يوک  ناگدـنب  ود  ام  تفگ  تمرکم  رد  نک  زابنا  ارم 
هک تشاد  هجوت  دیاب  اما  د )  ( 1078  - 1075  / 6 يونثم /  ) تسا يدادیب  تنحم و  نم  رب  وتیب  تسا  يدازآ  تیگدـنب  زا  ارم  هک  راـهنیز 

یعیبط تروص  هب  تسا ، یعامتجا  دوجوم  کی  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنزاس  دودـحم  ار  یعیرـشت  يدازآ  دـنناوتیمن  رگید  ياهناسنا 
کیرـش نارگید  هدارا  اب  عامتجا  هصرع  رد  ار  دوخ  هدارا  رگید ، نایب  هب  دـهد و  تلاـخد  نارگید  هدارا  رد  ار  دوخ  هدارا  هک  دوشیم  مزلم 

. دـنک عوضخ  هدرک ، لیدـعت  ار  اهنآ  هدومن و  نیعم  مدرم  ياهيدازآ  اههدارا و  يارب  يدودـح  هک  ینوناـق  ربارب  رد  دـیاب  ورنیازا  دزاـس .
دودـحم و ار  لمع  هدارا و  عاـمتجا  هصرع  رد  تعیبط  ناـمه  اـنیع  هداد ، لـمع  هدارا و  ِيدازآ  ناـسنا  درف  کـی  هب  هک  یتعیبط  ناـمه  سپ 

هلـضاف قالخا  هیاپ  رب  سپـس  دـیحوت و  ساسارب  ار  نوناق  هک  تهج  نآ  زا  یمالـسا  شرگن  رد  دزاسیم . دـیقم  ار  ناسنا  یعیرـشت  يدازآ 
يدـنبزرم بوچراچ  نیا  رد  یعیرـشت  يدازآ  تسا ، هدـش  عرـش  طباوض  ناونع  تحت  یعاـمتجا  يدرف و  لاـمعا  همه  ضرعتم  هتـشاذگ و 

یمامت زا  تسا  راـتخم  دازآ و  ناـسنا  هک  دوشیم  اـنعم  نیا  هب  یعیرـشت  يدازآ  مالـسا ، هاگدـید  زا  مهم ، بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دوشیم .
هک اـج  ره  اـت  دـناوتیم  ناـسنا  هک  تسا  نآ  عرـش  نیناوق  زا  یکی  ًـالثم  دوش . دـنمهرهب  هدرک  صخـشم  وا  يارب  عرـش  نیناوق  هک  یقوـقح 

دارفا يارب  یتاـناکما  هک  تسا  فـظوم  یمالـسا  تلود  یتـح  تسا و  دازآ  تحاـس  نیا  رد  دورب و  شیپ  يزودـناملع  هصرع  رد  دـهاوخب 
ص 116. 372 و ج 4 ، ص 371 -  ج 10 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دوش . دنمهرهب  قح  نیا  زا  ات  دـنک  مهارف 
رد هـمه  یــسایس ) یگنهرف و  يداـصتقا -  ياـهتحاس  رد   ) هشیدـنا يدازآ  شنیب و  يدازآ  یعاـمتجا ، يدازآ  راتــشون ، ناـیب و  يدازآ 

نیا رگید  داعبا  لیـصفت  هدرک و  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  كدنا  لاجم  لیلد  هب  دوشیم . لیلحت  دباییم و  انعم  هتفگ  شیپ  هلوقم  بوچراچ 
« نایب  » اهنت هن  مالـسا  رد  مالـسا : رد  نایب  يدازآ  ب -  مینکیم . لوکوم  امـش  يدـعب  تابتاکم  بساـنم و  تصرف  هب  ار  رتسگنماد  هلأـسم 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نایب »  » يدازآ يالاو  قیداـصم  زا  تسا . بجاو  ندرک  ناـیب  هدـنناد ،»  » و ملاـع »  » رب اـضعب  هکلب  تسا ، دازآ 
رد هچ  نآ  تسا . هعماـج  دارفا  رظن  يأر و  راـهظا  ناـیب و  يدازآ  مزـالم  ماـکحا  زا  رگید  یکی  نآ ، هب  بـیغرت  تروـشم و  هـب  رما  تـسا .

ریما تسا . نیملسملا » ۀمئال  ۀحیصنلا   » ترابع هدرک ، حرطم  مکاح ، لابق  رد  مدرم  فیاظو  زا  یکی  ار  نایب  يدازآ  صاخ ، روط  هب  تایاور 
هب هک  تسا  نیا  امش  رب  نم  قح  بیغملا ؛ دهشملا و  یف  ۀحیصنلا  ۀعیبلاب و  ءافولاف  مکیلع  یّقح  اما  و  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ،) نانمؤم

(. يهبطخ 34 هغالبلاجهن ، «، ) دیشاب هاوخ  ریخ  صلاخ  نم  هب  تبسن  بیغ  روضح و  رد  دنیامن و  افو  تعیب 

( مود تمسق  ) خساپ

مزال نآ ) طیارش  اب  هارمه  هدنزاس  حیحص و  داقتنا  دننام   ) نآ قیداصم  مکاح و  زا  یهاوخریخ  يارب  هعماج ، رد  نایب  يدازآ  دوجو  املـسم 
هیآ لحن ، «، ) نسحا یه  یتلاب  مهلداـج  ۀنـسحلا و  ۀـظعوملا  ۀـمکحلاب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا   » نسحا لادـج  هب  رما  ریظن  يدراوم  تسا .
 * داـبع رـشبف   » مـالک نیرتهب  شنیزگ  هب  بیغرت  رما و  و  هیآ 46 ) توبکنع ، «، ) نسحا یه  یتلاب  الا  باـتکلا  لـها  اولداـجت  ـالو   » و ( 125
نا مکناهرب  اوتاه  لق   » هدـش ناهرب  تساوخرد  ناـفلاخم  زا  هک  يدراوم  و  هیآ 17 و 18 ) رمز ، «، ) هنسحا نوعبّتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا 

ترورض لصا  رد  یمالـسا ، هشیدنا  رد  نیاربانب  دراد . رظن  یمالـسا  يهعماج  رد  نایب  يدازآ  موزل  هب  نشور ، ینایب  اب  همه  نیقداص » متنک 
ایآ هک  تسا  نآ  یـساسا  لاؤس  اما  تسین . يدـیدرت  چـیه  نآ ، عنم  زا  یـشان  ياهررـض  تسا و  بترتم  نآ  رب  هک  یتارمث  و  نایب » يدازآ  »

ار نامر و ... رنه ، ای  هشیدـنا  رظن و  ره  و  دـیوگب ؟ دـناوتیم  دـهاوخب ، هچ  ره  سک  ره  ایآ  هن ؟ اـی  تسه  يزرم  دـح و  يدازآ »  » نیا يارب 
يدازآ هکلب  درادن ؛ دوجو  زرم  دح و  نودب  قلطم و  تروص  هب  نایب  يدازآ  یماظن ، چیه  رد  تسا  ینتفگ  دـنک ؟ شخپ  هنادازآ  دـناوتیم 

، رگید هعماج  ماظن و  ات  ياهعماج  ماظن و  ره  زا  اهبوچراچ  نیا  تسا ، هعماج  ره  رد  هدـش  هتفریذـپ  ياهشزرا  بوچراـچ  رد  دودـحم و 
یـسارکومد رد  يدازآ »  » بوچراچ يهرابرد  هژروود » سیروم  . » دـشابیم هعماج  نآ  يرکف  ماظن  ینیبناهج و  رب  ینتبم  تسا و  توافتم 

هب یـسارکومد  دـنبوکب ...؟ مه  رد  ار  يدازآ  هک  دوـشیمن  هداد  هزاـجا  اـهنآ  هب  يدازآ ، نانمـشد  هـب  يدازآ  ياـطعا  اـب  اـیآ  : » دـسیونیم
«، دـنهد ماجنا  کـیتارکومد  ياـهشور  بوچراـچ  رد  ار  راـک  نیا  هک  یتقو  اـت  یلو  دـهدیم ؛ ار  ناشدـیاقع  ناـیب  هزاـجا  دوخ  ناـفلاخم 

: تسا هدـش  ینوناق  دودـح  هب  دـّیقم  هداتفا و  قـالطا  زا  يدازآ  هسنارف » رـشب  قوقح   » هیمـالعا نتم  رد  ص 343 .) یسایس ، یـسانشهعماج  )
هچ ره  هـنادازآ  دـنناوتیم  روـشک ، دارفا  زا  کـی  ره  نیارباـنب  تـسا . رــشب  قوـقح  نیرتاـهبنارگ  زا  دـیاقع  راـکفا و  زا  یهاـگآ  يدازآ  »

، روبزم يدازآ  زا  زواـجت  تروص  نآ  رد  دـشاب . هدرک  نیعم  نوناـق  هک  يدراوم  رگم  دـنناسرب ؛ پاـچ  هب  دـسیونب و  دـنیوگب ، دـنهاوخیم 
ّدح یب  يدازآ  ص 30 .) ج 7 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  یـساسا  قوقح  روبزم ؛ نوناق  هدزای  يهدام  «، ) دوب دهاوخ  تیلوؤسم  مزلتـسم 

لاعفا لامعا و  هب  مومع  جییهت  کیرحت و  . 1 دننام : دنکیم ؛ هعماج  هجوتم  ار  ینوگانوگ  ياهیهابت  اهبیسآ و  لرتنک ، نودب  رـصح و  و 
یسایس و یّلم و  یبهذم ، تاماقم  هب  یشاّحف  یکاّته و  . 2 مسیشرانآ ؛) ریظن   ) تسا تلود  هعماج و  لاح  هب  ّرـضم  هک  ییاهيراددوخ  ای  و 

تسردان رابخا  ياقلا  راشتنا و  . 4 روشک ؛ یسایس  یماظن و  رارسا  زین  تاماقم و  دارفا و  یصوصخ  رارسا  راشتنا  يرگاشفا و  . 3 مدرم ؛ دارفا 
چیه نیارباـنب  ص 455 ) ج 2 ، ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  قوـقح  ، ) هعماـج يرکف  تینما  رد  لـالتخا  داـجیا  ینکارپ و  هعیاـش  و 
هچنآ نکیل  دنکیمن ، دییأت  نآ  لاثما  و  نایب »  » هصرع رد  هلمج  زا  ياهصرع  چیه  رد  ار  زرم  دح و  نودـب  هتخیـسگماجل و  يدازآ  یقطنم ،
رکفت یمالـسا و  هشیدنا  نیب  هصرع  نیا  رد  دنک و  دودحم  ار  اهيدازآ  هریاد  دناوتیم  هک  تسا  ییاهشزرا  لوصا و  تسا  مهم  اجنیا  رد 

؛ تبیغ تمرح  نوچ  یماـکحا  هب  هجوت  اـب  اـما  دراد ؛ یمهم  هاـگیاج  ناـیب  يدازآ  هچرگ  ینید ، هاگدـید  رد  تسا . رایـسب  تواـفت  یلاربیل 
تیذا و تاـبجوم  دـشاب و  قداـص  دـیاب  راـتفگ  هکلب  درادـن ؛ دوجو  نتفگ  رد  قلطم  يدازآ  هک  دوشیم  نشور  هتکن  نیا  غورد ، تمهت و 
یمالـسا و يهعماج  یـصخش و  حـلاصم  هب  دـیقم  نایب  يدازآ  مالـسا  هاگدـید  زا  دزاسن . مهارف  ار  یمومع  قوقح  عییـضت  نارگید و  رازآ 
ار اهنآ  لاثما  یقالخا و  یتدیقع و  فارحنا  نایب  يدازآ  ای  تسا ، راک  رد  داسف  لامتحا  هک  يدراوم  رد  ورنیازا  تسا . ینید  هیلاع  حلاصم 
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زرم ات  يدازآ  . 1 زا : تسا  ترابع  نایب  يدازآ  دویق  نیرتمهم  هر ،) ) ماما ترـضح  رظنم  زا  درادـن . دوجو  نآ  يارب  ییاج  دروآیم ، دـیدپ 
رد يدازآ  . 2 دوش . ظفح  هعماـج  يونعم  تمالـس  هک  دوشیم  يدـح  هب  دودـحم  نآ  هریاد  دزیخ  داـسف  يدازآ  زا  هک  اـجنآ  ینعی  داـسف ؛

ج 7، رون ، يهفیحص  ، ) یمالـسا ماظن  دض  رب  هئطوت  زرم  ات  يدازآ  . 4 مدرم ؛ رارضا  زرم  ات  يدازآ  . 3 يروشک ؛ نیناوق  مالسا و  بوچراچ 
فالتخا یمالـسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  ياهنماخ  هللاتیآ  هاگدید  زا  ص 169 ) و ج 22 ، ص 270 ؛ و ج 6 ، ص 283 ؛ ج 22 ، ص 232 ؛

هک نآ  طرش  هب  ، » درادن لاکـشا  دشاب ، روهـشم  رظن  فلاخم  هک  یبلاطم  حرط  روشک و  تفرـشیپ  هیام  یعیبط و  ًالماک  يرما  هقیلـس  رظن و 
دید اب  مارآ و   » ياضف رد  یسایس  لئاسم  هلمج  زا  لئاسم  همه  یسررب  ناشیا ، رظن  هب  دشاب .» یملع  نآ  هب  نتخادرپ  ندرک و  حرطم  يهوحن 

دـصرددص تسین و  یهاگـشناد  ياهطیحم  هتـسیاش  یتسیـشرانآ ، يریگتهج  مظن و  اـب  تیدـض  « ؛ تسا يرورـض  ًـالماک  يرما  یملع »
، ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  ص 2 .) ، 9/9/81 ناهیک ، همانزور  »ر.ك : تسا یملع  ياهطیحم  تایرورـض  مزاول و  فلاخم 

یهلا تمعن  نیا  ققحت  يارب  مزال  ياههنیمز  یمامت  كرادت  هیهت و  هب  فظوم  زین  تلود  تسا و  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  اهيدازآ  عاونا 
ّلخم هک  نآ  رگم  دندازآ ؛ بلاطم  نایب  رد  تاعوبطم  تایرشن و  : » دشابن یمومع  قوقح  ای  مالسا  ینابم  هب  ّلخم  هک  نآ  هب  طورشم  تسا ؛

مالـسا هک  ییاج  نآ  زا  مالـسا : هاگدـید  زا  هدـیقع  يدازآ  ج -  یـساسا .) نوناق  لصا 24  ...«، ) دـشاب یمومع  قوقح  ای  مالـسا  یناـبم  هب 
ینایز هک  مادام  سک  ره  دیوگیمن : ینعی ، دریذپیمن ؛ ار  برغ  رد  حرطم  هدـیقع  يدازآ  زگره  تسا ، هژیو  ینیبناهج  بتکم و  بحاص 
لوصا هکلب  دنکیمن ؛ دوخ  بتکم  نتفریذپ  هب  روبجم  ار  یسک  لاح  نیع  رد  (. 1) دشاب هتشاد  ياهدیقع  ره  تسا ، دازآ  دناسرن  نارگید  هب 
توعد یمالـسا  هدـیقع  شریذـپ  هب  ار  ناگمه  سپـس  دـنکیم و  صخـشم  ثیدـح ،) نآرق و   ) یلقن یلقع و  نشور  لیالد  اـب  ار  نآ  هیاـپ 

مزال و يرما  ریز  دراوم  هب  هجوت  اب  هدـیقع ، يدازآ  هب  نداد  زرم  دـح و  هکلب  تسین ؛ دازآ  قلطم ، يهدـیقع  مالـسا ، هاگدـید  زا  دـیامنیم .
دیلقت ساسا  رب  دیاقع ، نیا  بلغا  هکلب  تسین ؛ هشیدنا  رکفت و  يانبم  رب  هشیمه  دنکیم ، باختنا  ناسنا  هک  ياهدیقع  مکی . تسا . يرورض 

نآ زا  و  دریگیم . لکـش  ياهدـیقع  تاساسحا ، ساسا  رب  زین  یهاگ  تسا . طیحم  زا  ای  ردام و  ردـپ و  ناـکاین و  زا  هناروکروک  یـسررب  و 
. مود دـشاب . دازآ  قلطم  روط  هب  هدـیقع  رد  دـناوتیمن  رـشب  دوشیم ، نوکـس  دوـمخ و  دوـمج ، بّصعت ، بجوـم  اهیگتـسبلد ، هک  ییاـج 

دیهش ر.ك : ، ) ددرگیم رک  روک و  تریصب ، شوگ  مشچ و  دش ، هتسبلد  يرما  هب  یتقو  اریز  دوشیم ؛ هشیدنا  يدازآ  رکفت و  عنام  هدیقع ،
تیناسنا ریـسم  زا  جورخ  اهناسنا و  تراـسا  ثعاـب  طـلغ ، دـیاقع  موس . (. 98 ص 97 ـ  و  ص 8  یمالـسا ، يروهمج  نوـماریپ  يرهطم ،

، دـنربیم تذـل  ندـب  شراخ  زا  هک  ار  ییاهناسنا  يدازآ  هک  یبیبط  دـننام  درک ؛ زاـب  وا  ياـپ  تسد و  زا  ار  اـهریجنز  نیا  دـیاب  دوشیم و 
مرتحم يهمزال  هک  تهج  نآ  زا  مراهچ . (. 225 ص 228 ـ  ج 3 ، نآرق ، ابییانشآ  يرهطمدیهـش ، ، ) دزادرپیم نانآ  تبابط  هب  دریگیم و 

، دوش هتفرگ  دادیم ، زاب  لماکت  زا  ار  ناسنا  هک  ياهدـیقع  ره  يولج  دـیاب  تسا ، لـماکت  یقرت و  هار  رد  وا  ندومن  تیادـه  رـشب ، ندرمش 
هـشیدنا رکفت و  نآ  ياـنبم  هک  تسا  يدـیاقع  دروم  رد  يدازآ  زاوـج  نیارباـنب  ص 100 .) یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  يرهطم ، دیهـش  )

يدازآ دروم  رد  هک  ار  یتاکن  نیرتمهم  هدـش ، دای  بلاطم  رب  هوالع  تسا . دنتـسم  رکف  يدازآ  هب  ياهدـیقع  نینچ  يدازآ  عقاو  رد  دـشاب ؛
ار دیاقع  شیتفت  يهزاجا  زگره  مالسا  . 1 درک : نایب  لیذ  تاکن  رد  رصتخم  تروص  هب  ناوتیم  دوشیم ، لصاح  یمالـسا  نوتم  زا  هدیقع 
ینیبدب و درامشیم و  مرتحم  ار  راهظا  نیا  درک ، مالـسا  لوبق  راهظا  یـسک  رگا  دراذگیمن . راشف  تحت  رظن ، نیا  زا  ار  یـسک  دهدیمن و 

ًالوصا مالسا ، رظن  رد  . 2 يهیآ 94 .) ءاسن ، «، ) انمؤم تسل  مالـسلا  مکیلا  یقلا  نمل  اولوقت  و ال  : » دـنادیمن زاجم  هنیمز  نیا  رد  ار  نظ  ءوس 
ال : » دریگ همـشچرس  مکحتـسم  لیالد  یقطنم و  یهاگدـید  زا  دـیاب  هکلب  دوش ؛ تسرد  هارکا  رابجا و  اب  هک  تسین  يزیچ  ینید ، يهدـیقع 

قح دناهدش ، خوسنم  مالـسا  ندمآ  اب  دـنچ  ره  ینامـسآ ، نایدا  ناوریپ  . 3 هیآ 256 .) هرقب ، «، ) یغلا نم  دـشرلا  نّیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا 
اب دننک و  یگدـنز  یمالـسا  روشک  رد  تسا ، هدـمآ  یهقف  ياهباتک  رد  هک  همذ  لها  طیارـش  قبط   ) یبهذـم تیلقا  کی  ناونع  هب  دـنراد 

نانمشد اب  يراکمه  مدع  نیملسم و  هیلع  هناحلسم  مایق  مدع  فلا . دنـشاب . یمالـسا  نیناوق  تموکح و  تیامح  تحت  ریز  طیارـش  تیاعر 
ناناملسم و هب  تبسن  اذیا  مدع  د . یمالسا ؛ ياههاگداد  ماکحا  ندرمش  مرتحم  ج . یمالـسا ؛ تارکنم  هب  رهاظت  مدع  ب . یمالـسا ؛ روشک 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 765 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، یبهذـم ياهتیلقا  هک  یتروص  رد  ص 505 .) ج 2 ، هلیـسولاریرحت ، هر ،) ) ینیمخ ماما  ، ) یـسوساج لاوما و  تقرـس  اشحف ، زا  يراددوخ 
ماما تخاس . روبجم  شیوخ ، یبهذم  مسارم  كرت  یتح  ای  هدیقع و  كرت  هب  ار  نانآ  ناوتیمن  دننک ، تیاعر  ار  یمالسا  تموکح  طیارش 
اعبس مهیلع  ّننوکت  مهب و ال  فطللا  مهل و  ۀبحملا  ۀیعّرلل و  ۀمحرلا  کبلق  رعشا  و  : » دیامرفیم رتشا  کلام  هب  شفورعم  يهمان  رد  (ع ) یلع

يهزاجا ناگمه  هب  مالسا  . 5 همان 53 .) هغالبلاجهن ، «، ) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیّدـلا  یف  کل  خا  اما  نافنـص ؛ مهناف  مهلکا ، منتغت  ایراض 
وا زا  دـیاب  دروآ ، هانپ  یمالـسا  تموکح  ربهر  هب  قیقحت  يارب  یتسرپتب ، كرـشم و  درف  هاـگره  هک  اـج  نآ  اـت  دـهدیم  یبهذـم  قیقحت 
مث هللا  مالک  عمسی  یتح  هرجاف  كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دحا  نا  و  : » دناسرب شنطو  هب  تظافح  تحت  ار  وا  زین  نایاپ  رد  دنک و  تیامح 

ـ  یهقف ياههشیدنا  هدازیضاق ، مظاک  . 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  هیآ 6 .) هبوت ، «، ) نوملعی موق ال  مهناب  کلذ  هنمأم  هغلبا 
، هاگـشناد هزوح و  يراکمه  رتفد  . 2 دادرخ 1377 . لوا  پاچ  يروهمج ، تسایر  کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم  هر ،) ) ینیمخ ماـما  یـسایس 
ج 1، ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  یمشاه ، دمحم  دیس  رتکد  . 3 نارهت 1368 . تمس ، تاراشتنا  یمالسا ، قوقح  رب  يدمآرد 

. -------------------- 1379 قوثو ، تاراشتنا  ینید ، تیمکاح  یندم و  هعماج  هانپورسخ ، نیسحلادبع  . 4 . 1378 رتسگداد ، رشن 
ییارگدرف اـــهنآ ، زا  یکی  هــک  تـــسا  راوتـــسا  يددـــعتم  یناـــبم  رب  برغ  رد  هدـــیقع  يدازآ  . 1 تشوــــن : یپ  ------------- 

زین یـشزرا  یقالخا و  شقن  یتخانـشیتسه ، یکیزیفاتم و  شقن  رب  هوـالع  برغ ، يهعماـج  يارب  ییارگدرف  تسا . ( Individualism)
هب اهناسنا  يژولوئدیا ، نیا  رظنم  زا  دریگیم . رارق  داصتقا  گنهرف و  قوقح ، تسایـس ، قالخا ، يارب  یفـسلف  ییانبم  هباثم  هب  ینعی ، دراد ؛

دحاو ناسنا  ره  دندرگیم . ضرف  دـنزاینیب ـ  لقتـسم و  نامدرم  رگید  زا  نامـسآ و  ادـخ و  زا  هک  داینب ـ  دوخ  لقتـسم و  ياهمتا  تروص 
تخانش هب  رداق  دوخ  دوشیم ـ  ضرف  تخانـش  مهف و  عبنم  اهنت  هک  یبرجت ـ » لقع   » رب هیکت  اب  تسا و  اههتـساوخ  اهشیارگ و  زا  ینوناک 
تقیقح اهنت  نیاربانب  تسین . نارگید  تیاده  دنمزاین  دنور  نیا  رد  تسا و  دوخ  ياهشزرا  تالیامت و  اهشیارگ ، نیمأت  هار  صیخـشت  و 

رایعم كـالم و  چـیه  تسا . تسایـس و ... قوقح و  قـالخا ، دـیاقع ، تخانـش ، ياـنبم  هک  تسا  وا  صیخـشت  تساوخ و  درف و  ( truth)
شیاههتـساوخ هب  ندیـسر  يارب  یفاک  لقع  زا  دراد و  ییاـهشیارگ  ًالقتـسم  سک  ره  نآ ، اـی  تسا  رتهب  نیا  دـیوگب  هک  میرادـن  ینوریب 

( يروحم ناسنا  « ) مسیناما  » رتسب رد  هک  یهاگدید  نینچ  دننک . زیهرپ  روما  نیا  يهرابرد  تواضق  زا  دـیاب  اهداهن  رگید  تسا و  رادروخرب 
دوخ يارب  یهاگیاج  مالـسا  رد  زگره  تسا و  يددـعتم  یـساسا  تالاکـشا  ياراد  دوشیم ، قلطم  يراـگنا  عفن  هب  یهتنم  هتفرگ و  لـکش 

، هزوح يهشیدـنا  هلجم  . - 1378 ناهیک ، تاراشتنا  مسیلاربیل ، يهرابرد  یتاراـشا  سانـشرز ، رایرهـش  رتشیب ر.ك - : عـالطا  يارب  درادـن .
ص 96. ، 1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  یندم ، هعماج  ینید ، هعماج  یظعاو ، دمحا  يدازآ - . يهژیو  هرامش 21 و 20 ،

؟  تسین نایدا  تدحو  مزلتسم  يدازآ  ایآ 

شسرپ

؟  تسین نایدا  تدحو  مزلتسم  يدازآ  ایآ 

خساپ

ناملـسم و یکی  مدرم  هور  ود گـ زا  تسینراگزاس و  مه  اب  داحلا  یناملـسم و  زگره  اما  تشاذگ  دازآ  ار  باتک  لها  مالـسا  نید  دـنچ  ره 
وا اـب  دـناد و  یم  سجن  ار  دـحلم  ناملـسم  نو  چـ دوـش .  یمن  لـصاح  یقیقح  تدـحوو  دـبای  یمن  لیکـشت  هدـحاو  تـلم  رفاـک  يرگید 

ماکحا نیا  هک  یحیسم  نید  فالخ  رب  تسا  مالـسا  نید  تا  ـ یرور ـ ـض زا  ـنـهـا  یا دریگ و  یمنو  دهد  یمن  واب  رتخد  دنک و  یمن  ترـشاعم 
يرهوش ینیب  یم  اهنآ  نایم  درادنار و  ماکحا  نیا  هک  یحیـسم  نید  فالخ  ـت بـر  ـسا مال  ـ ـسا ـن  ید تا  ـ یرور ـ ـض زا  اهنآ  نایم  درادـنار و 
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دـنزرف و دـننید و  رد مـتـ ردار و پـ تـسا و بـ هتـسناد  حیحـص  عورـشم و  ار  جاودزا  نـیا  یحیـسم  نـید  دراد و  نیدـتم  نز  تـسا و  دـحلم 
نینچ یمالـسا  کلامم  یتقو  ینک  روصتوت  رگا  دنناد و  یمن  سجن  ار  رگیدکی  دـنروخ و  یم  ماعط  زیم  کی  رـس  رب  دـحلم و  رگیدردارب 

ای دش ;  دهاوخن  زگره  هک  دنوش ,  دحلم  دنرادرب و  نید  زا  تسد  ناناملـسم  همهدـیاب  نو یـا  ـت چـ ـسا لطاب  يوزرآ  لاحم و  لایخ  دوش 
نکمم ار  ناملـسم  دش .  دهاوخن  هتبلا  مهنآ   ; دـننک یگدـنز  راوردارب  مه  اب  يراصن و  دـننام  دـننادب  كاپ  ار  نادـحلم  ندوب  نامل  ـ ـس ـ ما بـ

دننزن یعرـش  دـح  ار  ـی  ناز ـر  گا مـثـال  ناوت .  یمن  یـصخش  ماکحارد  اما  دادرارق  عورـشمان  نیناوق  عبات  یلک  یـسایس و  ماـکحا  رد  تسا 
و ددرگ .  یلاباال  رگم  دناوخب  زامن  سجن  اب  دروخب و  سجن  دوش  یمن  رـضاح  اما  تسا  يرگید  هفیظو  نآ  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  لمحت 

فالخ ـنـد بـر  مارآ یئادو  ودـنه و بـ هک  اریز  تسا  یئادوب  ناملـسم و  ای  ودـنه ,  ناملـسم و  زا  رتراوشد  هدـحالم  اـب  ناناملـسم  یگدـنز 
زاالقع همه  تسا و  ناتـسودنه  رد  هک  يا  هنتف  زا  رت  تخـس  دزیخرب  يا  هنتف  ددرگ  عیاش  اپورادننام  اجنیا  رد  داحلا  بهذم  رگا  هدحالم و 

 . دوشن هتخیمآ  یبام  یگنرف  اب  ینید  یبدنشوکب  دیاب  دننک  یم  ددجت  جیورت  هک  اهنآ  سپ  دنشاب  زجاع  نآ  ندیناشن  ورف 

؟ تسیچ نآ ، لوصح  هار  مالسا و  رد  يونعم »  يدازآ   » زا روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ نآ ، لوصح  هار  مالسا و  رد  يونعم »  يدازآ   » زا روظنم 

خساپ

اهوّـکُفَف مکلاـمعَِأب  ٌۀـنوهرَم  مکـسفنَأ  َّنِإ  ساـّنلا  اـهُّیَأ  اـی   » هک دـندومرف  داریا  يا  هبطخ  نابعـش  هاـم  هعمج  نـیرخآ  رد  (ص ) ادـخ لوـسر 
سفق رد  هـک  دـینادیمن  و  دـیتسه . سفق  رد  دـیتسین ؛ دازآ  امـش  مدرم  ح4 ) ، 20 سلجم ، 85/ قودص سلاجملا  یلامألا و  « ) مکِرافغتـسِاب

راکهدب راکهانگ  ناسنا  دینک . دازآ  ار  دوخ  رافغتـسا ، اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  تسا . هدرک  ینادنز  سفق  رد  ار  امـش  ناتناهانگ  دیتسه .
دیوگیم هکنآ  دـنریگیم . ورگ  هب  ار  ناج  هکلب  دـننکیمن ؛ لوبق  ورگ  ناونع  هب  ار  نیمز  هناخ و  اجنیا  درپسب . ورگ  دـیاب  راکهدـب  تسا و 

هدرب زآ ، سوه و  راـتفرگ  تسین . دازآ  تسا ، ریـسا  وا  میوگیم ، مهاوخب  هچ  ره  موریم و  مهاوـخب  اـج  ره  منکیم ، مهاوـخب  هچ  ره  نم 
(74/239 راحب « ) ًاّرُح ناک  تاوهَشلا  كَرت  نَم   » دیامرفیم (ع ) یلع تسین . يدازآ  شزرا  هزادنا  هب  مالـسا  رد  یـشزرا  چیه  دازآ . هن  تسا 

نمشد زا  ندش  دازآ  دیوشب . دازآ  هک  دنتخومآ  ام  هب  تاملک  زا  يرایسب  رد  (ع ) نیموصعم دنک ]. كرت  ار  اهتوهش  هک  تسا  یـسک  دازآ  ]
هاوخلد هب  رگا  هک  تسا  نیا  ندوب  دازآ  ای  ندوب  هدنب  صیخـشت  هار  تسا . مهم  ینورد  نمـشد  زا  ندـش  دازآ  تسین . مهم  نادـنچ  ینوریب 
ناسنا میتسه . دازآ  مینک ، لمع  ناحبـس  يادخ  هتـساوخ  هب  رگا  و  میتسه ؛ ینادنز  عمط  زآ و  سفق  رد  دوشیم  مولعم  مینکیم  لمع  دوخ 

رفغتـسا  » دییوگب راب  نیدنچ  زور  هنابـش  رد  دناهتفگ  ور  نیا  زا  تسا . شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  يدازآ ، هار  دشیدنایمن . ادخ  ریغ  هب  دازآ 
يارب هن  شتآ و  زا  ییاهر  يارب  هن  دـینک ، شزرمآ  بلط  نارگید  دوخ و  يارب  زاـمنریغ  زاـمن و  رد  راـحب 17/44 ) «. ) هیلإ بوتأ  یبر و  هللا 

زا يدازآ  هن  اما  دوب ؛ يدازآ  يارب  مه  یمالـسا ، بالقنا  دشاب . لئاسم  نیا  زا  رتالاب  فده  دیاب  هکلب  نآ  رد  ندش  معنتم  تشهب و  هب  نتفر 
دنوادخ رایتخا  رد  طقف  ات  میهد  تاجن  نارگید  تموکح  زا  ار  نید  ریغال . میوش و  ادخ  هدـنب  ام  هک  دوب  نیا  يارب  بالقنا  ادـخ . یگدـنب 

ِهب بلطی  يوَهلِاب و  هیف  لمعَی  رارـشَألا ، يدیَأ  یف  ًاریـسَأ  ناک  نیِّدلا  اذـه  ّنِإ   » دـیامرفیم رتشا  کلام  هب  ياهمان  رد  (ع ) نانمؤم ریما  دـشاب .
تسکش ایند  رد  هک  یناسک  دندومنیم .] یبلطایند  هدرک و  لمع  دوخ  لیم  هب  دوب ، نانمشد  ریـسا  نید  نیا  ( ] 53 همان هغالبلا ، جهن  « ) ایندلا

و موکحم ، ار  لصا  ود  نیا  مالسا  دنسرتیم . ندش  اهر  زا  مه  دنراد و  ایند  رد  ندنام  هب  لیم  مه  دنتـسه . سفن  تراسا  راتفرگ  دنروخیم 
الَأ  » دومرف (ع ) یلع دیـسرتن . تعیبط  ياروام  زا  هکنآ  رگید  دیدنبن ، ْلد  تعیبط  هب  هکنیا  یکی  تسا  هدرک  نآ  نیزگیاج  يرگید  لصا  ود 
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ار هتـشذگ  لسن  نادـند  يال  هدـنام  نیا  هک  دوشیم  ادـیپ  ياهدازآ  ناسنا  ایآ  ( ] 456 تمکح هغالبلا ، جهن  « ) اهلهِأل ۀظامُّللا  هذـه  ُعَدَـی  ٌّرح 
شنادـند يال  هدرک و  هدافتـسا  لبق ، لسن  اهنآ  زا  تورث و ...  ای  نیمز و  نکـسم ، ماقم ، دـننام  تسا  ایند  ماـن  هب  ًـالعف  هچنآ  دـنک ؟] كرت 

تسا ياهظاُمل  هدنامهت و  اهلایخ ، ماهوا و  اهتورث ، اهماقم ، نیا  همه  تسا ، نیمز  يور  رد  ًالعف  هچنآ  تسا . هدیـسر  امـش  هب  زورما  هدنام و 
« ۀنیهَر تبـسَک  اِمب  سفَن  ّلُک   » ای  21/ روط نیهَر » بسَک  اِمب  ٍءرما  ُلُک   » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  دـنک . اهر  ار  نآ  دـیاب  هدازآ  ناـسنا  هک 
، هک دنتـسه  يدارفا  نیمی  باحـصا  . 39-38/ رثّدـم نیمیلا » باحـصأ  ّالإ   » دـندازآ هدـع  کی  طـقف  دنتـسه ]. شیوخ  لـمع  ورگ  رد  همه  ]
. دـنرادن تکرب  نُمی و  زج  يراک  مه  اهنآ  و  دوریمن . راظتنا  اهنآ  زا  تکرب  زج  يزیچ  دـنتکرب . نُمی و  اب  نیـشنمه  تنمیم و  اب  بحاـصم 

ياـهتمکح هب  ندربیپ  ندـش  دازآ  يارب  هار  نیرتـهب  دـناوخیم . ارف  نآ  لیـصحت  هب  ار  اـم  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  تمعن  نیرتـهب  نیا 
. تسا تادابع 

مالـسا زج  هک  ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید 

شسرپ

زج هک  ره  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ... نیدـلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا 

خساپ

هدش ادج  یهارمگ  هار  زا  دشر  هار  قیقحت  هب  یغلا ; نم  دشرلا  نیبت  دـق   :» نآ زا  دـعب  هلمج ي  هب  هجوت  اب  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  زا  روظنم 
زا هک  تسا  ینییآ  مالـسا ; نییآ  ینعی  تسا ; ادـج  نشور و  تسرداـن  زا  تسرد  هار  نوـچ  تسین ; یهارکا  نید  رد  هک  تسا  نیا  تسا .»
نآ شریذپ  ات  دـشاب ، لقع  فالخرب  شبلاطم  هک  تسین  نانچ  دوش و  یم  نومنهر  نادـب  ناسنا  لقع  دریگ و  یم  همـشچرس  ناسنا  ترطف 

ار نآ  دارفا  رگا  دراد  یگتسب  نادب  اه  ناسنا  هبناج ي  همه  يراگتسر  دارفا و  تداعس  هک  اجنآ  زا  و  دشاب . هتشاد  یلیمحت  هبنج  دارفا  يارب 
نیا اب  دوب ; دنهاوخ  راکنایز  رخآ  رد  دوش و  یمن  هتفریذپ  نانآ  زا  دنزاس ، نآ  نیزگیاج  لمع -  داقتعارد و  ار -  يرگید  نید  دـنریذپن و 

109ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تشاد دنهاوخن  تافانم  رگیدکی  اب  هجوچیه  هب  روکذم  هیآ ي  ود  حیضوت 

؟ دننکیم یفرعم  ناهج  رد  مسیرورت  یلصا  نایماح  ناونع  هب  ار  ناناملسم  ارچ  تسا ، یسارکمد  رادفرط  دازآ و  نید  کی  ناونع  هب  مالسا  نید  رگا 

شسرپ

یفرعم ناهج  رد  مسیرورت  یلصا  نایماح  ناونع  هب  ار  ناناملسم  ارچ  تسا ، یسارکمد  رادفرط  دازآ و  نید  کی  ناونع  هب  مالـسا  نید  رگا 
؟ دننکیم

خساپ

نآ هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دشاب ، هتشادن  راکنا  تلاح  دشاب و  انشآ  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید 
نخـس نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اب  هدیقع  ًالوصا  " تسین . هارکا  هدیقع  شریذپ  رد  نیدلا ؛ یف  هارکا  ال  : " دیوگیم نآرق  دروآیم . نامیا 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 768 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  نارگید  دـیاقع  اـت  تسا  دازآ  دـهاوخب ، شلد  هنوگره  هک  ره  تفگ : دومن و  اوراـن  ریـسفت  هرازگ ، نیا  زا  دـیابن  یلو  تسا ، یتـسرد 
نـشور تسردان  یفارحنا و  ياههار  زا  تسار  هار  یغلا ؛ نم  دشرلا  نییبت  دق  : " دیوگیم روکذـم  نخـس  لابند  هب  نآرق  هکلب  دریگب ، يزاب 

راکنا و نتـشاد  نودب  میلـس  لقع  اریز  درادن ، دوجو  رابجا  هارکا و  يارب  یلیلد  تسا ، راکـشآ  تقیقح  دشر و  هار  یتقو  ینعی  ( 8" .) تسا
هرخـسم داب  هب  ار  هعماج  تاداقتعا  يدازآ ، هناهب  هب  دـنک و  هدافتـساءوس  يدازآ  زا  درادـن  قح  ناـسنا  نیارباـنب ، تسا . اریذـپ  ار  نآ  داـنع 

رد يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم  زین  نخـس  نیا  دـیامن . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دریگب و 
تاداقتعا ساسارب  هک  ياهعماج  رد  اما  دنک ، باختنا  ار  رگید  نید  دناوتیم  تسین ، قح  رب  مالسا  نید  هک  داد  صیخشت  ناملـسم  هداوناخ 

نیا زا  کی  ره  هک  هتفرگ  لکـش  یقالخا  ياهشزرا  اهناسنا  ياهوزرآ  لایما و  يدرف ، یعامتجا و  ياـهراتفر  نیناوق ، ینید ، ياـهرواب  و 
ددـصرد هدومن و  يریگعضوم  تاداـقتعا  نید و  ربارب  رد  درادـن  قح  دراد ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يرایـسب  ياـهدرکراک  دراوم 

، دش دـهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دـهاوخ  داجیا  یعامتج  يدرف و ا  یگدـنز  رد  بولطمان  راثآ  اریز  دـشاب ، اهنآ  بیرخت 
يرـس کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنکیم ، لزلزتم  ار  مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا  هک  تهج  نیا  زا  دادـترا  نیاربانب 

وا هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب  دادـن و  جاور  ار  دوخ  رواب  رگا  اما  دـنکیم . دروخرب  دـترم  اب  مالـسا  طـیارش 
دنادیم ادخ  اهنت  دنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادخ  هک  نیا  تسا . مرتحم  شدوخ  دزن  شاهدیقع  هتشادن و  دادترا  مکح  دنرادن و  يراک 

وا اب  تمکح ، لدـع و  هیاپ  رب  تمایق  يادرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ  يور  هدـیقع  نیا  هب  تجاجل  دانع و  يور  زا  ای  دراد  تقادـص  يو  هک 
شلقع هک  ردق  ره  دـیوگیم : ( 9 .) دنکیمن شاهذخاؤم  دشاب ، هدـشن  مامت  یـسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف  ومه  درک . دـهاوخ  راتفر 

دـض ای  یهاتوک و  لـمع ، رد  هزادـنا ، ره  هب  دـنکیم و  تفاـیرد  شاداـپ  باوث و  تسا ، هدرک  لـمع  نآ  هب  هدرک ، كرد  هک  ار  اـهیبوخ 
هیآ هدئام ، هروس   - 2 هیآ 195 . هرقب ، هروـس  هیآ 29 و  ءاـسن ، هروس   - 1 اهتشونیپ : دـنیبیم . رفیک  ازج و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شرواـب 
هیآ فسوی ،  - 5 هیآ 29 . فهک ، هیآ 3 و  ناسنا ، هروس  زین  هیآ 108  فسوی ، هیآ 256 و  هرقب ، هروس   - 4 هیآ 170 . هرقب ، هروس   - 3 . 32

هیآ 256. ( 2  ) هرقب  - 8 هیآ 61 . هیآ 61 ، لافنا ،  - 7 هیآ 41 .  سنوی ، هیآ 92 ، هدئام ، 20 و  نارمع ، لآ   - 6 هیآ 149 و 35 . ماعنا ، 99 و 
هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 9

، دنهدیم ناشن  البرک  يادهش  و  لضفلاوبا ، ترضح  و  (ع ) نیسح ماما  هب  هقالع  یلیخ  مّرحم  هام  رد  یبهذم  ياهتّیلقا  هک  میاهدوب  نیا  دهاش  اهراب 
؟ دنوشیمن ناملسم  ارچ  اهنیا  دنریگیم . ار  رامیب  يافش  ناتسرامیب  هب  (ع ) نیسح ماما  ياذغ  نداد  اب  و  دناهتفرگ ، مه  يدایز  ياهتجاح  و 

شسرپ

ناشن البرک  يادهش  و  لضفلاوبا ، ترضح  و  (ع ) نیـسح ماما  هب  هقالع  یلیخ  مّرحم  هام  رد  یبهذم  ياهتّیلقا  هک  میاهدوب  نیا  دهاش  اهراب 
ارچ اهنیا  دـنریگیم . ار  رامیب  يافـش  ناتـسرامیب  هب  (ع ) نیـسح ماما  ياذـغ  نداد  اـب  و  دـناهتفرگ ، مه  يداـیز  ياـهتجاح  و  دـنهدیم ،

؟ دنوشیمن ناملسم 

خساپ

یپ دراد . ياهدـیچیپ  ددـعتم و  لماوع  دومن و  رظن  راـهظا  یگداـس  هب  نآ  دروم  رد  ناوتب  هک  تسین  ياهداـس  هلئـسم  بهذـم ، نید و  رییغت 
ناوتیم ار  نید  رییغت  مدـع  للع  اما  تسا . لماوع  زا  یکی  اـهنت  اـهنآ  لوبق  باـختنا و  يارب  نآ  هب  زاـین  ساـسحا  نید و  تقیقح  هب  ندرب 

ور نیا  زا  دشاب . هتشاد  دوجو  قح  رب  نید  هس  ای  ود  دوشیم  رصع ، کی  رد  دننک  رکف  دارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  تسناد : لماع  نیدنچ 
تادابع لامعا و  بهذم و  نید و  هک  دننک  رکف  دیاش  يرایـسب  نینچ  مه  ار . مالـسا  دننام  رگید  نید  مه  دننادیم و  قح  ار  دوخ  نید  مه 
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وریپ هک  تسین  مزال  دـشاب و  كاپ  شلد  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  هب  داقتعا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  مهم  هکلب  تسین ، مهم  بهذـم  کـی  صاـخ 
ردپ و نید  زا  دـنناوتیمن  هک  نیا  بّصعت و  رطاخ  هب  مالـسا ، تیناقح  كرد  نیع  رد  یـضعب  تسا  نکمم  دـشاب . یـصاخ  نید  بهذـم و 
رد هک  صخـش  ردارب  ًاروف  دمآ . نایم  هب  رفن  کی  ندش  هعیـش  زا  تبحـص  میدوب و  یعمج  رد  دـنریذپن . ار  مالـسا  دـننز ، زابرـس  ناشردام 
رد دیـشکن ! تسد  ناـت  بهذـم  زا  هک  هدرک  تیـصو  اـم  هب  مردـپ  هک  ارچ  هدـش ! هعیـش  هک  هدرک  دوخ  یب  تفگ : تشاد  روـضح  سلجم 

هلهابم هب  نت  دـندید و  ار  مالـسا  تیناقح  نانآ  داـتفا و  قاـفتا  هنیدـم  رد  نارجن  نایحیـسم  و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  نیب  هک  هلهاـبم  يارجاـم 
یعامتجا و ای  یگداوناخ  تیعقوم  ندادـن  تسد  زا  رطاـخ  هب  دـیاش  یـضعب  ( 1 .) دـنتفریذپ ار  هیزج  دـندرواین و  نامیا  همه  نیا  اب  دـندادن ،

مدع تلع  میرک  نآرق  دنهد . بهذم  نید و  رییغت  دنناوتن  هک  دوش  ثعاب  دـناهدرک ، تداع  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  ای  يویند  عفانم  نینچمه 
نآ زا  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  : " هدومرف هتسناد و  ناکاین  زا  نانآ  هناروکروک  دیلقت  ار  ناتسرپ  تب  ناکرـشم و  فرط  زا  قح  لوبق 

.1 اهتشون : یپ  ( 2" .) مییامنیم يوریپ  میتفای  نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچ  نآ  زا  اـم  دـنیوگیم : دـینک ، يوریپ  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچ 
هیآ 168. ( 2) هرقب . 2 ص 438 . ج 2 ، هنومن ، ریسفت 

نیا يارب  دوش ، ناملسم  دروایب و  مالسا  دیاب  دهدیم ، صیخشت  دراد و  تسود  سک  ره  و  تسا ، يرایتخا  اهناسنا  ندش  ناملـسم  هک  نیا  تلع  ایآ 
؟ تسا یبلق  يرما  تسا ، یلقع  رما  هک  نیا  يادج  ندش  ناملسم  ینعی  دنوش ، ناملسم  دیاب  هتخاس ، مرن  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  هّدع  نآ  هک  تسا 

شسرپ

، دوش ناملسم  دروایب و  مالسا  دیاب  دهدیم ، صیخشت  دراد و  تسود  سک  ره  و  تسا ، يرایتخا  اهناسنا  ندش  ناملسم  هک  نیا  تلع  ایآ 
، تسا یلقع  رما  هک  نیا  يادج  ندش  ناملسم  ینعی  دنوش ، ناملسم  دیاب  هتخاس ، مرن  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  هّدع  نآ  هک  تسا  نیا  يارب 

؟ تسا یبلق  يرما 

خساپ

راکـشآ فرحنم  هار  زا  تسرد  هار  اریز )  ) تسین یهارکا  نید  لوبق  رد  ّیغلا ؛ نم  دـشّرلا  نّیبت  دـق  نیّدـلا  یف  هارکا  ال  : " دـیامرفیم نآرق 
، درادن هار  نید  رد  يرابجاو  لیمحت  هنوگ  چیه  هک  تسا  انعم  نیدـب  نید  رد  هارکا  مدـع  ندومن و  رابجا  يانعم  هب  هارکا  ( 1" .) تسا هدش 

یقطنم تالالدتساو  نشور  لئالد  همه  نآ  زا  دعب  - 1 دشاب : هتشاد  یلیمحت  هبنج  دناوتیمن  تهج  ود  زا  یّقح  ِبهذم  ره  مالسا و  ًاساساو 
یقطنم اب  مالـسا  نید  هن  دنـشاب ، قطنم  دـقاف  هکدـنوشیم  لیمحت  روز و  هب  لّسوتم  یـصاخشا  تسین . راـبجا  هب  زاـین  راکـشآ ، تازجعم  و 

یبلق تاداقتعا  هلـسلس  کی  زا  هک  نید  ًـالوصا  - 2 دزاسیم . عضاخ  عشاـخ و  ار  یـضرغ  یب  ِناـسنا  ره  هک  يوق ، ياهلالدتـسا  نشور و 
راکفا و رد  هن  تسا ، راذگ  رثا  ینامسج  تکرح  لامعا و  رد  یماظن  تردق  ریـشمش و  روز و  دشاب . یلیمحت  تسین  نکمم  دریگیم  هشیر 
هک تسا  یملع  فراعم  هلسلس  کی  لماش  نید  هک : تسا  نیا  درادن  يرثا  هنوگ  چیه  رابجا  داقتعا ، نامیا و  رد  هک  نیا  ّرِس  ( 2 .) تاداقتعا

یبلق روما  زا  نامیا  داقتعا و  " تاداقتعا . : " زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هملک  کی  فراعم ، نآ  همه  عماج  دراد . لاـبند  هب  یلمع  فراـعم 
یکیزیف و یتاـکرح  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا ، يرهاـظ  لاـمعا  رد  اـهنت  هارکا  دربراـک  نوچ  درادـن ، هار  نآ  رد  راـبجا  هارکا و  هک  تسا 
(3 .) دـهد هجیتن  ار  ملع  لهج ، ًالثم  هک  تسا  لاحم  دراد و  كاردا  داقتعا و  دوخ  هنوگ  زا  يرگید  بابـسا  للع و  یبلق ، داقتعا  اما  یندـب ،
، دنکن یهارمه  لقع ، ناسنا و  ریمـض  ات  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخن  بترتم  نآ  رب  ياهرمث  هنوگ  چـیه  ددرگ ، يرابجا  يرما  نید  شریذـپ  رگا 

نید هب  ضرغ  نودـب  حیحـص و  یـسررب  قیقحت و  نمـض  دـیاب  یناـسنا  ره  سپ  تسین . بترتم  يرهاـظ  يراد  نید  رب  ياهرمث  هنوگ  چـیه 
شریذپ هک  نیا  يانعم  هب   ) نتـشاد تسود  رگید  ددرگ و  دقتعم  نآ  هب  دـیاب  راچان  تخانـش ، ار  حیحـص  بتکم  یتقو  ددرگ . هاگآ  یعقاو 
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داقتعا يدنبیاپ و  همدقم  تخانـش ، هکلب  دـشابیمن ، حرطم  دـشاب ) راوتـسا  هیاپ  یب  انبم و  یب  تاساسحا  روحم  رب  دـشاب و  یلیم  يرما  نید 
یپ تسا . تقیقح  هب  یباـیتسد  رد  یمدآ  رگیراـی  مه  اـب  ود  نیا  هک  تسا  یبـلق  يرما  مه  یلقع و  يرما  مـه  نـید  تخانـش  تـسا . یلمع 

هیآ 256. لیذ  ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  . 3 ص 205 . ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب . 1 اهتشون :

هنوگچ هدیقع  يدازآ  اب  دادترا  مکحو  . دنک باختنا  ار  مالسا  دناوت  یم  يرگید  صخـشاما  دنک  باختنا  يرگید  نید  دناوت  یمن  ناملـسم  کی  ارچ 
؟ تسا عمج  لباق 

شسرپ

يدازآ اب  دادـترا  مکحو  . دـنک باختنا  ار  مالـسا  دـناوت  یم  يرگید  صخـشاما  دـنک  باختنا  يرگید  نید  دـناوت  یمن  ناملـسم  کی  ارچ 
؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  هدیقع 

خساپ

زا یعمج  : " دیامن یم  لقن  نآرق  دوش . یـسررب  نآرق  هاگدید  زا  مکح  نیا  عضو  هاگتـساخ  دیاب  یهلا  مکح  نیا  هفـسلف  هب  ندرب  یپ  يارب 
زاب  ) دیوش و رفاک  زور  نایاپ  رد  و  دیروایب ، نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  ًارهاظ ) دـیورب   ) دـنتفگ دوهی )  ) باتک لها 

لزلزتم يارب  هنارهاـم  ياهشقن  رگید ، طاـقن  ربیخ و  دوهی  نادنمـشناد  زا  رفن  هدزاود  ( 1" .) دندرگ زاب  دوخ ) نید  زا   ) اهنآ دیاش  دـیدرگ )
ًارهاظ دنسرب و  (ص ) مالسا ربمایپ  تمدخ  ناهاگحبص  هک  دندرک  ینابت  رگیدکی  اب  هدومن و  حرط  نانمؤم  زا  یـضعب  نامیا  رواب و  نتخاس 

زا ار  (ص ) دّـمحم تافـص  اـم  دـنیوگب : دـش  لاؤس  ناـشراک  تلع  زا  هک  یماـگنه  دـندرگرب . نییآ  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دـنروایب ، ناـمیا 
تافـص و میدید  میدرک ، تروشم  دوخ  ینید  نادنمـشناد  اب  ای  هدومن  هعجارم  دوخ  ینید  بتک  هب  هک  یماگنه  میدرک و  هدهاشم  کیدزن 
هب هک  اهنیا  دنیوگب  ياهدع  هک  دوش  یم  ببـس  عوضوم  نیا  میتشگرب . ور  نیا  زا  دـنک و  یمن  قیبطت  تسا ، ام  بتک  رد  هچنآ  اب  وا  شور 

رکم و ( 2 .) ددرگ یم  لزلزتم  ناناملـسم  نامیا  هلیـسو  نیا  هب  دنیوگ و  یم  تسار  دناهتفگ  ار  هچنآ  دبال  دـنرت ، هاگآ  ام  زا  ینامـسآ  بتک 
لوسر نامز  صتخم  دنفرت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دومن . عضو  ار  دادترا  ّدح  ادـخ  دـیدرگ و  راکـشآ  دـنوادخ  هلیـسو  هب  رافک  گنرین 

هک  ) یلامتحا دـسافم  يولج  یمکح  نینچ  عضو  اـب  مالـسا  دراد . دوجو  نآ  يارجا  ناـکما  اـهنامز  همه  رد  هکلب  دـشاب ، یمن  (ص ) ادـخ
داقتعا و رظن  زا  ناناملسم  همه  - 1 مینک : یم  هراشا  دـسافم  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هتفرگ  ار  هتـسویپ ) عوقو  هب  زین  یخرب 

رارق ریثأت  تحت  ار  نامیا  تسس  دارفا  تاغیلبت  هنوگ  نیا  دنتسه . تسس  ناشنامیا  رد  دارفا  یخرب  هکلب  دنتسین ، الاب  حطس  رد  ینورد  نامیا 
يولج مالسا  رگا  - 2 دراد . زاب  فارحنا  زا  ار  دارفا  دناوت  یم  دادترا  یعرـش  مکح  ّدح و  دراد . یم  زاب  قح  ریـسم  زا  ار  اهنآ  دـهد و  یم 

هک نیا  رب  هوـالع  مالـسا ، هیلع  دـیدش  تاـغیلبت  اـب  راـفک  تفرگ و  یم  تروص  نید  هیلع  یناور  گـنج  یعون  تفرگ ، یمن  ار  دـنور  نیا 
، دادـترا هلئـسم  نیرتمهم  - 3 دـندش . یم  دنتـشاد  مالـسا  هـب  شیارگ  هـک  يدارفا  ندـش  درـسلد  ثعاـب  دـندرک ، یم  درـسلد  ار  ناناملـسم 
يدرف و ياهراتفر  يارب  هیاـپ  نآ  نیناوق  ماـکحا و  مالـسا و  هک  یمالـسا  هعماـج  رد  تسا . نآ  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياهدـمایپ 
نامیا و رد  یلالتخا  هنوگ  ره  تسا ، هعماج  یقالخا  ياهشزرا  رگیدکی و  اب  اهناسنا  راتفر  هدننک  نییعت  یگداوناخ و  طباور  یعامتجا و 

تـسس ار  یعامتجاو  ینید  نیناوق  ماکحا و  هب  مازتلا  هتـشاذگ و  ریثأت  اهراتفر  رد  اهیهاگآ ، ندوبن  گنـسمه  هب  هجوت  اب  اـهناسنا  داـقتعا 
داجیا دترم  دارفا  فرط  زا  هک  هعماج  رد  یفارحنا  راکفا  شرتسگ  نینچمه  دهد . یم  رارق  يّدج  دیدهت  دروم  ار  هعماج  ناکرا  دـنک و  یم 

ياهورین ساسا  رب  يزیر  همانرب  هنوگ  ره  تهج  نیا  زا  دهد ، یم  رارق  دیدهت  دروم  یفیک  یّمک و  تهج  زا  ار  ناناملـسم  يورین  دوش ، یم 
یعامتجا و مکح  کی  دادـترا ، مکح  هک  دوش  یم  صّخـشم  ًالماک  قوف  دراوم  هب  هجوت  اـب  دوب . دـهاوخ  نکمم  ریغ  هعماـج ، رد  یمالـسا 
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ینعی دشاب ، هنادحاج  مالـسا  نید  راکنا  هک  تسا  ینامز  رد  هدش ، نایب  دادـترا  مکح  دروم  رد  تایاور  رد  هچنآ  نینچ  مه  تسا ، یـسایس 
؛ دـیامن يریگعضوم  نآ  لـباقم  رد  هدـش و  جراـخ  مالـسا  نید  زا  تسرداـن  ياـههزیگنا  تهج  هب  مالـسا  نید  تّیناـقح  مغر  هب  یـصخش 

باختنا رگید ) تالکشم  ضُغب و  ّبُح و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یسّررب و  زا  سپ  مه  نآ   ) ار مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یـسک  رگا  نیاربانب 
يداضت دادترا  رطاخ ، نیمه  هب  دیاین . رد  مالـسا  لباقم  رد  يریگعضوم  تروص  هب  هک  ینامز  ات  تسا ، مرتحم  وا  يارب  هدیقع  نیا  دـیامن ،

. دشاب یمن  ياهدیقع  ره  یتسرد  ّتیناقح و  يانعم  هب  نآ  هب  مارتحا  هتبلا  درادن . تسا ) هدش  هدرمش  مرتحم  مالسا  رد  هک   ) هدیقع يدازآ  اب 
يارب ار  ییاـهراکهار  دوخ ، ناـیک  زا  تظفاـحم  يارب  ینید  ره  هک  تسا  یعیبط  هدـش و  ناـیب  زین  رگید  ینامـسآ  ناـیدا  رد  دادـترا  مکح 

هک تسین  نآ  ًاـقیقد  نید  نیا  ًـالّوا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تیحیـسم  هلمج  زا  رگید و  ناـیدا  دروـم  رد  دـشاب . هدیـشیدنا  ناوریپ  تدـحو 
بلطم نیا  تسین . حیسم  ترضح  ینامسآ  باتک  دراد ، رارق  نایحیسم  تسد  رد  هزورما  لیجنا  مان  هب  هچنآ  دشاب . هدروآ  حیـسم  ترـضح 

زا يوریپ  هب  هداد و  تراشب  حیسم  زا  سپ  يربمایپ  ندمآ  هب  هک  دراد  دوجو  یتالمج  دوجوم ، لیجنا  رد  ًایناث  دراد . ناعذا  زین  نایحیسم  ار 
وا هب  تسا و  (ص ) دمحم ترضح  حیسم ، زا  سپ  ربمایپ  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  یـسک  رگا  تسا . هداد  نامرف  وا 
هب رگا  ًاثلاث  دوش . بوسحم  دـترم  دـیابن  اهنآ  نید  تهج  زا  یتح  تسا و  هداد  ارف  شوگ  حیـسم  ترـضح  لیجنا و  ماـیپ  هب  دروآ ، ناـمیا 

نید هدـننک  لـیمکت  ار  دوخ  مالـسا  نید  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـشاب ، هتفرگن  تروـص  نید  نیا  رد  یفیرحت  هنوـگ  چـیه  هک  میریذـپب  ضرف 
نینچ مه  دوش ، یم  هتـسرگن  تسا ، هدـش  خـسن  نونکا  اما  هدوب  حیحـص  دوخ  نامز  رد  هک  ینید  ناونع  هب  نآ  هب  دسانـش و  یم  تیحیـسم 
نامیا ادخ  هب  رگا  یحیسم  دهد . ارف  شوگ  یهلا  مایپ  نیرخآ  هب  دیاب  دنوادخ  هب  نمؤم  صخـش  تسا  یهلا  مایپ  نیرخآ  مالـسا  نید  نوچ 

، یهلا لماک  مایپ  دوجو  اب  دـشاب . هتـشاد  داقتعا  ینامـسآ  مایپ  نیرتلماک  مالـسا و  نید  هب  هک  تسا  یقطنم  لوقعم و  ًالماک  دـشاب ، هتـشاد 
هدیقع يدازآ  دادترا و  مکحدروم  رد  تسا . یقطنم  ریغ  تسین ، لماک  مایپ ، نیرخآ  هب  تبسن  هدش و  يرپس  نآ  نامز  هک  یمایپ  زا  تیعبت 
تروص هب  دـشاب ، هتـشادن  راـکنا  تلاـح  دـشاب و  انـشآ  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید  هک  مینک  یم  هفاـضا 

هارکا اب  هدیقع  ًالوصا  " تسین . هارکا  هدـیقع  شریذـپ  رد  نیدـلا ؛ یف  هارکا  ال  : " دـیوگیم نآرق  دروآیم . نامیا  نآ  هب  یلومعم  یعیبط و 
ياههار زا  تسار  هار  یغلا ؛ نم  دـشرلا  نییبت  دـق  : " دـیوگیم روکذـم  نخـس  لابند  هب  نآرق  اما  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  تسین . راگزاس 

لقع اریز  درادن ، دوجو  رابجا  هارکا و  يارب  یلیلد  تسا ، راکـشآ  تقیقح  دـشر و  هار  یتقو  ینعی  ( 3" .) تسا نشور  تسردان  یفارحنا و 
هعماج تاداقتعا  يدازآ ، هناهب  هب  دنک و  هدافتـساءوس  يدازآ  زا  درادن  قح  ناسنا  اما  تسا . اریذپ  ار  نآ  دانع  راکنا و  نتـشاد  نودب  میلس 

نیا تسا . يدروم  نینچ  يارب  زین  دادـترا  مکح  .و  دـیامن لـتخم  لزلزتم و  ار  عاـمتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دریگب و  هرخـسم  داـب  هب  ار 
دناوتیم تسین ، قح  رب  مالـسا  نید  هک  داد  صیخـشت  ناملـسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذـپ  دروم  زین  نخس 

لایما و يدرف ، یعاـمتجا و  ياـهراتفر  نیناوق ، ینید ، ياـهرواب  تاداـقتعا و  ساـسارب  هک  ياهعماـج  رد  اـما  دـنک ، باـختنا  ار  رگید  نید 
، دراد یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يرایسب  ياهدرکراک  دراوم  نیا  زا  کی  ره  هک  هتفرگ  لکـش  یقالخا  ياهشزرا  اهناسنا  ياهوزرآ 
يدرف و ا یگدـنز  رد  بولطماـن  راـثآ  اریز  دـشاب ، اـهنآ  بیرخت  ددـصرد  هدوـمن و  يریگعـضوم  تاداـقتعا  نید و  ربارب  رد  درادـن  قـح 
ار مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا  هک  تهج  نیا  زا  دادترا  نیاربانب  دش ، دهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دهاوخ  داجیا  یعامتج 

جاور ار  دوخ  رواب  رگا  اما  دنکیم . دروخرب  دترم  اب  مالسا  طیارش  يرس  کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنکیم ، لزلزتم 
مرتحم شدوخ  دزن  شاهدیقع  هتـشادن و  دادترا  مکح  دنرادن و  يراک  وا  هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب  دادن و 

يور هدیقع  نیا  هب  تجاجل  دانع و  يور  زا  ای  دراد  تقادص  يو  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  دـنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادـخ  هک  نیا  تسا .
مامت یـسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف  ومه  درک . دـهاوخ  راتفر  وا  اـب  تمکح ، لدـع و  هیاـپ  رب  تماـیق  يادرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ 

باوـث و تسا ، هدرک  لـمع  نآ  هب  هدرک ، كرد  هـک  ار  اـهیبوخ  شلقع  هـک  ردـق  ره  دـیوگیم : ( 4 .) دنکیمن شاهذخاؤم  دشاب ، هدـشن 
.1 اهتشون : یپ  دـنیبیم . رفیک  ازج و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شرواب  دـض  ای  یهاتوک و  لمع ، رد  هزادـنا ، ره  هب  دـنکیم و  تفایرد  شاداپ 
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هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 4 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب  - 3 ص 466 . ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 2 هیآ 73 . ( 3  ) نارمع لآ 

؟ دنک باختنا  ار  نید  نآ  دناوتیم  ایآ  تسا  قح  رب  مالسا  زا  ریغ  ینید  هک  داد  صیخشت  یناملسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا 

شسرپ

؟ دنک باختنا  ار  نید  نآ  دناوتیم  ایآ  تسا  قح  رب  مالسا  زا  ریغ  ینید  هک  داد  صیخشت  یناملسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا 

خساپ

نآ هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دشاب ، هتشادن  راکنا  تلاح  دشاب و  انشآ  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید 
نخـس نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اب  هدیقع  ًالوصا  " تسین . هارکا  هدیقع  شریذپ  رد  نیدلا ؛ یف  هارکا  ال  : " دیوگیم نآرق  دروآیم . نامیا 

هب ار  نارگید  دـیاقع  اـت  تسا  دازآ  دـهاوخب ، شلد  هنوگره  هک  ره  تفگ : دومن و  اوراـن  ریـسفت  هرازگ ، نیا  زا  دـیابن  یلو  تسا ، یتـسرد 
نـشور تسردان  یفارحنا و  ياههار  زا  تسار  هار  یغلا ؛ نم  دشرلا  نّیبت  دق  : " دـیوگیم روکذـم  نخـس  لابند  هب  نآرق  هکلب  دریگب ، يزاب 

راکنا و نتـشاد  نودب  میلـس  لقع  اریز  درادن ، دوجو  رابجا  هارکا و  يارب  یلیلد  تسا ، راکـشآ  تقیقح  دشر و  هار  یتقو  ینعی  ( 8" .) تسا
هرخـسم داب  هب  ار  هعماج  تاداقتعا  يدازآ ، هناهب  هب  دـنک و  هدافتـساءوس  يدازآ  زا  درادـن  قح  ناـسنا  نیارباـنب ، تسا . اریذـپ  ار  نآ  داـنع 

رد يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم  زین  نخـس  نیا  دـیامن . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دریگب و 
تاداقتعا ساسارب  هک  ياهعماج  رد  اما  دنک ، باختنا  ار  رگید  نید  دناوتیم  تسین ، قح  رب  مالسا  نید  هک  داد  صیخشت  ناملـسم  هداوناخ 

نیا زا  کی  ره  هک  هتفرگ  لکـش  یقالخا  ياهشزرا  اهناسنا  ياهوزرآ  لایما و  يدرف ، یعامتجا و  ياـهراتفر  نیناوق ، ینید ، ياـهرواب  و 
ددـصرد هدومن و  يریگعضوم  تاداـقتعا  نید و  ربارب  رد  درادـن  قح  دراد ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يرایـسب  ياـهدرکراک  دراوم 

، دش دـهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دـهاوخ  داجیا  یعامتج  يدرف و ا  یگدـنز  رد  بولطمان  راثآ  اریز  دـشاب ، اهنآ  بیرخت 
يرـس کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنکیم ، لزلزتم  ار  مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا  هک  تهج  نیا  زا  دادـترا  نیاربانب 

وا هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب  دادـن و  جاور  ار  دوخ  رواب  رگا  اما  دـنکیم . دروخرب  دـترم  اب  مالـسا  طـیارش 
دنادیم ادخ  اهنت  دنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادخ  هک  نیا  تسا . مرتحم  شدوخ  دزن  شاهدیقع  هتشادن و  دادترا  مکح  دنرادن و  يراک 

وا اب  تمکح ، لدـع و  هیاپ  رب  تمایق  يادرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ  يور  هدـیقع  نیا  هب  تجاجل  دانع و  يور  زا  ای  دراد  تقادـص  يو  هک 
شلقع هک  ردق  ره  دـیوگیم : ( 9 .) دنکیمن شاهذخاؤم  دشاب ، هدـشن  مامت  یـسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف  ومه  درک . دـهاوخ  راتفر 

دـض ای  یهاتوک و  لـمع ، رد  هزادـنا ، ره  هب  دـنکیم و  تفاـیرد  شاداـپ  باوث و  تسا ، هدرک  لـمع  نآ  هب  هدرک ، كرد  هک  ار  اـهیبوخ 
هیآ هدئام ، هروس   - 2 هیآ 195 . هرقب ، هروـس  هیآ 29 و  ءاـسن ، هروس   - 1 اهتشونیپ : دـنیبیم . رفیک  ازج و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شرواـب 
هیآ فسوی ،  - 5 هیآ 29 . فهک ، هیآ 3 و  ناسنا ، هروس  زین  هیآ 108  فسوی ، هیآ 256 و  هرقب ، هروس   - 4 هیآ 170 . هرقب ، هروس   - 3 . 32

هیآ 256. ( 2  ) هرقب  - 8 هیآ 61 . هیآ 61 ، لافنا ،  - 7 هیآ 41 .  سنوی ، هیآ 92 ، هدئام ، 20 و  نارمع ، لآ   - 6 هیآ 149 و 35 . ماعنا ، 99 و 
هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 9

نیا هب  ندیشیدنا  اب  هک  یسک  لاح  تسا . هدش  هداد  هدعو  تخس  یباذع  هب  دشاب ، هتشادن  بیغ  هب  نامیا  یـسک  رگا  هرقب  ةروس  و 7  تایآ 6  قبط 
؟ تسا مرج  ندیشیدنا  ایآ  دشاب ، هدیسر  هجیتن 

شسرپ
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ندیشیدنا اب  هک  یسک  لاح  تسا . هدش  هداد  هدعو  تخس  یباذع  هب  دشاب ، هتشادن  بیغ  هب  نامیا  یسک  رگا  هرقب  ةروس  تایآ 6 و 7  قبط 
؟ تسا مرج  ندیشیدنا  ایآ  دشاب ، هدیسر  هجیتن  نیا  هب 

خساپ

تسا و هدرک  توعد  ندیشیدنا  هب  ار  ناسنا  مامت  نآرق  رد  دنوادخ  هکلب  تسین ، مرج  ندیشیدنا  اهنت  هن  مالسا  رد  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  رد 
، تسا لاؤس  دروم  هچنآ  اب  هدـمآ ، هرقب  هروس  رد  هچنآ  اما  دـینک . یمن  هشیدـنا  ارچ  هک  دـنک  یم  خـیبوت  ار  اه  ناسنا  تاـقوا  یهاـگ  یتح 

دادما ناگتشرف ، ادخ ،  ) بیغ هب  نامیا  مه  هک  درامش  یم  رب  ار  نانمؤم  فصو  دنوادخ  هرقب  هروس  ییادتبا  تایآ  رد  تسا . توافتم  ًالماک 
داقتعا ادخ و ...  هب  هک  یناسک   ) نارفاک اما  دنهد . یم  ماجنا  ششخب و )...  تاکز ، زامن ،  ) کین رادرک  مه  دنراد و  ریخاتـسر و )...  یهلا ،

نایب تایآ  رد  ناشراک  دمایپ  دنرادن ، حلاص  کین و  لامعا  و  دننادرگ ) یم  رب  يور  نآ  زا  دننک و  یم  نامتک  ار  تقیقح  دنرادن و  رواب  و 
دنک و یم  راکنا  ار  نآ  دنادرگ و  یم  رب  يور  تقیقح  زا  هک  یـسک  تسا  نشور  ًالماک  تسا . ترخآ  ناهج  رد  باذع  هلمج  زا  هک  هدش 

نینچ دنتـسین . ربارب  دراد ، هتـسیاش  حـلاص و  لمع  ناـمیا و  هک  یـسک  اـب  رفک )  ) دـناشوپ یم  هدرک و  ناـمتک  ار  نآ  رت  قیقد  ياـنعم  هب  اـی 
ترخآ و زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  يواسم  ناشیارب  دنرادن ، زین  زیخاتـسر  هب  نامیا  دنراد و  ار  تقیقح  راکنا  دـصق  دوجو  مامت  اب  هک  یناسک 
اه نآ  تسا .) هدمآ  هرقب  هروس  شش  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دروآ دنهاوخن  نامیا  تروص  ود  ره  رد  دنهدن . ای  دنهد  میب  يورخا  باذع 

هنوگ نیا  دوخ  اریز   ) دـننک یمن  كرد  ار  تقیقح  هک  دراد  رارق  يا  هدرپ  ناشیاه  مشچ  اـه و  شوگ  رب  دـنرادن و  نیب  تقیقح  لد  بلق و 
ياهراتفر رادرک و  رد  ترخآ ، رد  ناسنا  لامعا  باتک  باسحو و  زیخاتـسر  هب  داقتعا  دنوادخ و  هب  نامیا  شقن  رخآ : ۀتکن  دنا .) هتـساوخ 

عقاو رد  تسا . هدش  دیکأت  رایسب  داقتعا  رواب و  نامیا و  شقن  رب  نآرق  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  رثؤم  رایسب  يدیدرت  چیه  نودب  یناسنا ،
نایب هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  تسا . لزلزتم  دراد و  رارق  يدج  رایـسب و  دیدهت  ضرعم  رد  بوخ  لامعا  هتـسیاش و  ياه  راتفر  نامیا ، نودـب 

 ... تمایق و ادخ و  راکنا  هب  دازآ  هشیدنا  اب  یـسک  رگا  درادن و  یتافانم  چیه  هشیدـنا  يدازآ  اب  تایآ  نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  دـش ،
هتـشاد ناکما  رگا  دراد ؟ ناکما  يزیچ  نینچ  ًالوصا  ایآ  هک  دبلطم  يا  هناگادج  لقتـسم و  ثحب  هک  تسا  يرگید  عوضوم  دشاب ، هدیـسر 

؟ روطچ دشاب ، هتشادن  هتسیاش  بوخ و  لامعا  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نآ  مکح  تسا و  هنوگچ  دشاب ،

ناملسم یسک  رگا  تسا ؟ مادعا  وا  مکح  دوشب ، جراخ  مالـسا  نید  زا  هک  سک  ره  ارچ  نیدلا " یف  هارکا  ال  : " دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنک هبوت  دناوت  یمن  دترم  ایآ  تسیچ ؟ ناشمکح  دوش ، دترم  سپس  هدش ، ناملسم  دعب  هدوب ، رفاک  ای  دوش  رفاک  ًادعب  دشاب و 

شسرپ

یسک رگا  تسا ؟ مادعا  وا  مکح  دوشب ، جراخ  مالسا  نید  زا  هک  سک  ره  ارچ  نیدلا " یف  هارکا  ال  : " دیامرف یم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنک هبوت  دناوت  یمن  دترم  ایآ  تسیچ ؟ ناشمکح  دوش ، دترم  سپس  هدش ، ناملسم  دعب  هدوب ، رفاک  ای  دوش  رفاک  ًادعب  دشاب و  ناملسم 

خساپ

رارق هجوت  دروم  رایـسب  نآرق  رد  یناج  تینما  یناـج : تینما  1 ـ مینک . هراشا  هدـیقع  تینما  یناج و  تینما  عون  ود  هب  دـیاب  خـساپ  زا  شیپ 
یـشکدوخ و زا  تاـیآ  یـضعب  هنومن  يارب  تسا . هدـمآ  دورف  یناـج  تینما  نیمأـت  فدـه  اـب  نآرق  ییازج  ماـکحا  زا  یخرب  تسا . هتفرگ 
، دنناسر یم  لتق  هب  دـنزاس و  یم  مودـصم  ار  نارگید  هک  نانآ  يارب  تایآ  نیا  دـنک . یم  عنم  نارگید  هب  ندـناسر  همدـص  یـشکرگید و 
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تینما یتینما ، روما  ناصـصختم  ( 1 .) دـناوخ یم  نارگید  تینما  نیمأت  مهم  لماع  ار  اـه  تازاـجم  نیا  دـهد و  یم  رارق  نیگنـس  تازاـجم 
تینما نآرق  رد  دنناد . یم  یعامتجا  يریذپ  بیـسآ  هنیمز  ار  ینما  ان  ساسحا  یناج و  ینما  ان  دنناد و  یم  تیمها  روخ  رد  رایـسب  ار  یناج 

رپ رایـسب  نآرق  رد  یناج  تینما  دنچ  ره  ( 2 .) تسا هدش  هتسناد  اه  ناسنا  مامت  نتـشک  دننام  درف  کی  نتـشک  دراد و  تیمها  رایـسب  یناج 
درامش و مرتحم  ار  نارگید  تینما  هک  تسا  دنورهش  ره  قح  ینامز  ات  یناج  تینما  تسین . قلطم  تینما  نیا  اما  تسا  هدش  هتـسناد  تیمها 
اهرواب و تهج  زا  اه  ناسنا  یمامت  هک  تفگ  دیاب  هدـیقع  تینما  دروم  رد  هدـیقع : تینما  2 ـ دـنک . يراددوخ  نارگید  قوقح  هب  زواجت  زا 
ار ناشیا  ناوت  یمن  داد . رارق  ینماان  رد  درک و  دیدهت  دنراد ، هک  ییاهرواب  ببس  هب  ار  ناشیا  ناوت  یمن  دنتـسه و  تینما  ياراد  اه  هشیدنا 

لکـش ره  اب  دـبات و  یمن  رب  ار  هدـیقع  نابحاص  باعرا  دـیدهت و  نآرق ، تخاس . راداو  دوخ  هدـیقع  نداهناو  دـیدج و  يرواـب  شریذـپ  هب 
شهوکن ار  ناگدننک  دیلقت  دراد و  یم  رذح  رب  ینید  ینابم  رد  هناروکروک  دیلقت  زا  ار  ناسنا  ًالّوا  هک  نیا  هچ  دـنک ، یم  تفلاخم  دـیدهت 

. تسا هتـساوخ  ار  راگدـیرفآ  شنیرفآ و  رد  ّربدـت  لمأت و  ناـشیا  زا  دـناوخ و  یم  ارف  لـقع  زا  يریگ  هرهب  هب  ار  ناـسنا  مود : ( 3 .) دنک یم 
دسانش یم  تراشب  میب و  نید ، غیلبت  ار  ناربمایپ  ۀفیظو  مراهچ : ( 4 .) دنک یم  یفرعم  ریذپانربج  يرایتخا و  ینورد و  يرما  ار  هدیقع  موس :

يا هدـیقع  شریذـپ  رب  ناوت  یمن  ار  سک  چـیه  نآرق  تایآ  قبط  نیارباـنب  ( 5 .) دـناد یمن  ناشیا  ۀـفیظو  ار  نید  شریذـپ  رب  مدرم  رابجا  و 
يور چیه  هب  تسا و  یبلق  يرایتخا و  يرما  یـسایس و ...  یبهذـم ، ینید ، ةدـیقع  اریز  دومن ، ادـج  شیاهرواب  زا  ار  يدرف  ای  درک و  رابجا 

زا میروایب و  ور  حیحـص  ةدـیقع  هب  ندوب  قح  رب  تهج  هب  یـسررب و  لقعت و  اـب  هک  تسه  زین  نیا  ياـج  یلو  دریذـپ ، یمن  هارکا  راـبجا و 
هک ره  دـیبلط و  يرای  لقع  زا  تسیاـب  یم  يداـقتعا  روما  رد  دـنک  یم  شرافـس  اـم  هب  مالـسا  میهنب . ندرگ  نآ  ماـکحا  هب  تریـصب  يور 

ماکحا تسا . ریذـپ  لقع  دنـسپدرخ و  مالـسا  توعد  مایپ و  نیا  دـشاب . هتـشاد  لیلد  يداقتعا  ياهرواب  نیا  رب  دوخ  یلقع  ناوت  اب  بسانتم 
دشاب و انشآ  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید  هک  تسا  نیا  خساپ  دوش ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  مالـسا  رد  دادترا 

هدیقع شریذپ  رد  نیدلا ؛ یف  هارکا  ال  : " دیوگ یم  نآرق  دروآ . یم  نامیا  نآ  هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دشاب ، هتشادن  راکنا  تلاح 
هک ره  تفگ : دومن و  اوران  ریسفت  هرازگ ، نیا  زا  دیابن  یلو  تسا ، یتسرد  نخس  نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اب  هدیقع  ًالوصا  " تسین . هارکا 

دـشّرلا نّیبت  دق  : " دیوگ یم  روکذم  نخـس  لابند  هب  نآرق  هکلب  دریگب ، يزاب  هب  ار  نارگید  دیاقع  ات  تسا  دازآ  دـهاوخب ، شلد  هنوگ  ره 
هارکا و يارب  یلیلد  تسا ، راکشآ  تقیقح  دشر و  هار  یتقو  ینعی  ( 6" .) تسا نشور  تسردان  یفارحنا و  ياه  هار  زا  تسار  هار  ّیغلا ؛ نم 

دنک هدافتسا  ءوس  يدازآ  زا  درادن  قح  ناسنا  نیاربانب ، تسا . اریذپ  ار  نآ  دانع  راکنا و  نتشاد  نودب  میلـس  لقع  اریز  درادن ، دوجو  رابجا 
زین نخـس  نیا  دـیامن . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا  یگنهرف  يرکف و  تینما  دریگب و  هرخـسم  داب  هب  ار  هعماج  تاداقتعا  يدازآ ، ۀـناهب  هب  و 

رگید نید  دناوت  یم  تسین ، قح  رب  مالسا  نید  هک  داد  صیخـشت  ناملـسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم 
ياهوزرآ لایما و  يدرف ، یعامتجا و  ياـهراتفر  نیناوق ، ینید ، ياـهرواب  تاداـقتعا و  ساـسا  رب  هک  يا  هعماـج  رد  اـما  دـنک ، باـختنا  ار 

قح دراد ) یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يرایـسب  ياهدرکراک  دراوم  نیا  زا  کی  ره  هک   ) هتفرگ لکـش  یقالخا  ياه  شزرا  اه و  ناسنا 
یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  بولطمان  راثآ  اریز  دشاب ، اه  نآ  بیرخت  ددص  رد  هدومن و  يریگ  عضوم  تاداقتعا  نید و  ربارب  رد  درادـن 

لزلزتم ار  مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا  هک  تهج  نیا  زا  دادترا  نیاربانب  دش ، دـهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دـهاوخ  داجیا 
دادن و جاور  ار  دوخ  رواب  رگا  اما  دنک . یم  دروخرب  دترم  اب  مالسا  طیارش  يرـسکی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دنک ، یم 

کی دادـترا  عقاو  رد  تسا . مرتحم  شدوخ  دزن  شا  هدـیقع  دـنرادن و  يراک  وا  هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب 
هنوگچ وا  اب  ادخ  هک  نیا  ینید . يداقتعا و  مکح  کی  هن  تسا ، ینید  ۀعماج  یقوقح  يرکف و  تینما  ظفح  يارب  یعامتجا  یـسایس  مکح 
يادرف دنوادخ  تسا . هدروآ  يور  هدیقع  نیا  هب  تجاجل  دانع و  يور  زا  ای  دراد  تقادص  يو  هک  دـناد  یم  ادـخ  اهنت  دـنک ، یم  دروخرب 

یمن شا  هذخاؤم  دشاب ، هدـشن  مامت  یـسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف  ومه  درک . دـهاوخ  راتفر  وا  اب  تمکح ، لدـع و  ۀـیاپ  رب  تمایق 
ره هب  دنک و  یم  تفایرد  شاداپ  باوث و  تسا ، هدرک  لمع  نآ  هب  هدرک ، كرد  هک  ار  اه  یبوخ  شلقع  هک  ردق  ره  دـیوگ : یم  ( 7 .) دنک
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ناملسم زا  یسک  رگا  1 ـ تسا : تمسق  ود  رب  دترم  دنیب . یم  رفیک  ازج و  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شرواب  دض  ای  یهاتوک و  لمع ، رد  هزادنا ،
ردپ و زا  یسک  رگا  2 ـ دنیوگ . یم  يرطف  دترم  ار  وا  ددرگرب ، مالـسا  زا  اما  هدش ، ّدلوتم  ناملـسم  ردام  ردپ و  زا  ینعی  دشاب ، هدش  هدییاز 

مکح رظن  زا  اما  دنیوگ . یم  یّلم  دترم  ار  وا  دوش ، دترم  سپس  دنک ، رایتخا  ار  مالـسا  غولب ، زا  دعب  دشاب و  هدش  هدیئاز  ناملـسم  ریغ  ردام 
وا ۀبوت  دنوادخ  دنک ، هبوت  دربب و  دوخ  هابتـشا  هب  یپ  رگا  یّلم ) هچ  يرطف و  هچ   ) دترم تسا . توافتم  ناشمکح  دـترم ، عون  ود  نیا  یهقف 

دسافم هک  نیا  هب  طورـشم  دریذپ ، یم  ار  هبوت  دنوادخ  تسا و  ینتفریذپ  ناهانگ  زا  ینامیـشپ  هک  هدش  تباث  هبوت  ثحب  رد  دریذپ . یم  ار 
تیلالح وا  زا  هدروخ ، ار  یـسک  لام  رگا  دـیامن . ناربج  هدرک ، هاـنگ  هب  قیوشت  اـی  هارمگ  ار  یـسک  رگا  دـیامن و  حالـصا  ار  دوخ  لاـمعا 

لمع دندرک و  هبوت  هک  یناسک  میحّرلا ؛ باّوتلا  انأ  مهیلع و  بوتأ  کئلوأف  اونّیب  اوحلصا و  اوبات و  نیّذلا  ّّالإ  : " دنک یضار  ار  يو  دبلطب و 
.1 اه : تشون  یپ  ( 8" .) متـسه نابرهم  ریذپ  هبوت  نم  مریذپ و  یم  ار  نانآ  ۀبوت  نم  دندومن ) ناربج  ار  دوخ  ياهیدب  و   ) دنداد ماجنا  حلاص 

ۀیآ ( 76  ) ناسنا ۀیآ 108 ؛ ( 12  ) فسوی ۀیآ 256 ؛ نامه ، . 4 ۀیآ 170 . هرقب ، . 3 ۀیآ 32 . ( 5  ) هدئام . 2 ۀیآ 195 . هرقب ، ۀیآ 29 و  ( 4  ) ءاسن
ۀیآ ( 17  ) ءارسا . 7 ۀیآ 256 . ( 2  ) هرقب . 6 ۀیآ 41 . ( 10  ) سنوی ۀیآ 92 ؛ ( 5  ) هدئام ۀیآ 20 ، ( 3  ) نارمع لآ  . 5 ۀیآ 29 . ( 18  ) فهک 3 ؛

ۀیآ 160. هرقب ، . 8 . 15

؟ دنشکیم ار  دترم  ام  روشک  نوناق  رد  ارچ  سپ  نیدلا ، یف  هارکاال  دومرف : نآرق  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟ دنشکیم ار  دترم  ام  روشک  نوناق  رد  ارچ  سپ  نیدلا ، یف  هارکاال  دومرف : نآرق  هک  نیا  اب 

خساپ

یخرب تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رایـسب  نآرق  رد  یناج  تینما  مینک . هراشا  هدیقع  تینما  یناج و  تینما  عون  ود  هب  دـیاب  خـساپ  زا  لبق 
همدـص یـشک و  رگید  یـشکدوخ و  زا  تایآ  یـضعب  هنومن  يارب  تسا . هدـمآ  دورف  یناج  تینما  نیمأت  فدـه  اب  نآرق  ییازج  ماکحا  زا 

رارق نیگنـس  تازاجم  دـنناسریم ، لتق  هب  دـنزاسیم و  مودـصم  ار  نارگید  هک  ناـنآ  يارب  تاـیآ  نیا  دـنکیم . عنم  نارگید  هب  ندـناسر 
تیمها روـخرد  رایـسب  ار  یناـج  تینما  ناسانـش ، تینما  ( 1 .) دـناوخیم نارگید  تینما  نیمأـت  مهم  لـماع  ار  اـهتازاجم  نـیا  دـهدیم و 

نتشک دراد و  تیمها  رایـسب  یناج  تینما  نآرق  رد  دننادیم . یعامتجا  يریذپ  بیـسآ  هنیمز  ار  ینماان  ساسحا  یناج و  ینماان  دننادیم و 
نیا اـما  تسا  هدـش  هتفگ  تیمها  رپ  رایـسب  نآرق  رد  یناـج  تینما  دـنچ  ره  ( 2 . ) تسا هدش  هتـسناد  اهناسنا  مامت  نتـشک  دـننام  درف  کی 

نارگید قوقح  هب  زواـجت  زا  درامـش و  مرتـحم  ار  نارگید  تینما  هک  تسا  دنورهـش  ره  قح  یناـمز  اـت  یناـج  تینما  تسین . قـلطم  تینما 
ناوتیمن دنتـسه و  تینما  ياراد  اههشیدـنا  اـهرواب و  تهج  زا  اـهناسنا  یماـمت  هک  تفگ  دـیاب  هدـیقع  تینما  دروم  رد  دـنک . يراددوخ 
یعامتجا یگدـنز  هاگتـساخ  اههشیدـنا  اهرواب و  هک  نیا  هچ  داد ، رارق  ینماان  رد  درک و  دـیدهت  دـنراد ، هک  ییاهرواب  ببـس  هب  ار  ناـشیا 

تسا و شزرا  اـب  رایـسب  دـیاقع  اـهرواب و  مالـسا  رد  ساـسا  نیارب  دراد . یعاـمتجا  يدرف و  ياـهراتفر  زورب  رد  ار  شقن  نیرتشیب  تسا و 
تایآ تخاس . راداو  دوخ  هدیقع  نداهناو  دیدج و  يرواب  شریذپ  هب  ار  ناشیا  ناوتیمن  دنربیم و  رس  هب  لماک  تینما  رد  هدیقع  نابحاص 

ره اب  دـباتیمنرب و  ار  هدـیقع  نابحاص  باعرا  دـیدهت و  نآرق ، دـننکیم . داجیا  ینماان  ناناملـسم  يارب  هک  تسا  ینافلاخم  هرابرد  داـهج 
دیلقت دـبلطیم و  ار  هارکا ) رب  ینورد  لماع  کی  ناونع  هب   ) دـیلقت زا  ییاهر  ناسنا  زا  ًـالوا  هک  نیا  هچ  دـنکیم ، تفلاـخم  دـیدهت  لـکش 

ار راگدیرفآ  شنیرفآ و  رد  ربدت  لمأت و  ناشیا  زا  دناوخیم و  ارف  لقع  زا  يریگهرهب  هب  ار  ناسنا  مود : ( 3 ،) دنکیم شهوکن  ار  ناگدننک 
ار ینید  یتدـیقع و  ياهيراگزاسان  مراـهچ : ( 4 .) دـنکیم یفرعم  ریذـپانربج  يرایتخا و  ینورد و  يرما  ار  هدـیقع  موس : تسا . هتـساوخ 
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نیمز يور  هک  یناـسک  همه  تساوخیم  وت  راـگدرورپ  رگا  مهّلک ؛ ضرـالا  یف  نم  نمـال  کـبر  ءاـش  ول  و  : " دـنادیم دـنوادخ  تساوخ 
ار نید  شریذـپ  رب  مدرم  راـبجا  دسانـشیم و  تراـشب  میب و  غـیلبت ، ار  ناربماـیپ  هفیظو  مجنپ : ( 5" .) دندروآیم نامیا  رابجا ) هب  ، ) دنتـسه
درادیم و زاب  نارفاک  اب  يریگرد  زا  ار  ناشیا  دـنکیم و  توعد  ناـفلاخم  اـب  ارادـم  هب  ار  ناناملـسم  مشـش : ( 6 .) دناوخیمن ناشیا  هفیظو 
ار سک  چـیه  نآرق  تاـیآ  قبط  رب  نیارباـنب  ( 7 .) دـنادیم تینما  رد  یفرط ) یب  مالعا  ناناملـسم و  هب  ضرعت  مدـع  طرـش  هب   ) ار ناـفلاخم 

يرایتخا يرما  یـسایس و )... یبهذم ، نید ،  ) هدیقع اریز  دومن ، ادج  شیاهرواب  زا  ار  يدرف  ای  درک و  رابجا  ياهدیقع  شریذپ  رب  ناوتیمن 
هب يدرف  رگا  تسا . يرطف  مالـسا  نید  میزادرپیم .: خساپ  هب  همدـقم  نیا  زا  دـعب  دریذـپیمن . هارکا  رابجا و  يور  چـیه  هب  تسا و  یبلق  و 

ال : " دیوگیم نآرق  دروآیم . نامیا  نآ  هب  یلومعم  یعیبط و  تروص  هب  دشاب ، هتـشادن  راکنا  تلاح  دـشاب و  انـشآ  مالـسا  عورف  لوصا و 
نیا زا  دـیابن  یلو  تسا ، یتسرد  نخـس  نیا  تسین . راگزاس  هارکا  اـب  هدـیقع  ًـالوصا  " تسین . هارکا  هدـیقع  شریذـپ  رد  نیدـلا ؛ یف  هارکا 
لابند هب  نآرق  هکلب  دریگب ، يزاب  هب  ار  نارگید  دـیاقع  اـت  تسا  دازآ  دـهاوخب ، شلد  هنوگره  هک  ره  تفگ : دومن و  اوراـن  ریـسفت  هرازگ ،

دشر و هار  یتقو  ینعی  ( 8" .) تسا نشور  تسردان  یفارحنا و  ياههار  زا  تسار  هار  یغلا ؛ نم  دشرلا  نییبت  دق  : " دیوگیم روکذـم  نخس 
، نیاربانب تسا . اریذپ  ار  نآ  دانع  راکنا و  نتـشاد  نودب  میلـس  لقع  اریز  درادـن ، دوجو  رابجا  هارکا و  يارب  یلیلد  تسا ، راکـشآ  تقیقح 

یگنهرف يرکف و  تینما  دریگب و  هرخـسم  داب  هب  ار  هعماـج  تاداـقتعا  يدازآ ، هناـهب  هب  دـنک و  هدافتـساءوس  يدازآ  زا  درادـن  قح  ناـسنا 
هک داد  صیخشت  ناملسم  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  لاح  تسا . فرع  لقع و  شریذپ  دروم  زین  نخـس  نیا  دیامن . لتخم  لزلزتم و  ار  عامتجا 

، نیناوـق ینید ، ياـهرواب  تاداـقتعا و  ساـسارب  هک  ياهعماـج  رد  اـما  دـنک ، باـختنا  ار  رگید  نید  دـناوتیم  تسین ، قـح  رب  مالـسا  نـید 
يرایسب ياهدرکراک  دراوم  نیا  زا  کی  ره  هک  هتفرگ  لکش  یقالخا  ياهشزرا  اهناسنا  ياهوزرآ  لایما و  يدرف ، یعامتجا و  ياهراتفر 

راثآ اریز  دـشاب ، اهنآ  بیرخت  ددـصرد  هدومن و  يریگعضوم  تاداقتعا  نید و  ربارب  رد  درادـن  قح  دراد ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد 
هک تهج  نیا  زا  دادترا  نیاربانب  دش ، دهاوخ  یعامتجا  ناکرا  لزلزت  ثعاب  درک و  دهاوخ  داجیا  یعامتج  يدرف و ا  یگدنز  رد  بولطمان 

دروخرب دـترم  اب  مالـسا  طیارـش  يرـس  کی  دوجو  اب  و  تسین ، هتـسیاش  اور و  نآ  راهظا  دـنکیم ، لزلزتم  ار  مدرم  نامیا  یمومع و  راکفا 
دادـترا مکح  دـنرادن و  يراک  وا  هب  درکن ، دراو  یبیـسآ  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تینما  هب  دادـن و  جاور  ار  دوخ  رواـب  رگا  اـما  دـنکیم .

زا ای  دراد  تقادص  يو  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  دـنکیم ، دروخرب  هنوگچ  وا  اب  ادـخ  هک  نیا  تسا . مرتحم  شدوخ  دزن  شاهدـیقع  هتـشادن و 
ومه درک . دـهاوخ  راتفر  وا  اب  تمکح ، لدـع و  هیاـپ  رب  تماـیق  يادرف  دـنوادخ  تسا . هدروآ  يور  هدـیقع  نیا  هب  تجاـجل  داـنع و  يور 

كرد هک  ار  اـهیبوخ  شلقع  هک  ردـق  ره  دـیوگیم : ( 9 .) دنکیمن شاهذخاؤم  دـشاب ، هدـشن  مامت  یـسک  رب  تجح  رگا  : " تسا هدومرف 
، تسا هداد  ماجنا  ار  شرواب  دض  ای  یهاتوک و  لمع ، رد  هزادنا ، ره  هب  دنکیم و  تفایرد  شاداپ  باوث و  تسا ، هدرک  لمع  نآ  هب  هدرک ،

تـسا مرجم  دنک  راهظا  ار  دوخ  دادـترا  تجاجل  دانع و  يور  زا  هک  یـسک  تسا و  مرج  کی  مالـسا  رظن  زا  دادـترا  دـنیبیم . رفیک  ازج و 
اب زین  ّدح  يارجا  تسین و  یگداس  هب  یضاق  دزن  مرُج  تابثا  تسا  یهیدب  دنک . یم  تازاجم  ار  مرجم  تابثا ، تروص  رد  یمالسا  مکاحو 
هک تسین  روط  نیا  نیا ، ربانب  دوشیمن . يراج  ّدح  دشاب  هتشاد  ياههبش  كدنا  یضاق  رگا  دوشیم ، فقوتم  یـضاق  يارب  ياههبـش  كدنا 

؟ دـیراد غارـس  نآ  زا  دروم  دـنچ  نونکات  دنـشکب ، ار  وا  دـش ، رکذ  هک  یطیارـش  دوجو  هب  نانیمطا  تاـبثا و  نودـب  دـش ، دـترم  یـسک  اـت 
هیآ هرقب ، هروس   - 4 هیآ 170 . هرقب ، هروس   - 3 هیآ 32 . هدئام ، هروس   - 2 هیآ 195 . هرقب ، هروس  هیآ 29 و  ءاسن ، هروس   - 1 اهتشونیپ :

20 و نارمع ، لآ   - 6 هیآ 149 و 35 . ماعنا ، هیآ 99 و  فسوی ،  - 5 هیآ 29 . فهک ، هیآ 3 و  ناسنا ، هروس  زین  هیآ 108  فسوی ، 256 و 
هیآ 15. ( 17  ) ءارسا  - 9 هیآ 256 . ( 2  ) هرقب  - 8 هیآ 61 . هیآ 61 ، لافنا ،  - 7 هیآ 41 .  سنوی ، هیآ 92 ، هدئام ،

؟ تسین دازآ  نید ، باختنا  رد  ناسنا  ارچ 

شسرپ
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؟ تسین دازآ  نید ، باختنا  رد  ناسنا  ارچ 

خساپ

کی زا  هک  نید  اریز  تسا ، هتسبن  يرگید  رب  ار  بهذم  نید و  هندازآ  شریذپ  هار  یـسک  تسا و  زاب  همه  يارب  بهذم  نید و  باختنا  هار 
اما دراذگب  رثا  دناوتیم  ام  تاکرح  لامعا و  رد  رابجا  روز و  دـشاب . یلیمحت  تسین  نکمم  دریگیم ، هیام  هشیر و  یبلق  تاداقتعا  هلـسلس 

ای دوش  دـنلب  شیاج  زا  درک  روبجم  ار  یـسک  ناوتیم  هحلـسا  ندرب  راک  هب  دـیدهت و  اـب  یبلق . ینورد و  روما  تاداـقتعا و  راـکفا و  رد  هن 
ای ربمایپ  ای  ادخ  هب  يروبجم  تفگ : وا  هب  ناوتیمن  یلو  دنک ، جرخ  لوپ  ای  دناوخب  زامن  ای  دهد ، ماجنا  تشز  ياهتکرح  ای  دهدب ، شحف 

دیدهت و قیرط  زا  هن  دوشیم ، داجیا  صاخ  ياههار  زا  هک  تسا  یبلق  ینورد و  رما  نامیا  داقتعا و  اریز  یـشاب ، هتـشاد  نامیا  داقتعا و  ماما 
طقف رارقا  نیا  نکیل  دـنکب ، یبلطم  هب  رارقا  رابجا  هب  دریگ ، رارق  هجنکـش  حرج و  برـض و  دروم  هک  یـسک  تسا  نکمم  رابجا . باعرا و 
رگا دشابیمن . رابجا  لباق  دریگیم و  تروص  ناسنا  رایتخا  اب  هراومه  بهذـم  نید و  باختنا  ًالوصا  سپ  نامیا ، داقتعا و  هن  تسا ، یظفل 
دروم رد  میرک  نآرق  دوش . يدنمهدیقع  رهاظ  هب  طقف  هکلب  درادن ، هدیقع  عقاو  رد  دیامن ، هدیقع  راهظا  یلیاسم  هب  يراچان  يور  زا  یـسک 

: دـیامرفیم رگید  ياهـیآ  رد  اـی  ( 1" .) تسین یهارکا  نید  لوـبق  رد  نیدـلا ؛ یف  هارکا  ـال  : " دـیامرفیم تـسین  هارکا  لـباق  نـید  هـک  نـیا 
هک یماـگنه  تسا  صخـشم  ًـالماک  " دـننکیم . يوریپ  باـختنا و  ار  نیرتـهب  دنونـشیم و  ار  اهنخـس  هک  نم  ناگدـنب  هب  هدـب  تراـشب  "

هک  ) ار قیقحت  يارب  مزال  رازبا  دنوادخ  تسا و  زاب  ناسنا  باختنا  يارب  هار  دینـش ، ار  فلتخم  دیاقع  اهنخـس و  دیاب  دـیامرفیم : دـنوادخ 
ار قـیقحت  هکلب  بیغرت و  قـیوشت و  یتـح  هتـشاذگ و  زاـب  دـنوادخ  ار  قـیقحت  هار  سپ  تسا ، هداد  رارق  وا  راـیتخا  رد  تسا ) درخ  لـقع و 

نیرتهب ناسنا  هک  هداد  نامرف  روتسد و  لاح  نیع  رد  تسا . هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  قح  نید  تخانش  يارب  مزال  رازبا  هتسناد ، بجاو 
یفارخ و هدیقع  هچرگ   ) هدیقع ره  دناوتیم  ناسنا  هک  تسین  نیا  هدیقع  باختنا  رد  يدازآ  يانعم  نیاربانب ، دریذپب ، ار  قح  نید  دـیاقع و 
ار نآ  تیناقح ، ندـش  نشور  زا  سپ  دـنک و  قیقحت  قح ، نید  هرابرد  ناـسنا  تسا  مزـال  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  دریذـپب ، ار  لـطاب )

دروـم ترخآ  رد  تـسا و  لوئـسم  دـیامن ، يوریپ  لـطاب  نـید  زا  دوـخ ، لـطاب  عفاـنم  اههتــساوخ و  سوـه و  اوـه و  يور  زا  رگا  دریذـپب .
هیآ 256. ( 2) هرقب  - 1 اهتشونیپ : دریگیم . رارق  رفیک  تساوخزاب و 

؟  تسا مادعا  وا  مکح  دوشب  جراخ  مالسا  نیدزا  هک  سک  ره  ارچ 

شسرپ

؟  تسا مادعا  وا  مکح  دوشب  جراخ  مالسا  نیدزا  هک  سک  ره  ارچ 

خساپ

مایپ و دنم  زاین  دهد و  صیخشت  ار  تداعـس  هار  دناوت  یمن  دوخ  لقع  رب  هیکت  اب  ییاهنت و  هب  نوچ  و  دسرب ، لامک  هب  ات  هدش  هدیرفآ  رـشب 
یم ادج  یهلا  ریغ  نایدا  زا  یهلا  نایدا  هار  نیا  رد  تخیگنارب . تداعـس  هار  يامنهار  ناونع  هب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  تسا ، یهلا  ییامنهار 
ریغ رگا   ) ودنه ادوب و  دننام  یهلا  ریغ  نایدا  ًاعبط  هک  دوش  یم  تباث  دنوادخ  فرط  زا  ناربمایپ  ندمآ  ترورض  لوا  مدق  رد  ًالوصا  دوش و 

دننام ایبنا  تامیلعت  رد  ناسنا  تسا ، راتـشون  نیا  ثحب  مامت  هکلب  یلـصا و  ثحب  هک  یهلا  نایدا  دروم  رد  اما  دنوشیم . ادج  دنـشاب ) یهلا 
ناـمز و تایـضتقم  قبط  يا  هرود  ره  رد  رـشب  ور  نیا  زا  دـنرب . ـالاب  سـالک  نیرخآ  اـت  لّوا  سـالک  زا  ار  وا  هک  هدوـب  زوـمآ  شناد  کـی 
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باتک لوزن  عیارـش  یمئاد  دیدجت  ناربمایپ ، روهظ  ظاحل  نیدب  هک  تسا  هدوب  ون  روآ  مایپ  ون و  مایپ  دـنمزاین  درک ، یم  ادـیپ  هک  یتفرـشیپ 
لماک همانرب  دـناوتب  هک  دیـسر  يدـح  هب  تیرـشب  هک  نیا  ات  دـش ، یم  لماکتم  مه  نید  ناسنا ، لماکت  اب  تفرگ . یم  ماجنا  ینامـسآ  ياه 

مالـسا نید  تسا ، یهلا  ربمایپ  نیرخآ  هک  (ص ) دمحم ترـضح  طسوت  تسا ، تیمتاخ  ةرود  هک  نامز  نیا  رد  دیامن . تفایرد  ار  تداعس 
[1 .] دنیامن يوریپ  مالـسا  زا  دندش  فلکم  رـشب  ۀمه  دیدرگ و  خوسنم  هتـشذگ  نایدا  ۀمه  مالـسا  ندمآ  اب  دش و  هضرع  لماک  تروص  هب 

دوجو اب  اریز  ، ) تسا هدش  خسن  یلبق  نایدا  نید ، نیا  ندمآ  اب  تسا و  نایدا  نیرت  لماک  ینامسآ و  نید  نیرخآ  مالسا  هک  اج  نآ  زا  سپ 
همه رب  تسین و  شیب  یکی  ینامز ، ره  رد  قح  نید  رگید : یناـیب  هب  تسا . مالـسا  قح ، نید  اـهنت  2]و  (] دـشاب یمن  صقان  هب  يزاین  لماک ،
کی فده و  کی  يوس  هب  یگمه  ادخ  ناربمایپ  درادن . دوجو  یعازن  فالتخا و  ناربمایپ  نایم  هتبلا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  تسا  مزال  سک 

ره رد  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس  نیا  یلو  دنروآ ، دوجو  هب  یـضقانتم  ياه  هورگ  رـشب  نایم  هک  دنا  هدماین  نانآ  دننک . یم  توعد  ادخ 
نیا نخـس  يانعم  سکع  رب  دریذـپب . دـهاوخ  یم  هک  ار  ینید  ره  ینامز ، ره  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  دراد و  دوجو  قح  نید  نیدـنچ  یناـمز 
هدوب ناش  لضفا  متاخ و  ًاصوصخ  قحال  ناربمایپ  رّـشبم  قباس  ناربمایپ  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  ۀمه  دیاب  ناسنا  هک  تسا 
نامه تعیرـش  میلـست  ینامز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  ۀمزال  سپ  دنا ، هدوب  قباس  ناربمایپ  قّدصم  يدعب  ناربمایپ  دنا و 
ربمایپ نیرخآ  ۀلیـسو  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرخآ  هب  هیمتخ  ةرود  رد  تسا  مزـال  ًارهق  تسا و  وا  ةرود  هک  میـشاب  يربماـیپ 

زا رگید  ناهج  رد  وا  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیوجب ، ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  دـیامرف " : یم  میرک  نآرق  مینک . لـمع  هدیـسر 
ندـش ادـخ  میلـست  روظنم  هکلب  تسین ، مالـسا  نید  صوصخ  مالـسا ، زا  دارم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  [ 3" .] دوب دـهاوخ  ناراکنایز  هلمج 
هتشاد لکش  ینامز  ره  رد  میلست  تقیقح  یلو  تسا ، میلست  نید  مالسا ، نید  تسا و  میلـست  نامه  مالـسا  هتبلا  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا .

نآ رب  طقف  مالـسا  هملک  ًارهق  تسا و  هتفای  روهظ  ایبنألا  متاـخ  ترـضح  تسد  هب  هک  تسا  ياهیاـم  نارگ  نید  نآ ، لکـش  ناـمز  نیارد  و 
روتـسد نیرخآ  هب  هراومه  هک  تسا  نشور  و  تسا ، وا  ياهروتـسد  نتفریذپ  ندش  ادخ  میلـست  ۀـمزال  رگید : ترابع  هب  ددرگ . یم  قبطنم 

نید اهنت  (ص ) مرکا لوسر  تثعب  زا  دعب  سپ  [4 .] تسا هدروآ  لوسر  نیرخآ  هک  تسا  نامه  ادخ  روتـسد  نیرخآ  درک و  لمع  دیاب  ادخ 
مالعا یناهج  ار  دوخ  تلاسر  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  نانچ  تسا . هدـیدرگ  مالعا  لـطاب  هدـش و  خوسنم  رگید  ناـیدا  تسا و  مالـسا  قح ،

نم مدرم ، يا  وگب  : " دـیوگ یم  (ص ) ربمایپ هب  باطخ  نآرق  درک . مالـسا  هب  توعد  ار  رگید  ناـیدا  ناوریپ  همه  اراـصن و  دوهی و  دومن و 
هک تسا  وا  [ " 6" .] میداتـسرف هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  مدرم  ۀمه  يارب  ار  وت  ام  دمحم ، يا  [ "5" .] متسه امش  ۀمه  يارب  ادخ  ةداتسرف 

ناکرـشم هچ  رگا  دزاس ، بلاـغ  اـه  نید  ماـمت  رب  ار  وا  نییآ  دوخ و  ربماـیپ  اـت  داتـسرف ، يرادـیاپ  قح و  نید  تیادـه و  اـب  ار  دوخ  ربماـیپ 
ناوت یم  نیا  رب  نوزفا  تسا . مالسا  قح ، نید  اهنت  هک  تسا  یعطق  ۀلئسم  یلقع  لیالد  اب  ناملـسم  درف  کی  رظن  زا  نیاربانب  [ 7" .] دنهاوخن

ناربمایپ ینامسآ  ياه  باتک  اریز  درادن ، دوجو  تسا ، ادخ  نید  تفگ  ناوتب  هک  یعقاو  نید  مالـسا ، زا  ریغ  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  تفگ :
شوختسد ای  دش و  وحم  یلک  هب  نامز  رورم  هب  دندش ، یم  بوسحم  نید  ياوتحم  دندوب و  یهلا  نیناوق  ةدنرادرب  رد  هک  تعیرـش  بحاص 

، دـنامن یقاب  (ع ) یـسیع لیجنا  مان  هب  يزیچ  و  تفرگ ، رارق  ناوارف  ياه  فیرحت  دروم  (ع ) یـسوم تاروت  هک  نانچ  تفرگ . رارق  فیرحت 
یفرعم سدـقم  باـتک  ماـن  هب  دـش و  هیهت  ییاـه  هعومجم  دـندش ، یم  هدرمـش  ترـضح  ناوریپ  زا  هک  يدارفا  ياـه  سیون  تسد  زا  هکلب 

هک یباتک  اه  نآ  زا  مادک  چیه  هک  تسناد  دهاوخ  دنکفیب ، یلعف ) لیجنا  تاروت و   ) نیدهع رب  يرظن  هک  یـضرغ  یب  صخـش  ره  دیدرگ .
یهاگآ روما  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  میـسرت  یناسنا  تروص  هب  ار  ادـخ  تاروت  تسین . هدـش  لزان  (ع ) یـسیع اب  (ع ) یـسوم رب 
ماجنارـس دوش و  بلاـغ  وا  رب  دـناوت  یمن  دریگ و  یم  یتـشک  بوقعی  ترـضح  اـب  [ 9 ،] دوش یم  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  اـهراب  و  [ 8 .] درادن

ًالّوا اریز  تسا ، رتاوسر  مه  تاروت  زا  لـیجنا  عضو  [ 10 .] دـننیبن یلاح  نینچ  رد  ار  ادـخ  مدرم  ات  درادرب  تسد  وا  زا  هک  دـنک  یم  سامتلا 
تسا یباتک  یلعف  لیجنا  هک  دنرادن  ییاعدا  نینچ  نایحیسم  تسین و  تسد  رد  هدش ، لزان  (ع ) یـسیع ترـضح  رب  هک  یباتک  مان  هب  يزیچ 

رب هوالع  و  ترضح ، نآ  ناوریپ  زا  نت  دنچ  هب  بوسنم  تسا  ییاه  شرازگ  نآ  ياوتحم  هکلب  هدرک ، لزان  (ع ) یسیع ترـضح  رب  ادخ  هک 
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ربمایپ ود  نیا  رب  هدـش  لزان  ياه  یحو  هلمج : کـی  رد  [ 11 .] دنک یم  دادـملق  یـسیع  ةزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  نتخاس  رمخ ، برـش  زیوجت 
یلو دوش ، یقلت  یهلا  یحو  نید و  ناونع  هب  دناوت  یمن  دـنک و  افیا  ار  مدرم  تیادـه  رد  دوخ  شقن  دـناوت  یمن  هدـش و  فیرحت  راوگرزب 

هک ارچ  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  نوصم  فیرحت  زا  هشیمه  يارب  تسا و  دوجوم  فیرحت  چـیه  نودـب  (ص ) مالـسا ربمایپ  رب  هدـش  لزان  یحو 
رادـهگن عـطق  روـط  هب  اـم  مـیدرک و  لزاـن  ار  نآرق  اـم  : " دوـمرف هدرک و  تنامـض  ار  فـیرحت  هفوـگ  ره  زا  مـیرک  نآرق  تینوـصم  ادـخ 

یم تباث  رگید  نایدا  نالطب  مالـسا و  ندوب  قح  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  توبن و  تابثا  اب  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  نوزفا  [ 12" .] مینآ
ار نایدا  نآ  ناوریپ  دومن و  مالعا  خوسنم  ار  هتـشذگ  نایدا  ۀـمه  تسا ، مالـسا  ةدـنروآ  هک  ترـضح  نآ  هک  دـنراد  لوبق  همه  اریز  دوش ،
. دنهد یهاوگ  وا  يوعد  قدص  هب  هک  يدـهاوش  نئارق و  - 1 دوش : یم  تابثا  قیرط  هس  زا  ناربمایپ  توبن  دومن . مالـسا  شریذپ  هب  توعد 
: دوش یم  تابثا  هار  هس  ره  زا  (ص ) مالـسا ربمایپ  توبن  دوش . هدروآ  توبن  ياـعدا  اـب  هارمه  هک  يا  هزجعم  - 3 نیشیپ . ربمایپ  قیدصت  - 2

طیحم رد  تبثم  ریثأت  وا ، بتکم  هب  ناگدنورگ  لاصخ  تصخش و  وا ، توعد  ياوتحم  طیحم ، ياه  یگدولآ  زا  ترضح  یگتسراو  فلا )
لاس لهچ  هکم  مدرم  تسا . وا  ياوعد  قدـص  رب  هاوگ  همه  ترـضح ، نآ  یگدـنز  قباوس  هوکـش و  اـب  میظع و  ندـمت  کـی  يزیر  یپ  و 

هب ار  وا  نانچ  نآ  دـش و  یمن  تفای  نآ  رد  یکیرات  ۀـطقن  نیرت  کچوک  هک  دـندوب  هدـید  کیدزن  زا  ار  ترـضح  نآ  راختفا  رپ  یگدـنز 
ياعدا غورد و  لامتحا  یصخش  نینچ  دروم  رد  ًاعبط  دندوب . هداد  ترضح  هب  نیما  بقل  هک  دندوب  هتخانش  يرادرک  تسرد  ییوگتـسار و 

یم ار  وا  روهظ  راظتنا  باتک ، لها  زا  یهورگ  دـندوب و  هداد  ار  ترـضح  نآ  تثعب  تراـشب  نیـشیپ ، ناربماـیپ  ب ) دـش . یمن  هداد  بذـک 
ترـضح نادـنزرف  ناـیم  زا  هک  دـنتفگ  یم  برع  ناکرـشم  هب  یتح  دنتـشاد . تسد  رد  يو  زا  ییاـیوگ  نشور و  ياـه  هناـشن  دندیـشک و 

دوهی و نادنمشناد  زا  یضعب  درک . دهاوخ  قیدصت  ار  يدیحوت  نایدا  نیشیپ و  ناربمایپ  هک  دش  دهاوخ  تلاسر  هب  ثوعبم  یسک  لیعامسا 
شالت ۀمه  اب  هدش ، فیرحت  لیجنا  تاروت و  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  دندروآ . نامیا  ترضح  هب  اه  ییوگـشیپ  هب  دانتـسا  اب  اراصن ،

نانچ دنک ، یم  مامت  نایوج  قح  رب  ار  تجح  هک  دوش  یم  تفای  ییاه  هتکن  هدمآ ، اه  تراشب  هنوگ  نیا  ندرک  وحم  يارب  هک  یـششوک  و 
نید هب  دـندش و  تیادـه  اه  تراشب  تاکن و  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  دـندوب ، تقیقح  قح و  بلاط  هک  اراصن  دوهی و  ياـملع  زا  يرایـسب  هک 

دوهشلا هماقا   " باتک بحاص  نارهت ، دوهی  گرزب  نادنمشناد  زا  اضر " دمحم  ازریم   " زا ناوت  یم  هلمج  زا  دندروآ . نامیا  مالـسا  سدقم 
ج) [ 13 .] درک دای  لیجنا " تاروت و  رد  دـمحم   " باـتک بحاـص  یحیـسم ، قباـس  فقـسا  دواد " دـحألادبع   " روسفورپ دوهیلا "و  ّدر  یف 

مامت رد  هک  تسا  ایبنألا  متاخ  دـیواج  ةزجعم  میرک  نآرق  یلو  هتـشاد ، دوخ  توبن  قدـص  يارب  نوگانوگ  ياه  هزجعم  (ص ) مرکا لوسر 
کچوک ياه  هروس  اب  هک  هکم  رد  نآرق  لوزن  ودب  زا  تسا . ترـضح  تبون  رب  عطاق  یناهُرب  یلـسن ، رـصع و  ره  رد  دـشخرد و  یم  راودا 

تسین هتخاس  رگید  رشب  چیه  نم و  زا  تسا و  ادخ  راک  نآرق  هک  دش  یعدم  ینعی  درک ، يّدحت  نآ  رب  ًامسر  (ص ) مرکا لوسر  دش ، زاغآ 
نایمدآ و همه  رگا  دـینادب  یلو  دـیریگب ، کمک  دـیهاوخ  یم  یـسک  ره  زا  دـینک و  شیامزآ  دـیرادن ، رواب  رگا  درواـیب . ار  نآ  دـننام  هک 
، دنرادن ار  نآرق  لثم  یلماک  باتک  ندروآرب  تردق  اهنت  هن  تشاد . دنهاوخن  ار  يراک  نینچ  تردـق  دـننک ، يراکمه  رگیدـکی  اب  نایّنج 
هک تسین  یکش  ياج  سپ  [ 14 .] تشاد دنهاوخن  ار  رثوک  ةروس  دیحوت و  ةروس  دـننام  يرطـس  کی  ای  هروس و  کی  یتح  هروس ، هد  هکلب 

ۀمه رب  دوخ  يربمایپ  رب  مکحم  یلیلد  ینادواج و  ةزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  باتک  نیا  ةدـنروآ  دراد و  ار  شدوخ  ندوب  هزجعم  ياعدا  نآرق 
ۀلیـسو هب  ماـش  حبـص و  ره  یهلا  يادـن  نیا  نرق ، هدراـهچ  زا  شیب  نتـشذگ  زا  دـعب  نوـنکا  تسا . هتـشاد  هضرع  هشیمه  يارب  ناـیناهج و 

زا (ص ) مالـسا ربماـیپ  هک  میناد  یم  دـنک . یم  ماـمت  ناـشیارب  ار  تجح  دـسر و  یم  ناـیناهج  شوگ  هب  نمـشد  تسود و  ياـه  هدنتـسرف 
یهلا نییآ  نیا  اب  هزرابم  يارب  یـششوک  هنوگ  چـیه  زا  هک  دـش  هجاوم  يزوت  هنیک  تخـس و  رـس  نانمـشد  اب  شتوعد  راهظا  زور  نیتسخن 

ترضح دش و  یثنخ  یهلا  ریبدت  اب  هک  دنتسب  ترـضح  لتق  هب  رمک  اه ، عیمطت  اهدیدهت و  ریثأت  زا  ندش  دیمون  زا  سپ  دندرکن و  یهاتوک 
ات شتلحر  ماگنه  زا  و  درک ، يرپس  ناکرـشم  اب  ددعتم  ياه  گنج  رد  ار  شفیرـش  رمع  ۀیقب  مه  ترجه  زا  دـعب  درک و  ترجه  هنیدـم  هب 
هار نیا  رد  يراک  چیه  زا  دنتـسه و  هدوب و  یهلا  رون  نیا  ندرک  شوماخ  ددـص  رد  یجراخ  نانمـشد  یلخاد و  نیقفانم  هراومه  مه  زورما 
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رصع نیارد  دندرک . یمن  رظن  فرص  نآ  زا  زگره  تشاد ، یم  ناکما  میرک  نآرق  دننام  یباتک  ندروآ  رگا  دننک . یمن  هدرکن و  راذگورف 
ار نآ  اب  يّدج  ةزرابم  رمک  هتخانـش و  ناشدوخ  هناملاظ  ۀطلـس  يارب  نمـشد  نیرت  گرزب  ار  مالـسا  ایند  گرزب  ياه  تلود  ۀـمه  هک  مه 

هباشم رطس  کی  هیهت  هب  مادقا  دنتـسناوت  یم  رگا  دنراد ، رایتخا  رد  ار  یتاغیلبت  یـسایس و  یلمع و  یلام و  تاناکما  هنوگ  همه  دنا و  هتـسب 
اریز دنتـشاد ، یم  هضرع  یناهج  تاغیلبت  لیاسو  یهورگ و  ياه  هناسر  ۀلیـسو  هب  ار  نآ  ودـندرک  یم  نآرق  کچوک  ياـه  هروس  زا  یکی 

فلتخم تاهج  زا  نآرق  تسا . نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  مالـسا و  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرترثؤم  نیرت و  هنیزه  مک  نیرت و  هداس  راـک  نیا 
رظن زا  - 5 نیناوـق . رظن  زا  - 4 یخیرات . لـیاسم  حرط  رظن  زا  - 3 فراـعم . رظن  زا  - 2 تحاصف . رظن  زا  زاـجعا  - 1 هلمج : زا  دراد ، زاـجعا 

ظاحل زا  یلو  هدش ، لیکـشت  ییابفلا  فورح  زا  هک  نیا  اب  نآرق  تایآ . نایم  فالتخا  مدـع  رظن  زا  - 7 یبیغ . رابخا  رظن  زا  - 6 زور . مولع 
ربماـیپ ینعی  نآرق  اـب  ناـنآ  نیرت  سونأـم  مدرم و  نیرت  حیـصف  نخـس  یتح  تسا . هزجعم  ظاـفلا  شنیچ  ییاـبیز و  تغـالب و  تحاـصف و 
تسین رعش  رثن . هن  تسا و  رعش  هن  نآرق  کبس  تسا . توافتم  نآرق  اب  ًالماک  تحاصف ، ییابیز و  رظن  زا  (ع ) یلع ترـضح  و  (ص ) مالـسا

بذک یعون  هک  تسا  قارغاو  هغلابم  هب  رعـش  ماوق  تسا . هارمه  هنارعاش  لّیخت  اب  ًالومعم  رعـش  هوالع  هب  درادـن . هیفاق  نزو و  هک  نیا  يارب 
گنهآ و ماجسنا و  یعون  زا  اریز  تسین . مه  یلومعم  رثن  لاح  نیع  رد  درادن . دوجو  یلایخ  ياه  هیبشت  يرعش و  تالّیخت  نآرق  رد  تسا .

صوصخم ياـه  گـنهآ  اـب  ار  نآرق  هراومه  ناناملـسم  تسا . هدـشن  هدـید  نونک  اـت  يرثن  نخـس  چـیه  رد  هک  تسا  رادروخرب  یقیـسوم 
یـصوصخم ياه  گنهآ  مه  نآ  تسین ؛ ریذپ  گنهآ  نآرق  دننام  يرثن  نخـس  چیه  تسا . نآرق  صوصخم  هک  دننک  یم  هدرک و  توالت 

رظن زا  نآرق  اب  تسناوتن  یناحور  نخـس  چـیه  ویدار  عارتخا  زا  سپ  وهل . سلاجم  بسانم  یگنهآ  هن  تسا ، یناحور  ملاوع  اب  بسانتم  هک 
، گنهآ ییابیز و  رظن  زا  زین  یمالـسا  ریغ  ياهروشک  یمالـسا ، ياهروشک  رب  هوالع  دـنک . يربارب  یناحور  ياه  گنهآ  لمحت  ییابیز و 

لصاح تذل  نآ  یبرع  رگید  رثن  رعش و  چیه  زا  هک  درب  یم  یتذل  نآرق  ندینـش  زا  سک  ره  دندیناجنگ . ییویدار  ياه  همانرب  رد  ار  نآرق 
اب اه  نآ  نآرق ، ياـج  هب  هک  دـنلیام  رایـسب  اـه  نآ  ناوریپ  تسا و  هدـش  همجرت  یبرع  هب  لـیجنا  تاروت و  هک  نآ  اـب  ور  نیا  زا  دوش . یمن 

، نآرق ییابیز  هک  تسا  نیا  بیجع  دوب . دـهاوخ  رخـسمت  بجوم  هک  دـنناد  یم  نوچ  دـننک ، یمن  ار  راک  نیا  یلو  دوش ، هدـناوخ  گنهآ 
روج رگید  رصع  ۀقئاذ  اب  تسا و  رـصع  کی  صوصخم  ابیز  نانخـس  زا  يرایـسب  تسا . هتـشاذگرس  تشپ  هدیدرون و  رد  ار  ناکم  نامز و 
یم نامز  هن  نآرق  ییابیز  یلو  دنـشاب ، یم  رادروخرب  هژیو  یگنهرف  زا  هک  تسا  تلم  کی  هقیلـس  صوصخم و  لقادح  ای  دـیآ و  یمن  رد 
یم نامز  هچ  ره  دنتفای . بسانم  دوخ  ۀقئاذ  اب  ار  نآ  دندش ، انـشآ  نآرق  نابز  اب  هک  یمدرم  ۀمه  صوصخم  گنهرف  هن  داژن و  هن  دسانش و 

زاجعا هنیمز  رد  [ 15 .] دنوش یم  نآرق  ییابیز  بوذجم  شیپ  زا  شیب  دـنوش ، یم  انـشآ  نآرق  اب  فلتخم  ياه  تلم  هزادـناره  هب  درذـگ و 
تاکن نیا  هب  هجوت  اب  دشاب ، تقیقح  يایوج  هک  یلقاع  درف  ره  هجیتن : دوش . هعجارم  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  زا  ج 8  نآرق ، مایپ  هب  نآرق 

باتک نیا  هک  تسا  نیمه  هعماـج  رب  یهلا  ياـه  تمعن  نیرتگرزب  زا  تسا . هزجعم  ییانثتـسا و  باـتک  میرک  نآرق  هک  درک  دـهاوخ  نیقی 
هتـشاد شدوخ  اب  ار  شتحـص  قدص و  لیلد  دنامب و  یقاب  نادـیواج  يا  هزجعم  تروص  هب  هراومه  هک  دومرف  لزان  يا  هنوگ  هب  ار  فیرش 
مالعا ار  راکـشآ  ربمایپ  نآرق و  نوچ  تسا . مالـسا  تیناقح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  توعد  قدـص  رب  عطاـق  لـیلد  نیرتهب  ور  نیا  زا  دـشاب .
مالسا نیناوق  ماکحا و  ۀسیاقم  اب  ناوت  یم  ًانمـض  دوش . یم  نشور  رگید  نایدا  ندوب  لطاب  [ 16 ،] تسین هتفریذپ  مالسا  زج  ینید  دنا  هدرک 

ص 181 و ج ج 2 ، راثآ ، ۀعومجم  يرهطم ، یضترم  [ 1 : ] تشون یپ  درب . یپ  مالـسا  تیناقح  هب  مه  نایدا  ریاس  رد  هدـش  حرط  لیاسم  اب 
ص یهلا ، لدع  يرهطم ، یـضترم  [ 4 . ] ۀیآ 85 ( 3  ) نارمع لآ  [ 3 . ] ص 22 مالـسا ، میلاعت  هصالخ  ییابطابط ، همـالع  [ 2 . ] ص 154 ، 3
ةرامش 8_  موس ، باب  شیادیپ ، رفـس  تاروت ، ر.ك : [ 8 . ] ۀیآ 33 ( 9  ) هبوت [ 7 . ] ۀیآ 28 ( 34  ) ابس [ 6 . ] ۀیآ 158 ( 7  ) فارعا [ 5 . ] 333
[13 . ] ۀیآ 9 ( 15) رجح [ 12 . ] مود باب  انحوی ، لـیجنا  [ 11 . ] 32 ةرامش 24 -  باب 32 ، نامه ، [ 10 . ] ةرامش 6 باب 6 ، ناـمه ، [ 9 . ] 12

مراکم هللا  تیآ  هتـشون  دـعب  هب  ص 386  ج 8 ، نآرق ، ماـیپ  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 303 . دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم 
، يرهطم یضترم  [ 15 . ] 24 ۀیآ 23 -  ( 2  ) هرقب ۀیآ 38 ؛ ( 10  ) سنوی ۀیآ 13 ؛ ( 11  ) دوه ۀیآ 88 ؛ ( 17  ) ءارسا [ 14 . ] دوش هعجارم  يزاریش 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 781 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ۀیآ 85. ( 3  ) نارمع لآ  [ 16 (. ] توبن یحو و   ) ص 214 ج 2 ، راثآ ، ۀعومجم 

؟  تسیچ هدیقع  يدازآ  هرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ هدیقع  يدازآ  هرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

ار ناسنا  يارب  يرکف  لماک  يدازآ  دـنک ,  یمدـیکات  دوخ  صاخ  یهلا  فراـعم  هب  يراداـفو  ظـفح و  رب  هک  هنوگناـمه  مالـسا  نیبم  نید 
رد نآ  فراعم  دروم  رد  دـننک و  رکفت  نید  قیاـقح  رد  هک  تسا  هدـش  هتـساوخ  ناـسنازا  ادـکوم  تنـس  باـتک و  رد  درامـش .  یم  زاـجم 

نآرق و هب  عوجر  اب  هک  ـت  ـسا ـب  جاو وارب  درادن و  یلاکـشا  چیه  دمآ  شیپ  ههبـش  اهنآ  يارب  هک  یتروص  رد  دننک و  شالت  داهت  ـ جاد حـ
نیا هب  هدـیقع  زاربا  رد  يدازآ  ـبـتـه  لا دـهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  نیتسار  ياملع  هب  عوجراـب  تسناوتن  رگا  دـنک و  لـح  ار  دوخ  ههبـش  تنس 

یگتـسد دـنچ  فالتخا و  هب  راک  نیا  اریز  دـنک .  ینکارپ  ههبـش  هعماج  رد  املع ,  تنـس و  باتک و  هب  اهنآ  هضرع  زا  لبق  هک ,  تسین  انعم 
نیسح دمحم  دیس  یئابطابط -  باتک : تاحیضوت  درب .  یم  نیبزا  ار  هعماج  تدحو  دماجنا و  یم 

؟  تسیچ ناسنا  يدازآ  هرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ ناسنا  يدازآ  هرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

یم یعامتجا  یگدنز  هب  لیام  هجوتم و  اترطف  زینار  ناسنا  مالـسا  هک  اجنآ  زا  ـا  ما دناد .  یم  ناسنا  عورـشم  يرطف و  قح  ار  يدازآ  مالـسا 
هجوـت بـه اـب  ار  يرطف  يدازآ  قـح  مالـسا  تشاذـگ ;  دـهاوخ  لاوز  هـب  ور  ناـسنا  تاـیح  دـشابن ,  عاـمتجا  ـر  گا هـک  يا  هنوـگ  هـب  دـناد 

نیناوق تسا و  يرورـض  يرما  عام  ـتـ جا دارفا  نایم  تاکرتشم  دوجو  هک  اـجنآ  زا  هتفرگ و  رظن  رد  مه  اـب  ناـسنا  يرطف  ندوب  ـی  عا ـتـمـ جا
ارنآ هکلب  تسین  دـقتعم  اهنت  هن  ناسنا  قلطم  يدازآ  مال بـه  ـ ـسا ـت ;  ـسا مزال  درف  ره  فیلاکت  زرم و  دـح و  ندـش  نشور  يارب  یعاـمتجا 

نیناوق رادقم  هب  هجوت  اب  نوگانوگ  عماوج  رد  يدازآ  ورملق  و  تسا ,  نوناق  يدازآ  دح  پـس  دـناد .  یم  يرـشب  تایح  ضقانم  فلاخم و 
نیسح دمحم  دیس  یئابطابط -  باتک : تاحیضوت  ددرگ .  یم  توافتم  نیناوق ,  قیض  هعس و  و 

هیزج تایلام و  رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالـسا 
؟  دنک یم  تفایرد 

شسرپ

تایلام رگید  ناوریپ  زا  ارچ  سپ  دنک  یفرعمار  دوخ  دناوت  یم  دازآ  روطب  دنراد و  تایح  قح  ینییآ  نید و  ره  ناوریپ  دیوگ :  یم  مالـسا 
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؟  دنک یم  تفایرد  هیزج  و 

خساپ

رطاخ هب  دش  یم  تفایرد  نانآ  زا  هیزج  مان  هب  يرصتخم  تایلام  رگا  دهد و  یم  يدازآ  اهناملـسم  دننامه  رگید  بهاذم  ناوریپ  هب  مالـسا 
يدابع مسارم  یتح  دوب و  ظوفحم  مالسا  هانپ  ربارب  رد  اهنآ  سومان  لام و  ناج و  هک  اریز  دوب  تینما  ظفاح  ياهورین  هنیزه  تینما و  نیمات 

 ( ص  ) ربمایپ تمدـخ  یتاـقیقحت  اهـشرازگ و  يارب  هک  نایحیـسم  زا  یعمج  هدـش :  لـقن  خـیراوت  رد  دـنداد  یم  ماـجنا  هنادازآ  ار  شیوخ 
رصان و يزاریش -  مراکم  باتک : تاحیضوت  دنداد .  ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  دجسم  رد  هنادازآار  دوخ  یبهذم  شیاین  مسارم  دندوب  هدیسر 

نارگید

هتفگ رگید  ییاج  رد  نیدلا "و  یف  هارکا  " ال  هتفگ نآرق  زا  ییاج  رد  ًالثم  تسا  یندـش  لح  هنوگچ  دراد  دوجو  نآرق  رد  هک  ییاه  ضراعت  لاؤس :
. دیشکب ار  نآ  دیتفای  ار  رافک  اج  ره  دوش  یم  هتفگ  رگید  ییاج  رد  نید "و  یلو  مکنید  مکل  " هدش

شسرپ

ییاج رد  نیدـلا "و  یف  هارکا  " ال  هتفگ نآرق  زا  ییاج  رد  ًالثم  تسا  یندـش  لح  هنوگچ  دراد  دوجو  نآرق  رد  هک  ییاه  ضراـعت  لاؤس :
. دیشکب ار  نآ  دیتفای  ار  رافک  اج  ره  دوش  یم  هتفگ  رگید  ییاج  رد  نید "و  یلو  مکنید  مکل  " هدش هتفگ  رگید 

خساپ

نآ يانعم  هب  تایاور  نارـسفم و  ینآرق و  ناسانـشراک  هب  هعجارم  اب  تشاذگ و  مه  رانک  ار  تایآ  همه  دـیاب  تایآ  رتهب  مهف  يارب  خـساپ :
ًالثم تسا . لح  لباق  یتحار  هب  اهنآ  لوزن  نأش  نآرق و  تایآ  رد  هبناج  همه  لّمأت  اب  نآرق ، رد  یئاعدا  تاضراعت  زا  يرایـسب  اریز  درب ؛ یپ 
يارب ار  ناسنا  يدازآ  ( 1"  ) نیدلا یف  هارکا  " ال  هیآ اریز  درادن  دوجو  یتافانم  هنوگ  چیه  دیا  هدرک  حرطم  لاوئـس  رد  هک  هیآ  هس  نیا  نیب 

 ، یهاگآ زا  هتـساوخرب  نامیا  دناد  یم  يرـشب  لامک  ار  نآ  دناوخ و  یم  ارف  نادب  مالـسا  هک  ینامیا  اریز  دریذـپ  یم  قح  نید  ای  شریذـپ 
یم دیئات  ار  انعم  نامه  درادن و  یتافانم  هنوگ  چیه  هیآ  نیا  اب  ( 2"  ) نید یلو  مکنید  مکل   " هیآ تسا و  ناسنا  دوخ  میمصت  هدارا و  روعش ،

زا زین   ... هارکا " " ال  هیآ یکم و  ياه  هروس  زا  نارفاک  هروس  تسا . هدش  لزان  یناکم  ینامز و  فلتخم  تیعقوم  ود  رد  هیآ  ود  نیا  دنک و 
هب يا  هیآ  نینچ  دیـشکب ، اه  نآ  هدیقع  رطاخ  هب  ار  اه  نآ  دیتفای ، ار  رافک  اج  ره  هک  دیا  هدرک  حرطم  هک  موس  هیآ  رد  تسا . یندم  تایآ 

ناشرفک ندرواین و  نامیا  رطاخ  هب  ار  نارفاک  هک  تسا  هدادن  روتسد  اج  چیه  رد  نآرق  درادن و  دوجو  دیدرک  لقن  امـش  هک  نومـضم  نیا 
نانآ اب  ادـخ  هار  رد  ( 3 (؛ مکنولتاقی نیذلا  هللا  لیبس  یف  اولتاقو   " دیشکب دنراد  ار  امـش  نتـشک  دصق  هک  یناسک  دیامرف : یم  هکلب  دیـشکب 

؛ ) 4") ًۀفاک مکنولتاقی  امک  ًۀفاک  نیکرشملا  اولتاق  و  : " دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  ای  دینک ". داهج  دنزیخرب  امش  ینمـشد  گنج و  هب  هک 
یم هظحالم  هک  نانچ  مه  " دنزیخ . یم  رب  تموصخ  گنج و  امـش  اب  ًاقفتم  زین  ناکرـشم  هک  نانچ  دینک  رازراک  لاتق و  ناکرـشم  اب  ًاقفتم 

باعرا دیدهت و  نآرق  هکلب  درادن  دوجو  دنوش  هتـشک  دیاب  ناش  هدیقع  رطاخ  هب  نارفاک  هک  بلطم  نیا  تایآ  نیا  زا  کی  چـیه  رد  دـینک 
یم یفرعم  ریذپان  ربج  يرایتخا و  ینورد و  يرما  ار  هدیقع  اریز  دنک ؛  یم  تفلاخم  دیدهت  لکـش  ره  اب  دبات و  یمن  رب  ار  هدیقع  نابحاص 

نارفاک اب  يریگرد  زا  ار  ناشیا  دـنک و  یم  توعد  نافلاخم  اب  شزاـس  هب  ار  ناناملـسم  رگید  تهج  زا  و  ( 5" . ) نیدلا یف  هارکا  ال  . " دـنک
؛... اهل حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  " و  دناوخ یم  تینما  رد  یفرط  یب  مالعا  ناناملـسم و  هب  ضرعت  مدع  طرـش  هب  ار  نافلاخم  دراد و  یم  زاب 
دیاب ناشیا  اب  دنشاب  ناناملسم  يارب  ینماان  داجیا  ددصرد  نارفاک  رگا  نیاربانب  ( 6" .) يآرد حلص  زا  زین  وت  دنهد  ناشن  حلص  هب  لیامت  رگا 
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رگا یلو  تسا .  تایآ  زا  هنوگ  نیا  هب  رظان  میتخادرپ  نآ  حیرـشت  هب  خساپ  رد  دیدرک و  حرطم  لاوئـس  رد  هک  ار  یتایآ  دش و  گنج  دراو 
يا هیآ  اهنت  دوش . نانآ  ضرعتم  دناوت  یمن  سک  چیه  دش و  دـنهاوخ  رادروخرب  يدنورهـش  يایازم  مامت  زا  دـشابن  ینماان  داجیا  ددـصرد 

ناکرشم نانآ  مهوتفقت "و  ثیح  مه  اولتقاو  : " دیامرف یم  اج  نآ  رد  هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 191  دشاب  کیدزن  امش  لاوئس  هب  دیاش  هک 
یعطقم هفیظو  هب  هراشا  هیآ  نیا  هک  دیـشکب  دیتفای  اجک  ره  ار  دنا  هدرک  زواجت  امـش  لام  ناج و  هب  هک  ینانکـش  نامیپ  یبرح و  نارفاک  و 

ره هک  دـهد  یم  هزاجا  ناناملـسم  هب  هدرک و  نییعت  دنتـسب  راک  هب  نانمؤم  هرابرد  اهرازآ  تیذا و  عاونا  هک  هکم  راـفک  ربارب  رد  ناناملـسم 
هکم و زا  ناناملسم  ندرک  نوریب  رد  اوق  مامت  اب  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  دنناسرب و  لتق  هب  دنتفای  هزرابم  هدامآ  ار  نانمشد  زا  هتسد  نیا  اجک 
هک یناسک  اب  مالـسا  نیاربانب  دننک ، نوریب  هکم  زا  ار  اه  نآ  دـنزادرپب و  هلباقم  هب  زین  نانیا  دـندرک  مادـقا  دوخ  راید  زا  نانآ  نتخاس  هراوآ 

رگا یتح  دریگ و  یمن  ار  دارفا  یعامتجا  يدرف و  يدازآ  يولج  یلو  دـنک  یم  هزراـبم  دنتـسه  یمومع  تینما  رد  لـالخا  داـجیا  ددـصرد 
كراجتسا نیکرشملا  نم  دحا  نا  " و  دونـشب ار  قح  نخـس  ات  دنهد  یم  یگدنهانپ  وا  هب  درک  یگدنهانپ  تساوخرد  ناتـسرپ  تب  زا  یکی 

هب هنادازآ  ات  دوش  یم  هداد  يو  هب  هشیدـنا  رکفت و  لاجم  دوش و  یم  راتفر  يو  اـب  شمارآ  تیاـهن  رد  و  ( 7") هللا مالک  عمسی  یتح  هرجاف 
شناما نما و  هاگیاج  هب  ار  وا  تسا  فظوم  یمالـسا  تیمکاح  یبایزرا ،  قیقحت و  زا  دعب  دـنزادرپب و  ینید  ياه  هزومآ  ياوتحم  یـسررب 
رگیدمه ضرع  رد  رافک  اب  دروخرب  هب  طوبرم  تایآ  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـنک . داجیا  یتمحازم  وا  يارب  درادـن  قح  سک  چـیه  دـناسرب و 

کی رد  دراد : هراشا  نیرفاک  اب  دروخرب  لحارم  زا  يا  هلحرم  هب  اه  هیآ  نیا  زا  مادـک  ره  هکلب  دنـشاب  یفانت  ضراعت و  رد  مه  اب  ات  دنتـسین 
یف مهرذ  مث  هللا  لـق  : " درادـن يریگرد  هفیظو  هلحرم  نیا  رد  لوـسر  هک  راذـنا  هلحرم  تـسا و  تـجح  ماـمتا  حیـضوت و  نییبـت و  هـلحرم 

مامت اب  دـیاب  لوسر  اـجنیا  نیا  رد  دـنراد  ار  نید  رد  لـهاست  شزاـس و  هنهادـم و  دـصق  راـفک  هک  هلحرم  کـی  رد  ( 8" .) نوبعلی مهضوح 
رـصح رارکت و  دـیکأت و  نانچ  دـنادرگ و  هتـساریپ  طافتلا  ینید و  ریغ  ینابم  اب  كارتشا  زا  ار  نید  دـیامن و  نشور  ار  دوخ  عضوم  حوضو 
هروس هک  دـنک  یئارآ  فص  دنتـسیاب و  اهنآ  زیمآ  رفک  تاداقتعا  ربارب  رد  ًامامت  ددـنبب و  ار  راـفک  ذوفن  هار  عمط و  نیرتکچوک  هک  دـیامن 

يرگید دروخرب  اه  هنیمز  طیارـش و  هب  هجوت  اب  لوسر  رگید  لحارم  رد  تسا و  رافک  اب  دروخرب  لحارم  زا  هلحرم  نیا  راد  هدـهع  نیرفاـک 
نیقفانملا راّفکلا و  دهاج   : " باطخ يریگرد و  لاتق و  دروخرب  زا  هلحرم  نیرخآ  رد  و  ( 10 ( ) َّلوتف ( ) 9  ...( ) مهغ ضرعا  ضارعا (  دراد 

ضراعت یفاـنت و  رگید  هیآ  اـب  يا  هیآ  چـیه  تسا و  هدـشن  خـسن  يرگید  هیآ  هب  يا  هیآ  چـیه  نیارباـنب  میراد  ر ا  ( 11 ...( ) مهیلع ظـلغا  و 
 ، لافنا  - 6 هیآ 256 . هرقب ،  - 5 هیآ 36 . هبوت ،  - 4 هیآ 190 . هرقب ،  - 3 هیآ 6 . نورفاک ،  - 2 هیآ 256 . هرقب ،   - 1 اه :  تشون  یپ  درادن .

هیآ 54. تایراذلا ، هیآ 6 ؛ رمقلا ،  - 10 هیآ 30 . هدجس ، هیآ 94 ؛ رجح ، هیآ 106 ؛ ماعنا ،  - 9 هیآ 91 . ماعنا ،  - 8 هیآ 6 . هبوت ،  - 7 هیآ 61 .
.9 هیآ میرحت ، هیآ 73 ؛ هبوت ،  - 11

سکره ِنیّدلا »... یِف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحـص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یـسک  مکح  دراد  تّیعقاو  ایآ 
؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  رّیخم 

شسرپ

...« ِنیّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال   » ۀفیرش هیآ  مکح  هب  ارچ ؟ دراد ، تّحـص  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  مادعا  هدش ، دترم  هک  یـسک  مکح  دراد  ّتیعقاو  ایآ 
؟ رابجا هن  دریذپب  قیقحت  رّکفت و  اب  هنادازآ و  ار  نید  تسا  ّریخم  سکره 

خساپ

لها ریغ  ًاصوصخ  راّفک  اب  داـهج  مکح  هکنیا  مود  /256 و  هرقب ِنیّدـلا » ِیف  َهارْکِإ  ال  : » مینک حرطم  دـیاب  ار  هلأسم  ود  لاؤس  نیا  باوج  رد 
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رد شواک  قیقحت و  ةزاجا  اب  يرطف  دترم  لتق  مکح  نینچمه  دوش و  يراج  اهنآ  رب  مادـعا  مکح  هکنیا  ای  دـنروایب  مالـسا  ای  دـیاب  هک  هّمذ 
خوسنم هیآ  نیا  لولدم  دنیوگیم  هک  نانآ  لوق  ربانب  هیآ : ریـسفت  اّما  تسا ؟ هیجوت  عمج و  لباق  هنوگچ  هناروکروک ، دـیلقت  كرت  دـیاقع و 

عاّبتالا و بجاو  هچ  نآ  هیآ ، زا  دافتـسم  مکح  خـسن  اب  اریز  تسا ؛ حـضاو  باوج  تسا ، اهنآ  اب  داهج  مالـسا و  هب  راّفک  توعد  تاـیآ  هب 
ۀلمج هلمج ، نیا  دـناهدومرف : نآ  ریـسفت  رد  دـشاب  هدـشن  خـسن  هیآ  نیا  هک  نیا  ربانب  تسا . دادـترا  ماکحا  داـهج و  تاـیآ  تسا ، تّجح 

رد صخـش  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  رب  هارکا  تسا و  ینطاـب  یتدـیقع و  یبـلق و  يرما  نید  هک  تسا  نیا  دارم  و  هّیئاـشنا ؛ هن  تسا  هّیراـبخا 
اهنآ رب  هارکا  هک  تسین  اـضعا  حراوج و  لاـعفا  زا  نید  هدـیقع و  تسا . دازآ  عوضوم  ره  تاـبثا  اـی  یفن  هب  داـقتعا  رد  دوـخ و  یبـلق  راـک 

ود زا  اهنآ  درادـن و  تافانم  دـترم  تازاجم  مکح  ای  داهج  روتـسد  اب  ینعم  نیا  نیاربانب ، تسا ؛ نطاـب  بلق و  لاـعفا  زا  هکلب  تسا ؛ نکمم 
اب ِنیُدلا » ِیف  ِهارکِإ  ال   » يرابخا يانعم  نیاربانب ، تسوا . دوخ  رایتخا  رد  دترم  صخـش  ةدیقع  دننکیمن . ادیپ  طابترا  مه  هب  دنتـسه و  هلوقم 

ییاشنا ار  َنیَّدـلا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » يانعم مه  رگا  دـنرادن . ار  يرگید  یفن  کیچیه ، تسا و  عمج  لباق  مه  اب  داـهج  ماـکحا  ییاـشنا  ياـنعم 
تسا يداشرا  يانعم  ِنیّدلا ،» ِیف  َهارِْکا  ال   » ییاشنا يانعم  اریز  دنرادن ؛ یـضراعت  دادترا ، داهج و  ماکحا  ییاشنا  يانعم  اب  مه  زاب  مییوگب ،

هیآ نیا  لولدم  ۀیحان  رد  نیاربانب  دوشیمن . نآ  رب  هارکا  هک  دینکن  هارکا  ینید  ینطاب و  ةدیقع  رب  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  یهن  موهفم  و 
داهتجا قیقحت و  ةزاجا  اب  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرط  اج  نیا  رد  هک  رگید  ۀلأسم  اّما  دوشیمن . مّهوت  یلاکـشا  چـیه  دادـترا ، داهج و  ۀـّلدا  اب 

ثحب و ۀجیتن  رد  لاح  ره  هب  صخـش ، هک  ياهدیقع  ندوبن  دازآ  یمالـسا و  ةدـیقع  ذاّختا  رب  مازلا  هناروکروک ، دـیلقت  كرت  دـیاقع و  رد 
هب طلغ  هب  دمآ و  رب  قیقحت  ماقم  رد  هفیظولا  بسح  صخـش  رگا  هدننک  لاؤس  ۀتفگ  هب  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  هدیـسر ، نآ  هب  یـسررب 

تازاجم ینطاب ، ةدیقع  لصا  رب  سکچیه  هک : تسا  نیا  باوج  میرامشب ؟ روذعم  ار  وا  دیاب  هکنیا  ای  دوش  مادعا  دیاب  ایآ  دیسر ، ياهجیتن 
میلـست دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  هک  تسا  نآ  دراد ، فیلکت  نآ  هب  تاـماظن  بسح  رب  رهاـظ و  رد  نآ  رب  صخـش  هچنآ  دوـشیمن . مادـعا  و 

ماظن مالسا و  هب  میلست  فالخ  تسین و  هتفریذپ  همذ  لها  زا  زج  مالسا  ماکحا  هب  داقتعا  مدع  مالعا  یمالـسا  ماظن  رد  دشاب . ماظن  تارّرقم 
یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  هللاۀیآ  باتک : تاحیضوت  تسا .

؟ درک داجیا  ناوتیم  راشف ، روز و  اب  ار  نامیا  ایآ 

شسرپ

؟ درک داجیا  ناوتیم  راشف ، روز و  اب  ار  نامیا  ایآ 

خساپ

يرهاظ و مالـسا  هن  تسا  نامیا  دـنهاوخیم ، ناربمغیپ  هچنآ  تسین . رادربرابجا  نامیا  هک  تسا  نیا  شلیلد  نیلوا  يدایز . لـیالد  هب  ریخ ،
، درک داجیا  دوشیمن  روز  اب  هک  ار  داقتعا  تسا . هقالع  تسا ، شیارگ  تسا ، داقتعا  نامیا  نوچ  تسین ، رادربرابجا  نامیا  و  مالسا ، راهظا 

يردام ردـپ و  دوشیم  ایآ  درک . داجیا  دوشیمن  روز  هب  هک  ار  ینطاب  شیارگ  درک . داـجیا  دوشیمن  روز  هب  هک  ار  تبحم  رهم و  هقـالع و 
، یـشاب هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  مینکیم  يراک  نآلا  دـنیوگب : درادـن ـ  تسود  دـنکیم  يراگتـساوخ  وا  زا  هک  يرـسپ  هک  ناـشرتخد ـ  هب 

ینعی مراد ، تسود  دـیوگب  اـت  دز  شکتک  ردـقنآ  دوشیم  هلب ، یـشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  وا  اـت  مینزیم  ردـقنیا  دـیروایب ، ار  کـلف  بوچ 
نینچ دوشب !؟ داجیا  یتسود  بوچ ، اب  هک  تسا  نکمم  ایآ  دننک  درخ  وا  ندب  هب  ار  ایند  ياهبوچ  مامت  رگا  اما  دیوگب ، غورد  هب  ار  شفرح 

تمکح نآ  هار  تسین ، روز  ربـج و  شهار  مینک ، داـجیا  مدرم  لد  رد  ناـمیا  میهاوخیم  رگا  دراد . يرگید  هار  نآ ، تسا . لاـحم  يزیچ 
. تسا نَسْحَا » َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ، » تسا هَنَسَْحلا » ُۀَظِعْوملَا  . » تسا
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؟ تسا يرابجا  نید  شریذپ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا يرابجا  نید  شریذپ  ایآ 

خساپ

َنَّیَبَتْدَـق نیِّدـلا  یف  هارْکإ  ال  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسین ، يرابجا  نید  شریذـپ  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  يدرف  يدازآ  رهاـظم  زا  یکی 
ناسنا لد  رد  روز  فنع و  اب  هک  تسین  يزیچ  نیا  تسا و  یبلق  رواـب  ناـمیا و  مالـسا ، رد  بولطم  نید  اریز   : 256/ هرقب ِّیَغلا » َنِم  ُدْشُّرلا 

تخانـش نیا  هاگره  دشابیم . لطاب  زا  قح  ندش  نشور  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  تامدـقم  هتـشر  کی  لوصح  ورگ  رد  هکلب  دریگ ، ياج 
نآ يانعم  یلو  تسا ، یمالسا  مهم  ضیارف  زا  یکی  داهج »  » هک تسا  تسرد  دنیزگیمرب . ار  قح  ناسنا  یعیبط ، طیارـش  رد  دوش ، لصاح 

« دشر نیبت   » ات تسا  نایناهج  شوگ  هب  یهلا  مایپ  غالبا  عناوم  نتخاس  فرطرب  نآ  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، مالسا  شریذپ  هب  نارگید  رابجا 
ناج شوگ  هب  نید  شخبیدازآ  مایپ  ندیسر  عنام  یناطیـش  يدام و  ضارغا  يور  روز  رز و  نارگادوس  هچنانچ  تسا  یعیبط  دریذپ . ققحت 

هار رـس  زا  ار  عناوم  ای  عنام و  هنوگره  نارگداهج  هک  دنکیم  اضتقا  تسا ) رـشب  تیاده  داشرا و  انامه  هک   ) توبن هفـسلف  دـندرگ ، اهناسنا 
. ددرگ مهارف  رشب  دارفا  هب  قح  مایپ  غالبا  طیارش  ات  دنرادرب ،

دیاب هدش  دترم »  » حالطصا هب  تشگرب و  مالسا  نید  زا  هک  یناملـسم  ارچ  فصولاعم ، تسا  يدازآ  تیرح و  نییآ  مالـسا ، نییآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوش هتشک 

شسرپ

« دترم  » حالطـصا هب  تشگرب و  مالـسا  نید  زا  هک  یناملـسم  ارچ  فصولاعم ، تسا  يدازآ  تیرح و  نییآ  مالـسا ، نییآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دوش هتشک  دیاب  هدش 

خساپ

دنکیم توعد  یهلا  شریذپ  دروم  نیئآ  اهنت  ناونعب  دوخ  يوس  هب  ار  همه  دنچ  ره  دنکیمن ، روبجم  نید  نتفریذپ  هب  ار  رـشب  دارفا  مالـسا 
، تسین رگید  هورگ  ررض  هب  ياهتسد و  عفن  هب  طئارش ، نیا  دننامب . یقاب  دوخ  نیئآ  رد  یطئارش  تحت  دنناوتیم  حیسم  دوهی و  نیئآ  ناوریپ 
لام و ناج و  هک  دوشیم ، دهعتم  دـنراد ، یهلا  نید  هک  یبهذـم  ياهتیلقا  ربارب  رد  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  ياهبناج  ود  دـهعت  هکلب 

يراکمه مالـسا  نانمـشد  اب  هک  دنوشیم ، دـهعتم  تمدـخ  نیا  ربارب  رد  نانآ  و  دـنک ، تنایـص  تسارح و  ار  ناـنآ  دـباعم  سیماون و 
هب ناوتب  هک  تسین  يزیچ  داقتعا ، نامیا و  ًالوصا ، دنزادرپب . یمالـسا  تلود  هب  هنارـس ) تایلام  ای  هیزج   ) يرـصتخم تایلام  اهنت  و  دنیامنن ،
رد ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ناسنا  رد  نآ  لـماوع  لـلع و  هک  یناـمز  اـت  دروآ . دـیدپ  دارفا  لد  رد  ار  نآ  ربج  روز و 

عقاو رد  ِنیّدلا .» یف  هارِْکا  ال  : » تسا هداد  رارق  نینچ  ار  دوخ  راعش  تسخن  زور  زا  نآرق  تهج  نیا  زا  درک ، داجیا  داقتعا  نامیا و  یصخش 
رورم اب  هک  تسا  یتلاح  هدمآ ، ادخ  بناج  زا  هک  یبتکم  تیناقح  هب  نامیا  دنکیمن . نیمات  تسا ، نآ  لابند  هب  مالسا  هک  ار  یفده  هارکا ،
دیفم نآ  هرابرد  روز  برـض و  و  دیآیم ، دـیدپ  لد  قامعا  رد  نآ ،  نیهارب  لئالد و  نید و  ياههشیر  تایـصوصخ و  رد  هعلاطم  ای  نامز 
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دوخ مسا  ناسنا ، دش ، یناونع  ره  هب  هک  تسین  بزح  کی  رتفد  رد  یـسیونمان  ناسب  نید ، کی  هب  شیارگ  بتکم و  کی  هب  نامیا  تسین .
مالـسا نیئآ  همه ، نیا  اب  دشابن . ای  دشاب  دقتعم  نآ  هفـسلف  ای  بزح و  يژولوئدـیا  روشنم و  هب  هاوخ  دـیآرد ، نانآ  هگرج  رد  دـسیونب و  ار 
تمکح عیرشت و  كالم  هب  هجوت  اب  یلو  تسین . راگزاس  مالـسا ، فاطعنا  اب  رظن  زاغآ  رد  هک  دراد  یـصوصخم  ماکحا  دترم ، درف  هرابرد 

دترم هک  يدرف  دراد ، زین  يرگید  ماکحا  دترم   ] دترم ماکحا  نایم  زا  ددرگیم . نشور  ماکحا  نیا  يراوتـسا  تحـص و  يریگتخـس ، نیا 
هـس نیا  یلم ، دترم  رد  و  درادیم . هاگن  تافو  هدـعو  دوشیم  ادـج  وا  زا  شرـسمه  ددرگیم ، میـسقت  وا  ناثراو  نایم  وا  لاوما  ددرگیم ،

رد هک  يدرم  - 1 میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدـننک  لاؤس  هجوت  دروم  هک  ار  یمکح  دـنکن ،]. هبوـت  هک  تسا  یتروـص  رد  مکح 
كرتشم نید  لوصا  زا  یکی  غولب ، زا  سپ  هاگره  ود ، ره  ای  ردام و  هاوخ  دشاب و  ناملسم  وا  ردپ  هاوخ  هدش ، دلوتم  یمالسا  هداوناخ  کی 

راکنا هک  دیامن ، راکنا  ار  یملسم  مکح  هناملاع  روط  هب  ای  دنک ، راکنا  ار  داعم ) ای  مالسا  ربمایپ  تلاسر  دیحوت ،  ) یمالسا فئاوط  همه  نیب 
. دوشیم هتشک  عرـش ، مکاح  دزن  وا  دادترا  توبث  زا  سپ  دنک ، هبوت  دنچ  ره  يدرف  نینچ  دشاب ، مالـسا  ربمایپ  تلاسر  راکنا  اب  مزالم  نآ ،
زا سپ  یلو  دشاب ، هدشن  دلوتم  دیدرگ ، نایب  هک  یلکش  هب  ناملـسم  هداوناخ  رد  هک  يدرم  - 2 دنیوگیم . يرطف » دترم  ، » ار يدترم  نینچ 

لاکشا ههبش و  عفر  زا  سپ  هاگره  زین  يدرف  نینچ  ددرگ ، دترم »  » حالطصا هب  و  دزیخرب ، نآ  راکنا  هب  سپـس  دورگب ، مالـسا  نیئآ  هب  غولب 
-3 دنیوگیم . یلم » دترم   » ار يدترم  نینچ  دوشیم . هتشک  تشگنرب ، مالسا  نیئآ  هب  درکن و  هبوت  دشاب ) هتـشاد  ياههبـش  لاکـشا و  رگا  )
هب ار  وا  تشگزاب  تامدـقم  مالـسا  مکاح  دوشیم و  تشادزاب  یمود  اـی  دـشاب  یلوا  تروص  هب  وا  دادـترا  هاوخ  دوش ، دـترم  ینز  هاـگره 

نـشور يارب  میهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  دـترم  هرابرد  یمالـسا  عیرـشت  هتکن  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دزاسیم . مهارف  مالـسا ،
تسا عرش  مکاح  حالطـصا  هب  مالـسا و  سیئر  هفیظو  دترم ، هب  طوبرم  ماکحا  يارجا  - 1 میوشیم . روآدای  ار  هتکنود  ًالبق  بلطم ، ندـش 

وا دادـترا  هب  قثوم  لداـع و  دارفا  دـیاب  درادـن و  ار  اـهراک  نیا  رد  هلخادـم  قح  يداـع  دارفا  و  دراد ، رارق  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  هک 
، دادترا توبث  تروص  رد  دهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  عوضوم  مالـسا ، یـسرداد  بناوج  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  مکاح  و  دنهد ، یهاوگ 

ءارجا هب  رما  مکح و  رودص  دادترا ،»  » دروم رد  اهنت  هن  دنیامنیم . ءارجا  ار  وا  مکح  نارومأم  سپـس  دـنکیم ، رداص  ار  وا  مادـعا  روتـسد 
ُِۀقراـسلا َو  ُقِراـسلا  : » دـیامرفیم نآرق  تسا . اـمرف  مکح  بلطم  نیا  مالـسا ، یئازج  نیناوق  ماـمت  رد  هکلب  تسا ، مکاـح  رظن  هب  طونم  نآ 
هنایزاتدص ار  راکدب  درم  دنز و  « ] ةدلج ةأم  امهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلاَو  ُۀـینازلا  [. » دـیربب ار  دزد  نز  درم و  تسد  « ] امهیدـیَا اوعَطقاَف 

ای دربب و  ار  قراس  تسد  يرذـگهر ، ره  هک  نیا  هن  دـهد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  ناناملـسم  رادـمامز  هک  تسا  نیا  تاـیآ  زا  دوصقم  دـینزب .]
دروم ار  هعماج  نآرق  دـهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  تسا ، نآ  تردـق  رهظم  هعماج و  هدـنیامن  هک  مکاح ، هکلب  دـنزب ، هنایزات  ار  راکدـب » »
مامت هدیقع . نامیا و  ساسا  رب  تسا  یتموکح  مالسا ، تموکح  - 2 تسا . مکاح  نآ ، يارجا  لوئسم  لمع  رد  یلو  دهدیم ، رارق  باطخ 

لوصا هدش و  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  هک  یباتک  نید و  يراوتسا  تحـص و  هب  نامیا ، رطاخ  هب  کچوک  گرزب و  زا  نیئاپ ، ات  الاب  زا  دارفا ،
، هداد دنویپ  مه  هب  ار  هورگ  نیا  هک  يزیچ  اهنت  دناهداد . لیکشت  ار  یتموکح  نینچ  دناهدمآ و  درگ  مه  رود  تسا ، وا  هیحان  زا  نآ  عورف  و 

ساسا رب  ناهج  ياهتموکح  رگید  فالخرب  تموکح ، عون  نیا  درادـن . دوجو  نیا  زج  دارفا ، ناـیم  یکرتشم  ردـق  و  سب . تسا و  نیمه 
ادخ هب  نامیا  رصنع  رد  رصانع  نیا  مامت  هکلب  تسا ، هدشن  سیسأت  تیلم  قالخ  رصانع  رگید  داژن و  نوخ و  كاخ ، بآ و  نابز ، تدحو 
نیا هب  هجوت  اب  تسا . هدروآ  درگ  يدحاو  مچرپ  ریز  نوگانوگ ، تازایتما  نتـشاد  اب  ار  رـشب  مامت  و  هدـش ، بوذ  مضه و  ربمایپ  تلاسر  و 
نیا هک  تسا  یتموکح  ياههیاپ  ساسا و  راکنا  دادـترا  اریز  ددرگیم ، نشور  ًالماک  یمالـسا  تموکح  ربارب  رد  دـترم  عضوم  بلطم ؛ ود 

ساـسا رب  هک  ناناملـسم ، یعاـمتجا  يدرف و  تالیکـشت  تاـماظن و  نیا  ماـمت  دـیوگیم : دـترم  درف  دـناهدروآ . دوـجو  هب  ناملـسم  هورگ 
يرگید ماظن  ماظن ، نیا  ياج  هب  دـیاب  و  تسا . شخبنایز  رـضم و  هکلب  ساسا ، یب  لطاب و  تسا ، راوتـسا  تلاـسر  هب  ناـمیا  یتسرپاـتکی و 

درف هب  طوبرم  دراد و  یلک  هبنج  ام  ثحب  یلو  دـنکیمن . زواجت  نابز  دودـح  زا  یهاگ  يدرف ، دادـترا  هک  تسا  تسرد  ددرگ . نیزگیاج 
رب تاکیرحت  شنکاو و  زا  یلاخ  ًابلاغ  ضارتعا ، راکنا و  يوس  هب  نمؤم  درف  کی  تشگزاب  تفگ : ناوتیم  تهج  نیا  زا  تسین . نآ  رداـن 
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نوخ تمیق  هب  هک  تسا  یماظن  هیلع  کیرحت  هکلب  یعرف ، یحطـس و  لئاسم  دـض  رب  کیرحت  هب  مه  نآ  دوب ، دـهاوخن  دوجوم  ماظن  دـض 
ياهشنکاو تاکیرحت و  و  هدمآرد ، هنتف  هتسه  روص  هب  درف  کی  دادترا  عقوم ، نیا  رد  تسا . هدش  مامت  زابناج  راکادف و  ناسنا  اهنویلیم 

يارب سدقم ، نیئآ  دوشیم . رجنم  شروش  داجیا  هب  و  هدیدرگ ، نامیالا  فیعض  دارفا  نایوجارجام و  ناضرغم و  نانمشد و  بذج  هیام  وا 
نیئآ و و  مالـسا ، تموکح  نید و  ماظن  ات  دوش ، هتـشک  دـترم »  » هک دـهدیم  روتـسد  عطاق  روطب  اهداسف  اـههنتف و  نینچ  نتخاـس  نکهشیر 
، کیتارکومد ياهتموکح  رد  هک  تسا  تسرد  دننکن . يزاب  ادخ  بتکم  اب  ناضرغم  و  ددرگن ، موش  ثداوح  نینچ  شوختـسد  وا  باتک 

کی ساسا  زا  داـقتنا  زگره  تسا . یـصاخ  لوئـسم  ماـقم و  صخـش و  زا  داـقتنا  ناـمه  تسا ، دازآ  هچنآ  یلو  تسا . دازآ  داـقتنا  ثحب و 
، نیاربانب درادرب . رد  ناهج  رد  ار  تازاجم  نیرتدـیدش  نآ ، دـض  رب  تیلاعف  هکلب  تسین ، دازآ  روشک ، رب  مکاح  میژر  اب  هزرابم  عاـمتجا و 
، يروشک ساسا  دض  رب  مایق  ناهج ، مامت  رد  هکلب  تسا . هدرک  عونمم  ار  یمالسا  تموکح  میژر  ساسا و  اب  هزرابم  هک  تسین  مالسا  اهنت 

ياهتموکح ساسا  یلو  تسا ، راوتسا  نآ  ندوب  ینامسآ  نامیا و  ساسا  رب  مالسا ، تموکح  تسه ، هک  يزیچ  دراد . ار  مکح  نیمه  زین 
تازاجم اب  هسیاقم  لباق  یمالـسا ، طیحم  ریغ  رد  دارفا  زا  هورگ  نیا  تازاجم  دـهدیم . لیکـشت  یـصوصخم  رـصانع  اهتیموق و  ار  رگید 

یلوا تسا . هدراذـگ  قرف  یلم ، يرطف و  دـترم  نایم  مالـسا ، سب . ددرگیم و  موکحم  وا  دوخ  اهنت  یمالـسا ، تموکح  رد  تسین ، مالـسا 
نـشور توافت  نیا  هتکن  ددرگیم . مادعا  مالـسا  هب  تشگزاب  مدـع  تروص  رد  یمود  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتـشک  طرـش  دـیق و  نودـب 
مالـسا هب  ور  سپـس  دوب ، ناملـسم  ریغ  هک  تسا  هناگیب  درف  زا  رتالاب  بتارم  هب  تسا ، هدوب  ناملـسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادـترا  ررـض  تسا .

دناوتیم رتهب  دراذگب و  یفنم  رثا  دناوتیم ، رتشیب  یمالـسا  ياههداوناخ  يور  دـنمورین ، يوق و  تاطابترا  نتـشاد  رطاخ  هب  لوا  درف  دروآ .
دوشیمن هتـشک  مالـسا  رد  دترم  نز  یلو  تسا . رتمک  نآ  زا  مود  درف  یفنم  رثا  هک  یلاح  رد  دنک ، تیلاعف  مایق و  مالـسا  تموکح  دض  رب 

هب رتدوز  هچ  رگا  و  دریگیم . رارق  ریثأـت  تحت  رتدوز  راشرـس ، فـطاوع  نتـشاد  رثا  رب  تسا ، لـماک  ناـسنا  کـی  هـک  یلاـح  رد  نز  اریز 
. ددرگیم زاب  قح  يوس  هب  مه  رتدوز  دوشیم ، هدیشک  يرکف  فارحنا 

؟ تسیچ يدازآو  نید  هطبار 
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تردقو رایتخا  طرـش  هک  يدازآ  نآ  نید .  شنیزگ  زا  دعب  يدازآ  مّودو  نید . شنیزگ  زا  لبق  يدازآ  یکی  تسا  ماقم  ود  ياراد  يدازآ 
بوچراچ رد  نید , شریذـپ  زا  دـعب  يدازآ  اّما  دـش . دـهاوخ  یفتنم  دازآ  شنیزگ  نآ  نودـبو  دراد  نید  زا  لبق  یهاگلزنم  تسا  باختنا 

روما زا  معا  نید  هعومجم  درک , باختنا  ار  نید  هنادازآ  ناسنا  هک  نآ  زا  دعب  رگید , ترابع  هب  دوب . دهاوخ  ینید  دودح  هب  دودحمو  نید 
تـسا یلمع  نیمارفو  تاداقتعا  نیا  بلاق  رد  ییوپ  هارو  لمع  هک  شریذپ  نیا  مزاول  هبو  تسا  هتفریذپ  زین  ار  یلمع  تاروتـسد  يداقتعا و 

. تسا هتخاس  لاعتم  دنوادخ  یهاونو  رماوا  عبات  ار  دوخ  هنادازآ  هداهن , ندرگ 
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دییقت زین  تاقالطا و  مومع و  يرس  کی  رب  لمتشم  ینید  نوتم  الوا ، اریز :   . درادن نید  رد  هارکا  مدع  هلاسم  اب  یضقانت  يرطف  دترم  مادعا 
زا نیدلا ) )  یف  هارکا  ال  هفیرش ( (  هیآ   . دزاس یم  صخشم  ار  مومع  قالطا و  لومش  هریاد  صیصخت  دیق و  هراومهو  تسا  تاصـصخم  و 

مدع هفیرش  هیآ  زا  دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن  ینعی ،  تسا ؛  نآ  لومـش  نازیم  رگناشن  نآ و  دیقدترم  مادعا  مکح  تسا و  نآرق  تاقلطم 
هک تسا  هدمآ  ریـسافت  رد  تسا . یمازلا  نید  رد  تابث  يرادـیاپ و  مالـسا  لوبق  زا  سپ  یلو  تسا  مالـسا  هیلوا  شریذـپ  رد  هارکا  رابجا و 
نآ  . دنداهن یمن  یعقو  مالـسا  شریذپ  رب  ینبم  ناشناردپ  هیـصوت  هب  دندوب و  هدـش  يدوهی  ای  یحیـسم و  لبق  زا  راصنا  زا  یخرب  نادـنزرف 

نیبت دق  نیدلا  یف  هارکا  ال  دـندومرف ( ( :  ص )  ربمایپ (  . دـننک مالـسا  شریذـپ  هب  راداو  روز  هب  ار  نانآ  هک  دنتـساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  هاگ 
زا یکی  هک  نیا  حیضوت  تسا .  یمالسا  نایک  ظفح  دنمتردق  لماوع  زا  یعامتجا و  ماکحا  زا  دترم  مادعا  مکح  ایناث ، یغلا .) )  نم  دشرلا 

مالـسا ردص  رد  . دننادرگرب يور  نآ  زا  یـساسح  تاظحل  رد  دنروآ و  مالـسا  رهاظ  هب  یخرب  هک  دوب  نیا  نانمـشد  كانرطخ  ياه  هئطوت 
قیقحت يور  زا  دارفا ، نیا  همه  هک  تـسا  یعیبـط   . دـندروآ یم  مالـسا  هورگ  هورگ  مدرم  نآ ،  ناـشخرد  ياـه  يزوریپ  زا  سپ  ًاـصوصخ 

راهظا دوخ ، عفانم  ظفح  رطاخ  هب  یتح  نآ و  تفرـشیپ  مالـسا و  تمظع  رطاخ  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دـندیورگ ؛ یمن  مالـسا  هب  لـماک 
 : دنتفگ یم  نانآ   . دندرک یم  یناملسم  هب  رهاظت   ، مدرم دیاقع  مالسا و  هب  ندز  هبرض  رطاخ  هب  زین  يا  هدع  نیب  نیا  رد   . دندرک یم  مالـسا 
زا زین  اهنآ  هلیح  نیدـب  دـیاش  دـیوش ، رفاک  زور  رخآو  دـیروآ  نامیا  زور -  لوا  هدـش -  لزان  ناناملـسم  يارب  هک  یباـتک  نید و  هب  ) ) ... 

ناحول و هداس  دـیدرت  بجوم   ( 1 هلمج :  زا  تشاد  یپرد  يرایـسب  تارطخ  هلاـسم  نیا  هیآ 72 . )  نارمع ،  لآ  دـندرگزاب ( ، ) )  مالـسا 
 ( 3 تشگ . یم  مالـسا  هب  شیارگ  نادـنم  هقالع  نتخاس  درـسلد  مالـسا و  هیلع  یتاغیلبت  گـنج  بجوم   ( 2. دش یم  نامیا  تسس  رـصانع 
 ( اه گنج  دننام  یعامتجا (  تارطاخم  رد  هاگ  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  یم  نیملـسم  ياهورین  رد  دـیدش  جرم  جره و  لزلزت و  بجوم 

نیا تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ... دـننک و يزیر  هماـنرب  نآ  ساـسارب  هدومن و  یباـیزرا  ار  دوخ  ياـهورین  تیفیک  تیمک و  تقد  هب  دـنناوتن 
هشقن ربارب  رد  دبا  يارب  ار  مالـسا  ناهج  تفرگ و  یمالـسا  تثعب  نیزاغآ  لحارم  نامه  زا  ار  رگناریو  هیطوت  نیا  يولج  هنادنمتردق  مکح 

 . تفای ناوت  یم  يدشر  ناملس  نوماریپ  هر )  ماما (  ترـضح  ياوتف  رد  ار  یهلا  مکح  نیا  ردق  نارگ  راثآ  زا  یکی  تخاس .  همیب  موش  يا 
هتفرگ دوب  هدید  كرادت  مالسا  هب  ندز  هبرض  يارب  یناهج  رابکتسا  هک  يا  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  ياه  هیطوت  يولج  اوتف  نیا  اب  عقاو  رد 

 ، قح اب  هزرابم  دانع و  يور  زا  هک  تسا  یسک  اب  هطبار  رد  دترم  مکح  ًاثلاث ، دادرارق . تسکـش  یلاعفنا و  عضوم  رد  ادیدش  ار  نانآ  دش و 
مالعا ار  نآ  دش و  دترم  دوخ  دزن  یسک  رگا  درادن و  رفک  مالعا  اب  یمزالت  دوش ، يرکف  ههبـش  راتفرگ  یـسک  رگا  یلو  دیامن ؛ رفک  مالعا 

یمن اور  ار  نآ  هدرکن و  تسرد  دـیاقع  شیتفت  همکحم  نویـسیزیگنا و  مالـسا  رگید ، فرطزا   . درادـن ار  وا  هب  ضرعت  قح  يرگید  درکن ،
نآ رگناشن  دوخ  هلاسم ،  نیا   . دـنیزگرب ار  قح  هار  دـسرب و  هجیتن  هب  قیقد ،  ياه  یـسررب  اـب  اـت  دوش  یم  هداد  تلهم  وا  هب  نیارباـنب   . دراد

يدازآ اب  ار  دوخ  توعد  ًاساسا  هک  دراد  داـمتعا  یلقع ،  نیزاوم  اـب  نآ  قاـبطنا  دوخ و  نید  تیناـقح  هب  ناـنچ   ، سدـقم عراـش  هک  تسا 
هرظانم زا  یناحبس 2 - رفعج  هللا  تیآاه  خساپ  اه و  شـسرپ  - 1 رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  تسا . هتخاس  نیرق  هشیدـناو  قیقحت  لـقعت ، 

 ; نایورغ نسحم  كاب  هچ 
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روسیم هاتوک  راتشون  کی  رد  یلیـصفت  یهد  خساپ  ور  نیازا  هدوب و  قلطم  رایـسب  يدازآ ،  دوخ  هرتسگ  تیمومع و  لیلد  هب  امـش  شـسرپ 
هب هجوت   ، خـساپ زا  لبق  میهد .  حیـضوت  تسا  نآ  لابند  هب  لاوس  نیا  تسخن  هاـگن  رد  هک  ار  هچنآ  مینک  یم  یعـس  لاـح  نیع  رد  تسین ؛ 

یتفای هر  ره  هک  ارچ  تخاس ،  صخشم  ار  نآ  هب  درکیور  عون  دیاب  يا  هلاسم  عوضوم و  ره  ریـسفت  نیببت و  رد  تسا :  يرورـض  هتکن  کی 
ای دیبلط و  هناسانش  ناور  یلیلحت  هناسانش ،  هعماج  يدرک  يور  اب  ناوت  یمن  هاگ  چیه  ًالثم  دبلط :  یم  ار  دوخ  شور  ضرف و  شیپ  ینابم ، 
یپ شیوخ  دتم  یمالسا و  عبانم  ، دوخ ياه  ضرف  شیپ  اب  دیاب  دوش  یم  حیرـشت  یـسررب و  مالـسا  رظنم  زا  يدازآ  رگا  نیاربانب  سکعلاب . 

يدابم و ناونع  هب  بلطم  دـنچدیاب  يدازآ ) )  هلوقم ( (  هب  تبـسن  مالـسا  هاگدـید  حیـضوت  زا  شیپ  هتکن ،  نیا  هب  تیانع  اـب   . دوش يریگ 
یـشزرا هبنج  لعف  نآ  هاوخ  تسا ،  نآ  كرت  لعف و  ماجنا  هار  ندوب  زاب  ینعم  هب  يدازآ ) )  هژاو ( (  - 1 دریگ :  رارق  رظن  دم  خساپ  ینابم 

لوقعم یعامتجا ،  ای  دـشاب  يدرف  ریخ ، ای  دـشاب  قالخا  هزوح  رد  یـسایس ،  هزوح  رد  ای  دـشاب  رکفت  هزوحرد  هاوخ   . ریخ اـی  دـشاب  هتـشاد 
یم يراک  ره  رد  هک  یتروص  هب  هدوب  هدارا  لـقع و  بحاـص  يدوجوم  شیوخ ،  صاـخ  تقلخ  بسح  رب  ناـسنا  - 2 لوقعمریغ . ای  دشاب 

قلطم لعف  كرت  ماجنا و  دروم  رد  يو  یمدآ ،  ترطف  ساسارب   . دـنیزگرب ار  نآ  كرت  بناج  ای  هدرک  راـیتخا  ار  نآ  ماـجنا  بناـج  دـناوت 
يدازآ همزال  - 3 دـننک . یم  دای  ینیوکت ) )  يدازآ  هب ( (  ناسنا  يدازآ  عون  نیا  زا   . دـشاب یمن  فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیقمو  هدوب  ناـنعلا 

تردـق و هوق ،  تلاـخد  نودـب  ینیوکت ) )  يدازآ  بهاوم ( (  زا  یمدآ  يدـنم  هرهب  ناـکما  زا :  تراـبع  هک  تسا  يرگید  يدازآ  قوف ، 
ص 370 ج 10 ، نازیملا ،  دراد ( ، مان  یقوقح ) )  يدازآ  ای ( (  یعیرـشت ) )  يدازآ  يدازآ ( ( ،  نیا  ناسنا .  سفن  زا  نوریب  يرهاق  هدارا 

ینورب يدازآ  ینورد ،  يدازآ  نوچ :  دنک  یم  ادـیپ  يددـعتم  عاونا  تامیـسقت و  نوگانوگ  ياه  تیثیح  اه و  هاگدـید  زا  هژاو  نیا  - 4 (. 
یعامتجا يدازآ  يدرف ،  يدازآ  یقالخا ،  يدازآ  ییالو ،  يدازآ  یناـسنا ،  يدازآ  یناویح ،  يدازآ  یتاـبن ،  يدازآ  يداـمج ،  يدازآ  ،

 ) ) اشنم هک  ددرگ  یم  صخشم  ات 3  ياه 1  هرامش  بلاطم  رد  تقد  اب  - 5 راتـشون و ... . نایب و  يدازآ  شنیب ،  يدازآ  هشیدنا ،  يدازآ  ،
نیب زا  اب  يواسم  نآ  نتفر  نایم  زا  هک  تسا  یناـسفن  تلاـح  هتخاـس و  نآ  كرت  اـی  لـمع  هب  راداو  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  هدارا  يدازآ ) ) 

 ، تسا ناـسنا  دوخ  يدازآ  قلعتم  هک  ارچ  دراد ، یگنتاـگنت  طاـبترا  ناـسنا  فیرعت  اـب  يدازآ  فیرعت  - 6 دـشاب . یم  تیناسنا  لصا  نتفر 
نکمم يدازآ  فیرعت  ناـسنا ،  زا  یفیرعت  هیارا  نودـب  رتـالاب  دوب و  دـهاوخ  لـیخد  يدازآ  زا  تشادرب  رد  ناـسنازا  یفیرعت  ره  ور  نیازا 

 ( فلا مینک :  یم  عورـش  ناسنا  هب  مالـسا  هاگدید  فیرعت و  ینعی ،  ریخا ؛ بلطم  اب  ار  مالـسا  رظنم  زا  يدازآ  فیرعت  نونکا   . دوب دهاوخن 
تـسوا هدارا  تساوخ و  عیطم  تیدوبع  ماقم  رد  تسوا ،  دبع  نیمز و  يور  رب  دنوادخ  هفیلخ  ای  رازگراک  - 1 یمالسا :  شرگن  رد  ناسنا 

نآ قیرط  زا  دنوادخ  تیـشم  هک  تسا  يرازبا  توکلم و  کلم و  نایم  یلپ  ناسنا   . دشاب لاعف  دـیاب  نیمز  يور  رب  يرازگراک  ماقم  رد  اما 
ناسنا دـهاوخ  یم  مالـسا  هدارا ،  ياراد  مه  تسا و  لقع  ياراد  مه  ناسنا  - 2 هیآ 30 .)  هرقب ،  دـبای (  یم  رولبت  قیقحت و  ناـهج  نیا  رد 

ایند رد  يراگتسر  تداعس و  اب  ماوت  یگدنز  کی  هب  یمدآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنتاریز  دهد  رارق  دنوادخ  تیـشم  عبات  ار  شا  هدارا 
هدـننک سکعنم  یهجو  نیرت  میقتـسم  هب  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  - 3 هیآ 19 .)  ارـسا ،  - 29  ، بازحا تفاـی ( ،  دـهاوخ  تسد  ترخآ  و 
تردق ناسنا  - 4 هیآ 70 .)  ارسا ، تسا ( ،  تاقولخم  همه  فرشا  تسا ،  یهلا  تافـص  رهظم  یهجو  نیرت  لماک  هب  تسا و  یهلا  تمکح 

رتشیب یهاگآ  يارب  دـیامن ( ، تبقارم  تاقولخم  نیا  همه  زا  هک  دراد  زین  تیلووسم  اما  دـنک  ادـیپ  هطلـس  رگید  تاقولخم  همه  رب  هک  دراد 
تعیبط و تسا :  يدوجو  علـض  ود  ياراد  ناـسنا  - 5  (. 66 ص 63 -  رصن ، نیـسح  دیـس  رتکد  ددجتم ، يایند  ناملـسم و  ناوج  ر.ك : 

تاریبعت زا  هیآ 3 . )  ناسنا ،  تسا ( ،  اراد  ار  طوقـس  ای  دوعـص  تیاهن  یب  ات  تیلباق  هک  تسا  يرفـص  هطقن  یمدآ  ور  نیمه  زا  ترطف و 
، اسن ناوتان ( (  فیعـض و  ناسنا  تایآ  یخرب  رد  تسا (  هتفهن  تیـصوصخ  نیمه  رد  ناسنا  زا  میرک  نآرق  تایآ  یخرب  داضتم  هناگود و 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 790 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شکرس هیآ 6 ، ) )  تایداع ،  ساپسان ( (  هیآ 72 ، ) )  بازحا ،  نادانرایسب ( (  لوهج و  هیآ 34 ، ) )  میهاربا ،  راکمتس ( (  هیآ 28 ، ) ) 
 ) ) ریذـپ تیلووسم  هیآ 18 ، ) )  رمز ، ارگ ( (  قـح   ( ( ، هیآ 14 تمایق ،  هاـگآدوخ ( (  رگید  تاـیآ  یـضعب  رد  و  هیآ 6 ، ) )  قـلع ،  ) ) 

تسه و هک  نیمه  رد  دودـحم  ار  یمدآ  مالـسا  یلک ،  دـنیآرب  کـی  رد  هک  نآ  لـصاح  تسا . هدـش  هدـناوخ   ... و هـیآ 72 ، ) )  بازحا ، 
دزاسب لآ  هدیا  ناسنا  دهاوخ  یم  مالـسا   . دراد يدام  یعیبط و  شنیب  زا  رتارف  ینامرآ  وا  يارب  هکلب  دـنیب ، یمن  هداد  ناشن  ار  دوخ  نونکات 

هدوب و ارگ  تعیبط  هک  ناسنا  زا  مزیلاربیل  شرگن  فالخرب  دـشاب (  گنهامه  نارگید  اب  هتخاس و  هعماج  اب  اهنت  هک  لامرن  ًافرـص  ناـسنا  هن 
هک  = یهناپ ایرد  هب  مه  یکشخ  هب  مه   = یهش مدآ  ینب  انمرکز  وت  تسا .)  هداد  ناشن  ار  دوخ  نونکاتو  تسه  هک  دنیب  یم  نیمه  ار  یمدآ 

تـسین هاگآ  رحبز  مه  ناویح  سنج   = تسین هار  رب  يوسار  کیالمرم   = نار شیپ  ربلا  یلع  مهانلمح  زا   = ناـج هب  يرحبلا  یلع  مهاـنلمح 
 ، يونثم رو ( = هدید  هیلا  یحوی  لد  اب  = رشب دشاب  مکلثمرهاظ  هب  ات   = کلف رب  مه  نیمز  رب  مه  يورات   = کلم زا  یناج  هب  ناویح  نت  هب  وت  =

شرگن رد  دوعـص )  طوقـس و  ترطف ؛  تعیبط و  ناسنا (  يدوجو  یگناگود  نیمه  هب  هجوت  اب  فلا )   ( 3777 تایبا 3773 -  مود ،  رتفد 
رد ات  تسا  هتـشاذگ  هحـصوا  یعیرـشت ) )  يدازآ  رب ( (  مه  هدومرف و  اطعا  رـشب  هب  ینیوکت ) )  يدازآ  مه ( (  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسا 

تخانش و اب  و  هتشگ ،  اناوت  دوخ  تعیبط  علـض  ياه  يژک  زا  یـشان  ياه  بیـسآ  زا  تینوصمداجیا  اه و  یتساک  میمرت  رب  یمدآ  نآ  وترپ 
ار ناسنا  مالسا ،  رگید ، ترابع  هب   . دروآ تسد  هب  ار  دنوادخ  يرازگراک  یهلا و  تفالخ  هبترم  شیوخ  ترطف  علـض  هب  هنادازآ  تخادرپ 
ور نیمه  زا  تسا .  يدازآ ) )  تبهوم ( (  زا  وا  يدنم  هرهب  یگتسیاب  یگتسیاش و  ببـس  هک  دناد  یم  ییاه  تیحالـصو  اه  تیلباق  دجاو 

مهرـصا مـهنع  عـضیو  تـسا ( ( :  هدرک  یقلت  یعیرــشت  ینیوـکت و  يدازآ  قـقحت  ار  ص )  یمارگ (  ربماـیپ  تـثعب  ياوـصق  تیاـغ  نآرق 
اب ایوگ  هیآ 157 )  فارعا ،  دراد ( ، ) )  یمرب  تسا  هدوب  ناشیارب  هک  ار  ییاهدنب  دیق و  نانآ  شور ]  زا [  و  مهیلع ؛  تناک  یتلا  لالغالاو 

شرگن رد  يدازآ  فیرعت  هک  تشگ  نشور  هتفگ  شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  ب )  تسا . ثبع  وغل و  يرادنیدو  نید  هب  توعد  يدزاآ  دوبن 
ینیوکت يدازآ  زا  ناسنا  نآرق  تایآ  ساسارب  یعیرشت .  يدازآ  مه  تسا و  لیاق  ناسنا  يارب  ینیوکت  يدازآ  مه  مالسا  تسیچ ؟  مالـسا 

رد هک  یعیرـشت -  يدازآ  نینچ  مه  تسا .  رـشب  يرطف  يدازآ ،  نیا  نآ و  كرت  لـعف و  ماـجنا  رب  تسا  راـتخم  ینعی ،  تسا ؛  رادروخرب 
دوش دنم  هرهب  شیوخ  یگدنز  لمع و  رد  دوخ  ینیوکت  يدازآ  زا  هک  تسا  دازآ  ناسنا  ینعی  تسا -  هتسیاب  هتسیاش و  يرما  مالـسا  رظنم 
لمع هب  تعنامم  هدرک و  يریگولج  وا  ینیوکت  يدازآ  زا  لوقعم  يرو  هرهب  زا  تردـقو  روز  راـشف ، لاـمعا  اـب  درادـن  قح  یـسک  چـیه  و 
چیه و ( (  هیآ 64 )  نارمع ،  لآ  دیریگن ( ، ) )  ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یضعبام  زا  یضعب  لاعتم ( ( :  دنوادخ  هدومرف  هب   . دروآ

 ، نامه دیشاب ( ، ) )  نم  ناگدنب  ادخ ، ياج  هب  دیوگب :  مدرم  هب  وا  سپس  دهدب ؛ يربمایپو  مکح  باتک و  وا  هب  ادخ  هک  دزـسن  ار  يرـشب 
زا ار  تسفن  دومن ( ( :  شرافس  ع )  نسح (  ماما  شدنزرف  هب  دوخ  تیصو  رد  ع )  یلع (  ترضح  هک  تسا  يدازآ  نامه  نیا  و  هیآ 79 ) 
زیچ یـشخب  یم  هک  ت  دـنمجرا ]  سفن [  ربارب  رد  زگره  هک  ارچ   . دـناسرب تیاه  شهاوخ  هب  اروت  تیاند  دـنچ  ره  راد ، یمارگ  یتسپ  ره 
حور ساسارب  همان 31 .)  هغالبلا ،  جهن  تسا ( ، ) )  هدیرفآ  دازآ  تیادـخ  اریز  شابم !  يرگد  هدـنب  دروآ ، یهاوخن  تسد  هب  یی  هدـنزرا 

هک نانچ  و  ادخ ، ریغ  هن  دشاب ، دـنوادخ  هدـنب  دـیاب  اهنت  ناسنا  تسا -  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  یمالـسا  شرگن  رد  هک  يدـیحوت - 
هک  . دنادرگ دنوادخ  تساوخ  هب  دیقم  دودحم و  ار  دوخ  ینیوکت  يدازآ  دهد و  رارق  دنوادخ  هدارا  تیشم و  عبات  ار  دوخ  هدارا  دش  هتفگ 
زا يرو  هرهب  درادن  قح  یمالـسا  شرگن  رد  ناسنا  نیمه  اما  تفای .  دـهاوخ  راب  ترخآ  ایند و  رد  تداعـس  اب  یگدـنز  هب  تروص  نآ  رد 
زا ار  شیوخ  ًالمع  دزاس و  نارگید  هدـنب  ار  دوخ  هدرک و  رگید  ياه  ناسنا  ياه  هدارا  اـه و  هتـساوخ  هب  دودـحم  ار  دوخ  ینیوکت  يدازآ 

تسا رشب  یعیبط  ملسم و  قح  دش  هیارا  نآرق  هاگدید  رد  نآ  زا  هک  یفیرعت  اب  یعیرـشت  يدازآ   . دزاس مورحم  یعیرـشت  یقوقح و  يدازآ 
نادقف دنوادخ  ریغ  یگدنب  يدازآ و  بجومدنوادخ  یگدنب  هک :  نآ  هصالخ   . درادن ار  نآ  تیدودـحم  یناتـسزاب و  قح  یناسنا  چـیه  و 

رد دازآ و  تسا  نم  محر  رد  هچنآ  هک  مدرک  رذـن  نم !  راـگدرورپ  تفگ :  مـیرم ]  رداـم  نارمع [  رـسمه  هـک ( (  ناـنچ  تـسا (  يدازآ 
ناگدـنب ود  اـم  تفگ   = تمرکم رد  نک  زاـبنا  ارم  هک   = تمتفگ رخآ  قیدـص  يا  تفگ  هیآ 35 .)  نارمع ،  لآ  دـشاب ( ، ) )  وـت  تمدـخ 
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تـسا يدازآ  تیگدـنب  زا  ارم  هک  = راهنیز مهاوخن  يدازآ  چـیه  = راـغ راـی  هدـنب و  راد  یم  ارم  وت  = وت يور  رب  نم  دازآ  شمدرک  = وت يوک 
رگید ياه  ناسنا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  ج )   ( 1078 تایبا 1075 -  مشـش ،  رتفد  يونثم ،  تسا ( =  يداد  یب  تنحم و  نم  رب  وت  یب  =

هک دوش  یم  مزلم  یعیبط  تروص  هب  تسا ،  یعامتجادوجوم  کی  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنزاس  دودحم  ار  یعیرشت  يدازآ  دنناوت  یمن 
دیاب ور  نیازا   . دزاس کیرـش  نارگید  هدارا  اب  عامتجا  هدهعرد  ار  دوخ  هدارا  رگید  نایب  هب  دهد و  تلاخد  نارگید  هدارا  رد  ار  دوخ  هدارا 

هک یتعیبط  نامه  سپ   . دنک عوضخ  هدرک ،  لیدعت  ار  اهنآ  هدومن و  نیعم  مدرم  ياه  يدازآ  اه و  هدارا  يارب  يدودح  هک  ینوناق  ربارب  رد 
ار ناسنا  یعیرـشت  يدازآ  دودـحم و  ار  لمع  هدارا و  عامتجا  هصرع  رد  تعیبط  نامه  ًانیع  هداد ،  لمع  هدارا و  يدازآ  ناسنا  درف  کـی  هب 

همه ضرعتم  هتـشاذگ و  هلـضاف  قالخا  هیاپ  رب  سپـس  دـیحوت و  ساسارب  ار  نوناـق  هک  تهج  نآ  زا  یمالـسا  شرگن  رد  . دزاـس یم  دـیقم 
نیا هب  هجوت  اب   . دوش یم  يدـنبزرم  بوچراچ  نیا  رد  یعیرـشت  يدازآ  تسا ،  هدـش  عرـش  طباوض  ناونع  تحت  یعامتجا  يدرف و  لامعا 

نیناوـق هک  یقوـقح  یماـمت  زا  تسا  راـتخم  دازآ و  ناـسنا  هک  دوـش  یم  اـنعم  نیا  هب  یعیرـشت  يدازآ  مالـسا ،  هاگدـید  زا  مهم ،  بـلطم 
ملع هصرع  رد  دهاوخب  هک  اج  ره  ات  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  نآ  عرـش  نیناوق  زا  یکی  ًالثم   . دوش دـنم  هرهب  هدرک  صخـشم  وا  ياربعرش 
قح نیازا  ات  دـنک  مهارف  دارفا  يارب  یتاناکما  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  یتح  تسا و  دازآ  تحاـس  نیا  رد  دورب و  شیپ  يزودـنا 

، راتشون نایب و  يدازآ  ص 116. 372 و ج 4 ، ص 371 -  ج 10 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا ،  رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب  . دوش دـنم  هرهب 
هتفگ شیپ  هلوقم  بوچراچ  رد  همه  یسایس )  یگنهرف و  يداصتقا -  ياه  تحاس  رد  هشیدنا (  يدازا  شنیب و  يدازآ  یعامتجا ،  يدازآ 

هب ار  رتسگ  نماد  هلاسم  نیا  رگیدداعبا  لیـصفت  هدرک و  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  كدـنا  لاجم  لیلد  هب   . دوش یم  لـیلحت  دـبای و  یم  اـنعم 
. ; مینک یم  لوکوم  امش  يدعب  تابتاکم  بسانم و  تصرف 

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  يهیاپرب  مالسا  میلاعت  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  يهیاپرب  مالسا  میلاعت  هکنیا  اب 

خساپ

تشرس رد  مالـسا  هب  شیارگ  تسا و  میلـس  ترطف  قطنم و  لقع و  ساسارب  نآ  میلاعت  هک  ینعم  نیدب  تسین . یلیمحت  هارکا و  مالـسا  رد 
و درادن . هارکا  لیمحت و  هب  زاین  دنک و  یم  لابقتسا  نآ  زا  يو  ترطف  دوش ، نشور  یسک  يارب  لیـصا  مالـسا  یتقو  نیاربانب  تسه ; ناسنا 

سک چیه  داد ، ماجنا  ار  یلمع  ره  دنیزگرب و  هتساوخ  يا  هدیقع  ره  سک  ره  هک  ینعم  نیدب  هن  تسا  هدیقع  يدازآ  ساسارب  مالسا  هکنیا 
زا تسین ; رّسیم  مالسا  میقتسم  طارـص  ندومیپ  اب  زج  نیا  تسا و  وا  يونعم  لماکت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  هک  ارچ  دوشن ، يو  ضرعتم 

میقتـسم طارـص  نیا  رد  هراومه  دارفا  قیرط  نآ  زا  ات  دادرارق ، ییاه  همانرب  دنـسرب ، يراگتـسر  هب  دارفا  همه ي  هکنیا  يارب  مالـسا  ور  نیا 
. تسا اتسار  نیمه  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنوشن . فرحنم  نآ  زا  هدوب ،

؟ دراد یفیلکت  هچ  قیقحت  هلحرم  مامتا  ات  دنک ، کش  دوخ  هّقح  بهذم  رد  ناسنا  رگا 

شسرپ

؟ دراد یفیلکت  هچ  قیقحت  هلحرم  مامتا  ات  دنک ، کش  دوخ  هّقح  بهذم  رد  ناسنا  رگا 
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خساپ

ینید شنیب  رد  درادن . ینارگن  ياج  تسا و  یلقع  ِغولب  ِلیلد  کش ، یلقع . غولب  یسنج ;3 . غولب  یعرش ;2 . غولب  . 1 تسا : عون  هس  غولب 
ناسنا تسا . نشور  ياه  لیلد  زا  راشرس  زین  مالسا  بتکم  مینک و  روراب  تخانـش  یهاگآ و  رد  ار  نامتاداقتعا  ات  دنا  هتـساوخ  ام  زا  زین  ام 
کـش ناشاهبلق  دیدرت  زا  دعب  مهبولق ; تباترا  : » دیامرف یم  تّمذم  ماقم  رد  نآرق  هکنیا  هچ  دیادزب ; وخ  زا  ار  کش  شیوخ  تّمه  اب  دیاب 

ّرـش زا  دـیاب  تالامتحا ، داجیا  ساسا  رب  اریز  دـهد ; همادا  تسا  هتفریذـپ  البق  ار  هچنآ  دـناوت  یم  ناسنا  قیقحت  هلحرم  ات  اـّما  تفریذـپ .» ار 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین مزال  ندیسر  نیقی  هب  درک و  مادقا  ریخ  هب  زیهرپ و 

دیابن اهزیچ  زا  یخرب  هرابرد  ارچ  سپ  دراد ، دوجو  نورد  لماع  رد  نآ  يارب  یخـساپ  دراد ، دوجو  ناسنا  نورد  رد  هچ  نآ  ره  دـنیوگ  یمن  رگم 
؟ درک لاوئس 

شسرپ

اهزیچ زا  یخرب  هرابرد  ارچ  سپ  دراد ، دوجو  نورد  لماع  رد  نآ  يارب  یخساپ  دراد ، دوجو  ناسنا  نورد  رد  هچ  نآ  ره  دنیوگ  یمن  رگم 
؟ درک لاوئس  دیابن 

خساپ

درادـن و لاؤس  حرط  ناوت  هک  یـسک  تسا . رکفت  ریـسم  رد  زایتما  کـی  ظاـحل  نیدـب  تسا ، يرکف  شهج  أدـبم  عورـش و  ۀـطقن  شـسرپ 
شیارگ زاین و  ندمآ ، رب  خساپ  ددص  رد  شـسرپ و  حرط  يرگوجتـسج و  تسا . هتفرگن  رارق  عورـش  هطقن  رد  رونه  هتخوماین ، ار  ندیـسرپ 

نارای ۀمه  . " دناد یم  ندرک  لاؤس  ربمایپ  باحصا  نایم  ار  دوخ  زایتما  راختفا و  دراد ، رارق  تفرعم  جوا  رد  هک  نینمؤملاریما  تسا . ینورد 
مه نانآ  دنک و  حرطم  شسرپ  دسرب و  يرذگهر  ای  درگارحـص  دنتـشاد  تسود  یخرب  هک  اج  نآ  ات  دندوبن  شواک  شـسرپ و  لها  ربمایپ 

هتبلا ( 1" .) متـشاد یم  هگن  مدرک و  یم  لاؤس  نآ  زا  متـشاذگ و  یم  ناـیم  رد  ربماـیپ  اـب  داـتفا ، یم  قاـفتا  ار  هچ  نآ  ره  نم  یلو  دنونـشب ،
زیهرپ دراد ، يزغم  لاغتشا  ینهذ و  یمرگرس  ۀبنج  هک  ییاه  شـسرپ  زا  داد و  رارق  دیاب  تیعقاو  كرد  قح و  نتفای  هلیـسو  ار  يرگـشسرپ 

(4 .) دشاب نتخومآ  رازبا  دـیاب  لاؤس  هک  یلاح  رد  ( 3 ،) دـهد یم  ربخ  هعماج  طاـطحنا  زا  ددرگ ، رازآ  رازبا  لاؤس  رگا  ور  نیا  زا  ( 2 ،) درک
ناوت نهذ  ات  دبلط و  یم  تراسج  ندرک  ارچ  نوچ و  ًاساسا  دـنرادن . ندیـسرپ  تأرج  دـننک ، یمن  حرطم  شـسرپ  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
حرط دشاب ، هتشادن  دوجو  سفن  هب  دامتعا  ات  دیآ . یمن  دیدپ  شسرپ  دشاب ، هتشادن  ار  نارگید  ياه  هداد  رد  يراکتـسد  ندرک و  ور  وریز 

اب اـیآ  هک  تسا  ینید  يداـقتعا و  ياـه  شـسرپ  دراد ، تـیمها  اـم  يارب  اـج  نـیا  رد  هـچ  نآ  دریگ . یمن  تروـص  شـسرپ  زاربا  لاؤـس و 
هنوگ چیه  ینید ، نوتم  رد  هک : تفگ  دیاب  یعرـش  دـید  زا  هلأسم  یـسررب  رد  تسا ؟ دازآ  یلاؤس  هنوگ  ره  حرط  ای  دـنهارمه  یتیدودـحم 
ییاه شـسرپ  زا  یهوبنا  نایم  تسا . هدشن  میـسرت  اه  شـسرپ  حرط  يارب  يزمرق  طخ  چیه  دروخ و  یمن  مشچ  هب  هراب  نیا  رد  یتیدودحم 

چیه نینچ  مه  دوش . یمن  هدـید  دـشاب ، هدـش  یفرعم  مارح  عورـشم و  ریغ  شـسرپ  هک  يدروم  تسا ، هدـش  ماجنا  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک 
حرط اسب  هچ  دهد و  یم  ناشن  ار  رگـشسرپ  مهف  شناد و  نازیم  لاؤس  ره  هتبلا  تسا . هدشن  ییانتعا  یب  نآ  هب  دنامن و  خساپ  نودـب  یلاؤس 

رد یخـساپ  سک  ره  هب  لاح  ره  هب  یلو  دـشاب ، ینارگن  ای  بجعت  ثعاـب  دور ، یم  وا  زا  يرتشیب  راـظتنا  هک  يدرف  يوس  زا  یـصاخ  لاؤس 
. دیازفیب وا  یتفرعم  لامک  رب  هتشاد و  تعفنم  دوس و  وا  يارب  هک  دشاب  یفراعم  لابند  هب  دیاب  ناسنا  نمـض  رد  تسا . هدش  هئارا  وا  مهف  دح 

نینچ حرط  تسیچ ؟ دـنوادخ  تاذ  هک  نیا  ًـالثم  دـنرادن ، رارق  ناـسنا  مهف  هـطیح  رد  ًاـساسا  هـک  دراد  دوـجو  اـه  شـسرپ  زا  یخرب  هـتبلا 
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مهف و لباق  تسا ، دودحم  دوجوم  هک  ناسنا  يارب  تسا ، دودحمان  یهانتمان و  دوجو  هک  یلاعت  قح  تاذ  اما  درادن ، لاکـشا  زین  یتالاوئس 
يانعم هب  هکلب  تسین ، اهنآ  نتـشاد  لاکـشا  يانعم  هب  دشاب ، تالاؤس  عون  نیا  درک ، حرط  دیابن  هک  یتالاؤس  زا  دوصقم  رگا  تسین . كرد 

لاؤس نیاربانب  تسین . مهف  لباق  وا  يارب  دراد و  یلقع  لیلد  ناسنا  كرد  مدـع  یتح  هچ  رگا  تسا . تالاؤس  نیا  خـساپ  هب  ناسنا  ندیـسرن 
ای نتـشاد  هک  تسا  تـالاؤس  زا  یخرب  تسا . هتفرگ  رارق  قیوشت  دروم  یتـح  هکلب  درادـن ، مالـسا  نید  رظن  زا  یتیدودـحم  چـیه  ندیـسرپ 

: دنا هتفگ  هک  هدمآ  اهاعد  رد  دشاب . یم  یفنم  یتح  هکلب  تسین ، بوخ  بولطم و  اهنت  هن  یتالاؤس  نینچ  درادن . يدوس  نآ  خساپ  نتشادن 
تفرعم و يالاب  بتارم  هب  مینیب ، یم  امـش  رد  هک  يرگـشسرپ  ۀـیحور  اب  هک  میراودـیما  دـناسرن . یعفن  دوس و  هک  یـشناد  زا  میرب  یم  هانپ 

فحت ینارح ، هبعش  نبا  . 4 تمکح 343 . نامه ، . 3 تمکح 320 . نامه ، . 2 خ 210 . هغالبلا ، جهن  . 1 اه : تشون  یپ  دـیوش . لئان  لامک 
دشاب یمن  زئاج  دنک ، یم  داجیا  هزیگنا  دیفم  راک  ماجنا  يارب  ای  دهد  یم  شمارآ  ناسنا  هب  یتح  هک  ییاه  یقیـسوم  ارچ  ص 41 . لوقعلا ،

ود رب  یقیـسوم  یلعف  عجارم  رثکا  هیرظن  ساسارب  خساپ : تسا . هدش  هتخانـش  رنه  ناونع  هب  یقیـسوم  تسا ؟ مارح  دراوم  یخرب  رد  یتح  و 
ناجیه هب  ار  ناـسنا  هک  یلومعم  برطم و  ریغ  یقیـسوم  2 ـ  یـشایع . بعل و  وهل و  سلاجم  اب  بساـنم  برطم و  یقیـسوم  1 ـ  تسا : مسق 

نآ هبندرک  شوگ  مه  نآ و  نداد  دای  يریگدای و  مه  نآ و  نتخاون  مه  دننادیم ؛ مارح  ار  لّوا  مِسق  اهقف  یمامت  دنکیمن .  راداو  يوهش 
لّوا مسق  یقیـسوم  میرحت  تّلع  هزع .) ماد  یناگیاپلگ  یفاص  و  هر ) یناـگیاپلگ  ماـظع : تاـیآ  رگم  دـننادیمن ، مارح  ار  مود  مسق  یلو  ار ،

تاداقتعا لزلزت  ثعاب  دـهدیم و  قوس  يراب  دـنب و  یبو  یـشاّیع  بعل و  وهل و  هب  ار  ناـسنا  از  توهـش  ياهیقیـسوم  اریز  تسا ، حـضاو 
ندینـش و دـنادرگیم : تواسق  رپ  ار  ناسنا  بلق  زیچ  هس  هدـش " :  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  تاـیاور  رد  دوشیم . يدـیقال  یبهذـم و 

راهچ دومرف : زاب  ( 1.") ندرک دمآ  تفر و  ناهاش  رابرد  هب  ینارذگشوخ ؛ يارب  نتفر  دیص  لابند  وهل ؛ ياهراتفگ  اهادصهب و  نداد  شوگ 
ندرک و دمآ  تفر و  نیطالـس  رابرد  هب  ندرکیـشاّحف ؛ تایوهل ؛ هب  نداد  شوگ  دوشیم : یبلق  قافن  بجوم  دنکیم و  دساف  ار  بلق  زیچ 
وا هـب  دــنک و  توـعد  لزنم  هـب  ار  وا  سکره  تـسا و  نوـعلم  هـّینغم ) ناوـخ  هزاوآ  نز  دوـمرف : (ع ) قداـص ماــما  ( 2" .) نتفر دیـص  لابند 

لوسر باحـصا  زا  یکی  ( 4" .) تسا مارح  دوشیم ، هداد  هزره  ناوـخ  هزاوآ  هب  هک  یلوـپ  دوـمرف : (ع ) یلع ( 3" .) تسا نوعلم  دهدبلوپ ،
ییاج زا  ربمایپ  اب  تفگ : سپس  دونشن و  ار  ادصات  درک  ششوگ  رد  ار  شیاهتشگنا  دینش . یقیسوم  يادص  درکیم . روبع  ییاج  زا  ادخ 
يوهل ياهزاوآ  اـنغ و  دومرف : هللا  لوسر  ( 5" . ) دونـشن ار  ادص  ات  تشاذگ  شـشوگ  رب  ار  شیاهتسد  ربمایپ  دوب . نینچ  هک  میتشذـگیم 

ینعی ("7 ؛) دنکیم داجیا  قافن  امش  بلق  رد  اهنآ  دینک . يرود  انغ  گنچندینـش و  زا  دومرف : "6)و  .) دوشیم بلق  رد  قافن  ثعاب  هنارت )
ـ  1 هعماج : درف و  رب  یقیـسوم  دب  راثآ  دیرادن . لوبق  ار  مالـسا  رادرک  لمع و  رد  یلو  دیتسهناملـسم ، ًارهاظ  هک  دیوشیم  يروط  مک  مک 

رس و 2 ـ  دراد . يدب  بقاوعدایتعا  نیا  دنکیم و  داتعم  ار  هدنونش  ای  هدنزاون  هک  تسا  نیا  یقیسوم  ءوس  راثآ  زا  یکی  یقیـسوم : هب  دایتعا 
. تسا یقیسوم  دب  راثآ  زا  یکی  زین  ناسنا  ناور  حور و  رب  دایز  يادص  رس و  ریثأت  3 ـ  تسا . روآ  نایز  ییاونش  هاگتسد  يارب  دایز  يادص 
رس و دب  راثآ  زا  اهنادند  داسفو  هدعم  مخز  يویلک ، اهیتحاران  دنکیم و  دایز  اهسوریو  هلمح  هب  تبسن  ار  تیساسح  دایز  يادص  رس و 

ياهیقیـسوم هرابرد  گنیلمود " گیودول  روسفرپ  هک  ییاهشیامزآ  ساسارب  هدـعم : رب  یقیـسوم  ریثأـت  4 ـ  ( 8 .) دوشیم بوسحم  ادص 
شیامزآ هدادماجنا و  ناوج  لسن  نردـم  کیزوم  ینعی  پاپ  ياهزاوآ  تیب ، کیزوم  نوهتب ، تشونرـس  ینوفمـس ، ترازوم ، هاتوکبش ،

زا شیپ  دندوب ، هدرک  شوگ  پاپکیزوم  هب  هک  یناسک  رد  کیردیرلک  دیـسا  هدعم و  یـشراوگ  هراصع  حشرت  هتفرگ ، ماجنا  ررکم  ياه 
نادیقیسوم رفن  نیب 46  زا  دناهدرک ، ناّققحم  هک  ییاهیسررب  رد  رمع : رد  یقیسوم  یفنم  ریثأت  5 ـ  ( 9 .) دوب هتفای  شهاک  لیلقت و  نیرئاس 

ًاـصوصخم یقیـسوم  نیارباـنب  تسا . هدوـب  لاـس  ناـنآ 47  رمع  طـسوتم  هریغ ، یناــملآ و  یــسیلگنا ، يوـسنارف ، ییایلاتیاناگدــنزاون ، و 
لیبـق زا  يدـسافم  زاـسهنیمز  تسین و  یـشوپمشچلباق  هک  دوـشیم  هعماـج  دارفا و  رد  يدـسافم  زورب  ثعاـب  روآ  ناـجیه  ياهیقیـسوم 

، دشاب هتشاد  یعفن  رصتخم  رگا  دوشیم . يزاب  سنجه  انمتسا و  دننام  ّرضمياهینار  توهـش  يرگیلاباال ، يراکهزب ، یقالخا ، ياهداسف 
زا ناسنا  ندرک  رود  یقالخا و  داسف  ثعاب  توهش و  جیهم  هک  ییاه  یقیسوم  هتبلا  درک . یشوپ  مشچنآ  زا  شاهدمع  ّراضم  رطاخ  هب  دیاب 
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ناونع همکحلا ، نازیم   2 . ) ناونع 3122 همکحلا ، نازیم   1  : ) اه تشون  یپ  درادن . یلاکـشا  دناشکن  تلفغ  ۀطرو  هب  ار  ناسنا  دوشن و  ادخ 
هاگشناد و نیلوا   8 . ) ناونع 3121 نامه ،  7 . ) ناونع 3121 نامه ،  6 . ) ناونع 3121 نامه ،  5 . ) نامه  4 . ) ناونع 3123 نامه ،  2 . ) 3122

آ صیخلت . اب  دعب  هب  ص 185  نامه ،  9 . ) صیخلت اب  ص 161 ، ج 15 ، ربمایپ ، نیرخآ 

؟ دومنن وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  ارچ  - 1

شسرپ

؟ دومنن وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  ارچ 

خساپ

هجوت دـیاب  یلو  دـش ، قّقحم  نامز  تشذـگ  اب  جـیردت و  هب  راک  نیا  دوب و  مالـسا  شخبتاجن  نید  مهم  فادـها  زا  یکی  ناـگدرب  يدازآ 
، دومن نک  هشیر  ار  نآ  هاتوک  تدم  رد  ناوتیمن  دوش ، لمع  نادب  اهتدم  دـناودب و  هشیر  هعماج  کی  رد  يراجنهان  هلئـسم  رگا  هک  تشاد 

یمارگ ربمایپ  رگا  دروآ . دهاوخ  راب  هب  ار  یمیظع  تالکشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دومن ، یتامادقا  ََاجیردت  دیاب  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  هکلب 
زا هدرک ، دازآ  ار  هیامرس  تورث و  دقاف  ياههدرب  ناناملـسم  درکیم و  وغل  هرابکی  هب  ار  يرادهدرب  مالـسا ، روهظ  يادتبا  رد  ص ،)  ) مالـسا

اهنآ زا  یخرب  ای  دـندرمیم و  یگنـسرگ  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  دـمآیم ؛ دـیدپ  یفلتخم  تالکـشم  دـندناریم ، دوخ  ياـههناخ 
نیاربانب دـندزیم ؛ مه  رب  ار  هعماـج  هزاریـش  هصـالخ  دـندشیم و  نآ  دـننام  طاول و  اـنز ، تقرـس ، نوچمه  یعاـمتجا  مهم  ناـهانگ  بکترم 

هب ناگدرب  ات  هدرک  يراذگهیاپ  ار  اهنآ  یجیردت  يدازآ  همانرب  مالـسا  تهج ، نیدـب  تسا . هدوبن  یحیحـص  راک  ناگدرب ، هرابکی  يدازآ 
. دنوش یمالسا  هعماج  بذج  هدیدرگ ، دازآ  جیردت 

شسرپ تسیچ ؟ یگدرب  دروم  رد  مالسا  عضوم 

هراشا

؟ تسیچ یگدرب  دروم  رد  مالسا  عضوم 

خساپ

مالسا زا  لبق  لاس  نارازه  يرادهدرب  ماظن  هکلب  تسا ؛ هدوبن  يرادهدرب  عرتخم  مالسا  تسا  مزال  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  بلطم  هس  حیضوت 
بیغرت و فلا  داد  ماجنا  هلحرم  دـنچ  رد  ار  گرزب  راک  نیا  درک و  ارجا  یحارط و  ار  ناـگدرب  يدازآ  هماـنرب  مالـسا  تسا . هتـشاد  دوجو 

هدـمآ (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  یتیاور  رد  لاثم  ناونع  هب  لمع ؛ لوق و  رد  نید  ناـیاوشیپ  قیرط  زا  ناـگدرب  يدازآ  هب  مدرم  قیوشت 
دلج 13، لئاسولا ، كردتـسم  .[ ) دننکیم شورف  دیرخ و  ار  ناگدرب  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرتدـب  « ] َسْاْنلا َعاب  ْنَم  ِساّّنْلا  ُّرَـش   » تسا

هدمآ هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور  تسا . ناسنا  هلماعم  تالماعم  نیرتدب  ثیدـح  نیا  قبط  ثیدح 1 ) باب 19 ، هب  بستکی  ام  باوبا 
ترـضح تاراختفا  زا  یکی  دـندوب  ناگدرب  يدازآ  رد  مدرم  قّوشم  لمع  رد  زین  نید  ناـگرزب  مینکیم . اـفتکا  تیاور  نیمه  هب  هک  تسا 

، قتعلا باوبا  دلج 16 ، هعیـشلالئاسو  . ) دومن دازآ  دروآ ، تسد  هب  شیوخ  يوزاب  تمحز  زا  هک  یلوپ  اب  هدرب  رازه  هک  تسا  نیا  (ع ) یلع
. دـنکیم دازآ  ار  دوخ  زینک  دـنکیم  هیدـه  وا  هب  شنازینک  زا  یکی  هک  یلگ  هخاـش  هناـهب  هب  (ع ) یبـتجم نسح  ماـما  ثیدح 6 )  باب 1 ،
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زا درک ؛ يریگولج  زین  يرادهدرب  ياههمـشچرس  یخرب  زا  مالـسا  یگدرب  عباـنم  یخرب  زا  يریگولج  ب  ( 702 یبتجملامامالا ع /) دنتسم  )
هلیـسوب هدازآ  دارفا  نتخورف  زا  نینچمه  درک و  عونمم  تقرـس  ای  يراکهدب  لباقم  رد  ار  ناقراس  ای  ناراکهدـب  نتفرگ  هدرب  هک  نیا  هلمج 

. دومرف یهن  ًادیدش  ریقف  ناردام  ناردپ و  يوس  زا  نادنزرف  نتخورف  نابصاغ و 

شسرپ دومنن ؟ وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  ارچ 

هراشا

؟ دومنن وغل  ار  يرادهدرب  روهظ ، زا  دعب  مالسا  ارچ 

خساپ

هجوت دـیاب  یلو  دـش ، قّقحم  نامز  تشذـگ  اب  جـیردت و  هب  راک  نیا  دوب و  مالـسا  شخبتاجن  نید  مهم  فادـها  زا  یکی  ناـگدرب  يدازآ 
، دومن نک  هشیر  ار  نآ  هاتوک  تدم  رد  ناوتیمن  دوش ، لمع  نادب  اهتدم  دـناودب و  هشیر  هعماج  کی  رد  يراجنهان  هلئـسم  رگا  هک  تشاد 

یمارگ ربمایپ  رگا  دروآ . دهاوخ  راب  هب  ار  یمیظع  تالکشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دومن ، یتامادقا  ََاجیردت  دیاب  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  هکلب 
زا هدرک ، دازآ  ار  هیامرس  تورث و  دقاف  ياههدرب  ناناملـسم  درکیم و  وغل  هرابکی  هب  ار  يرادهدرب  مالـسا ، روهظ  يادتبا  رد  ص ،)  ) مالـسا

اهنآ زا  یخرب  ای  دـندرمیم و  یگنـسرگ  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  دـمآیم ؛ دـیدپ  یفلتخم  تالکـشم  دـندناریم ، دوخ  ياـههناخ 
نیاربانب دـندزیم ؛ مه  رب  ار  هعماـج  هزاریـش  هصـالخ  دـندشیم و  نآ  دـننام  طاول و  اـنز ، تقرـس ، نوچمه  یعاـمتجا  مهم  ناـهانگ  بکترم 

هب ناگدرب  ات  هدرک  يراذگهیاپ  ار  اهنآ  یجیردت  يدازآ  همانرب  مالـسا  تهج ، نیدـب  تسا . هدوبن  یحیحـص  راک  ناگدرب ، هرابکی  يدازآ 
. دنوش یمالسا  هعماج  بذج  هدیدرگ ، دازآ  جیردت 

؟ دراد يو  تداعس  رد  یشقن  هچ  دترم ، مادعا 

شسرپ

؟ دراد يو  تداعس  رد  یشقن  هچ  دترم ، مادعا 

خساپ

زا مرجم  يرهق  نتشادزاب  مالسا  هاگدید  زا  رتشیب  مرج  زا  وا  نتـشادزاب  - 1 زا :  تسا  ترابع  تسا  مرجم  صخش  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ 
زا دراد و  یم  زاـب  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  یمرجره  اریز   . دـشاب وا  يدرف  هدارا  فلاـخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باـکترا 

يورخا باقع  یمرج  هانگره و   . دـهاک یم  مرج  يورخا  تازاجم  زا  يویند  تازاجم  - 2  . دیازفا یم  وا  رزو  رب  ودـنک  یم  رترود  لامک ، 
ناسنا هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  ادخ  دوش و  یم  هدیشخب  وا  يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاجم  لمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ،

دزن فارتعا  هب  مادقا  رفیک  لمحت  يارب  دوخ  نیمرجم  هک  دوش  یم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذـل   . دـهد رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار 
هبوت و هکلب  تسا  هدرکن  هیـصوتار  يورخا  باـقع  زا  تاـجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا   . دـننامب نوصم  يورخا  باـقعزا  اـت  دـندرک  یم  یـضاق 

 . ; تسا هدومن  هیصوت  ار  هدش  دساف  هچنآ  حالصا  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب 
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ناوت یم  صاخشا  هطساو  اب  ایآ  تخانش ؟  ناوت  یم  ار  قح  هنوگچ  یسانشب . )  ار  شلها  نآ  هلیسو  هب  ات  سانشب  ار  قح  دیامرف ( :  یم  ع )  یلع ( 
؟  تخانش ار  قح 

شسرپ

صاخشا هطساو  اب  ایآ  تخانش ؟  ناوت  یم  ار  قح  هنوگچ  یـسانشب . )  ار  شلها  نآ  هلیـسو  هب  ات  سانـشب  ار  قح  دیامرف ( :  یم  ع )  یلع ( 
؟  تخانش ار  قح  ناوت  یم 

خساپ

تقفاوم تقباطم و  يانعم  هب  قح  لصا  دـیوگ :  یناهفـصا  بغار  تسا .  لطاب  دـض  تباـث ،  ياـنعم  هب  تغلرد  قح  هژاو  هک  تسا  ینتفگ 
هروس زا  هیآ 7  لیذ  نایبلا  عمجم  بحاص  و  هتفگ ،  هریغ  تباث و  دوجو  قدـص ،   ، لطاب دـض  ياـنعم  هب  ار  قح  سوماـق ،  بحاـص  تسا . 
هتکن دنچ  رد  ار  نآ  خساپ  تخانـش ؟  ناوت  یم  ار  قح  هنوگچ  هکنیا  اما  و   . دوش عقاو  دوخ  عقوم  رد  یـش  هک  تسا  نآ  قح  دـیوگ :  لافنا 

درک هدافتـسا  ار  موهفم  نیا  ناوت  یم  ع )  یلع (  تاـملک  زا  تسا .  فـیرظ  لـطاب  قـح و  ناـیم  زرم  هک  تسا  نشور  - 1 مینک :  یم  ناـیب 
هبطخ مالـسالا ،  ضیف  همجرت  هغالبلا ،  جهن  تسا ( ،  قح  هیبش  هک  دنمان  ههبـش  ، ار ههبـش  لیلد  نیا  هب  دـیامرف :  یم  اج  کی  نینموملاریما  .

نیا اب  اما  هبطخ 185 )  نامه ،  دـنا ( ، هدـید  كرادـت  يژک  ار  تسار  ره  لطاب و  ار  یقح  ره  ناقفانم  دـنیامرف :  یم  رگید  ياـجرد  ، ( 38
دیمد نآ  رد  شیوخ  حور  زا  سپ  دیامرف :  یم  ع )  یلع (  تسا .  زهجم  دوخ  لماکت  ریـسم  رد  لطاب  قح و  تخانـش  رازبا  هب  ناسنا  همه ، 

قح و تخانش  يورین  رد  دریگ  یم  ناشراک  هب  هک  يرازبا  دنیوا ، تمدخ  رد  هک  ییاهمادنا  دنراک ، رازبا  ار  شتافرصت  هک  ییاه  هشیدنا  ...
 ، ناـمه تسا ( ،  نآرق  ینعی  ینامـسآ  لزنم  باـتک  اـب  تقباـطم  نآ  تسا و  نشور  لـطاب  قح و  زرم  ور  نیا  زا  هبطخ 1 )   ، نامه لـطاب ( 
ار ندوب  هعماج  هنحص  رد  هتسناد و  ثداوح  اب  میقتسم  دروخرب  ار  قح  تخانـش  یلـصا  طرـش  ع )  یلع (  نینموملاریما  - 2 هبطخ 189 . ) 

یصاخ ياه  هناشن  قح  یناشیپ  رب  هک  ارچ  تسا  تبیغ  یهاگآ  مکاشنم  دنیامرف ( ( :  یم  دنسانش و  یم  قح  تخانش  ياهراکهار  زا  یکی 
دیکات مه  قح  تخانش  رد  هشیدنا  لالقتسارب  نآ  زا  هتشذگ  هبطخ 53 . )  نامه ،  دوش ( ، هتخانش  غورد  تسار و  اهنآ  يرای  هب  هک  تسین 

دننک یم  حرطم  لمج  گنج  نایرج  رد  دوب ، فورعم  یمرج  بیلک  ماـن  هب  هک  يدرم  اـب  دوخ  يوگتفگرد  ار  بلطم  نیا  ماـما   . دـننک یم 
شخساپ میـسانشب ؟  هنوگچ  ار  قح  هک  نیا  اما  - 3 هبطخ 169 )  نامه ،  ددرگ ( ، یم  ترـضح  اب  هدربماـن  درف  ندرک  تعیب  نآ  هجیتن  هک 

رظن رد  تخانـش  يارب  یعباـنم  رازبا و  ناـسنا  يارب  نآرق  رظن  زا  هک  دوزفا  ار  هتکن  نیا  ناوـت  یم  تشذـگ  هچ  نآ  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا 
زا ناسنا  نهذ  ندوب  یلاخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  لـحن  هروس  زا  هیآ 78  رد  دنوادخ  تخانش .  ار  قح  اهنآ  هلیـسو  هب  ناوت  یم  هک  هدش  هتفرگ 

يرگید هیآ  رد  و   . دیشاب رکاش  ات  میداد  رارق  لد  مشچ و  شوگ و  امش  يارب  دیامرف :  یم  دنک ، یم  هراشا  دلوت  ماگنه  رد  یملع  هنوگ  ره 
يارب نآرق  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  ناوـت  یم  تاـیآ  عوـمجم  زا   ( 10 دـمحم /  دـننک ( ، یمن  شدرگ  نیمز  رد  اـه  نیا  ارچ  دـیامرف :  یم 

زا ار  قح  حالطـصا  هب  تباث و  ریغ  زا  ار  تباث  ناوت  یم  اه  نیا  اب  خـیرات .  لد و  لقع ،  سح ،  هدـید :  هیهت  ار  لـیذ  رازبا  ناـسنا  تخاـنش 
هراشا ناوت  یم  یفلتخم  عناوم  هب  ع )  یلع (  هاگدید  زا  تسییاهزیچ ؟  هچ  لطاب  زا  قح  تخانـش  عناوم  هکنیا  اما  و  - 4 تخانش .  زاب  لطاب 

جهن ددرگ ( ، یم  وا  بلق  یـضیرمو  صخـش  يروک  ثعاـب  يرما  هب  قشع  دـیامرف :  یم  ترـضح  نآ  بصعت :  فـلا -  هلمجزا :  هک  درک 
قح نایم  تشگنا  راهچ  زج  هک  راهنز ، دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  ترضح  یگدزوج :  ب -  هبطخ 107 )  مالسالا ،  ضیف  همجرت  هغالبلا ، 

ج هبطخ 141 )  نامه ،  ما ( ،  هدید  ییوگب  هکنیا  قحو  ما  هدینش  ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب  دنهد :  یم  همادا  هاگنآ  تسین .  يزرم  لطابو 
ار لمج  باحصا  یتسیاب  نم  امش ، هاگدید  زا  ایآ  دیسرپ  دمآ و  ترضح  دزن  هب  توح ،  نب  ثراح  لمج  گنج  نایرج  رد  یتسرپدرف :  - 

هجیتن رد  يرگن ،  یمن  لیاسم  هب  ادنلب  زا  ینیب و  یمن  ار  شیوخ  ياپ  شیپ  زج  وت  ثراح  يا  دومرف :  خساپ  رد  یلوم  منادب ؟  یهارمگ  رد 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 797 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نایم تیمکح  رد  ارچ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  ع )  یلع (  نارحب :  جنـشت و  د -  هبطخ 254 )  نامه ،  يا ( ،  هدمآ  راچد  ینادرگرس  هب 
هاگآ دشاب و  وج  سرپ و  تصرفار  نادان  هک  دوب  نیا  شا  هفـسلف  اهنت  هک  دـینادب  دـیاب  دـیامرف :  یم  يا ؟  هدرک  نییعت  تلهم  نانآ  دوخ و 

یم فیصوت  نینچ  ار  تخانش  عناوم  زا  رگید  یکی  نینموملاریما  يرگ :  هلداجم  راک  ه -  هبطخ 125 )  نامه ،  دبای ( ، تابث  شیپ  زا  شیب 
، ) دبای موادت  شینیبان  قح  دنک  رایـسب  شکمـشک  لمج  يانبمرب  هک  یـسک  و   . دـیارگن قح  هب  دـنک  واک  دـنک و  تهج  یب  هک  ره  دـنک : 

تایآ و زا  هک  هچنآ  هک  تسا  نیا  خـساپ  هن ؟  اـی  تخانـش  ار  قح  صاخـشا  هطـساو  هب  ناوت  یم  اـیآ  هکنیا  اـما  و  - 5 هبطخ 30 )  ناـمه ، 
رارق لطاب  قح و  رد  دارفا  زیامت  ییاسانـش و  نازیم  نآ ،  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  تخانـش  هیاپ  قح  دوخ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  تایاور 

وا قح  رد  ص )  ربمایپ (  هک  ع )  یلع (  دننام  دشاب  تقیقحرایعم  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یموصعم  درف  هکنیا  رگم   . دریگ یم 
رذوبا هب  ص )  ربماـیپ (  شیاـمرف  لـثم  دـشاب  ماـما  فرط  زا  صوصنم  هک  دـشاب  یـسک  اـی  و  یلعلا ) )  عم  قحلاو  قحلا  عم  یلع  دومرف ( ( 

دارفا هتبلا   . دـنا قحاـن  وـت  لـتاق  دارفا  هک  تسا  نیا  شموـهفم   . دـناسر دـنهاوخ  تداهـش  هب  ناـیغاط  هورگ  ار  وـت  رذوـبا  يا  هک :  يراـفغ 
هکلب تسین ،  هلاسم  نیا  یفان  ع )  یلع (  ترـضح  نخـسو  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  یمهم  شقن  نآ  نییبت  ای  تقیقح و  ماـیپ  ندـناسررد 

یـضترم تخانـش ،  هلاسم  هب :  دـینک  عوجر  رتشیب  یهاـگآ  يارب   . درک طـلخ  اـهرایعم  اـب  ار  دارفا  دـیابن  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  روظنم 
ص 2089;  ج 4 ، باتفآ ،  گنهرف  دیجملادبع ،  ، هاوخیداعم ص 58 ،  ج 3 ، هغالبلا ،  جهن  ریسفت  يرفعج ،  یقت  دمحم  يرهطم ، 

متسناوت یم  نم  هدومرف  دنوادخ  هکنیا  دوب  هدیقع  يدازآ  هب  طوبرم  همجرت  هک  مدید  ار  ینآرق  هیآ  يدازآ  دروم  رد  يا  هلاقم  رد  شیپ  يدنچ  نم 
نیا هدودحم  منادب  مهاوخ  یم  هدمآ  شیپ  یتاماهبا  میارب  هدیقع  يدازآ  نیا  دروم  رد  مدرکن  ار  راکنیا  اما  منیرفایب  تسرپ  ادـخ  ار  ناگدـنب  همه 

يدازآ

شسرپ

یم نم  هدومرف  دنوادخ  هکنیا  دوب  هدیقع  يدازآ  هب  طوبرم  همجرت  هک  مدید  ار  ینآرق  هیآ  يدازآ  دروم  رد  يا  هلاقم  رد  شیپ  يدنچ  نم 
مهاوخ یم  هدـمآ  شیپ  یتاماهبا  میارب  هدـیقع  يدازآ  نیا  دروم  رد  مدرکن  ار  راـکنیا  اـما  منیرفاـیب  تسرپ  ادـخ  ار  ناگدـنب  همه  متـسناوت 

؟  تساجک ات  يدازآ  نیا  هدودحم  منادب 

خساپ

شـسرپ يارب  یبسانم  خساپ  تسا  دیما  دوش  یم  لاسرا  ناتتمدـخ  مالـسا  رد  هدـیقع  يدازآ  هرابرد  يرهطم  داتـسا  راثآ  زا  هتفرگرب  یبلطم 
هارمه یگتـسبلد  عون  کی  اب  هک  يرکفت  ینعی  ندش  دقعنم  نتـسب و  يانعم  هب  دقع  هدام  زا  تسا  داقتعا  تغل  لصا  رد  هدیقع  دـشاب .  امش 

هک دراد  یصخش  قیالع  یتح  طیحم و  ناکاین ،  زا  يوریپ  دننام  يرگید  تلع  هکلب  تسین  رکفت  رد  يدازآ  شیانبم  رکفت  عون  نیا  تسا . 
 . دـنکیم رکو  روک  ار  ناـسنا  یلک  روطب  ددـنب و  یم  ار  رکفت  ياـپ  تسد و  هدـیقع  عون  نیا  دـشاب .  یم  عوـن  نیمه  زا  مدرم  رثـکا  هدـیقع 

فرط زا  دشاب و  دازآ  دـیاب  رـشب  لقع  رکف و  دـنیوگ  یم  فرط  کی  زا  تساج  نیمه  دراد  دوجو  هدـیقع  يدازآ  باب  رد  هک  ییا  هطلاغم 
عون نیا  یلاح  رد  دشاب  دازآ  شا  هدیقع  راهظا  رد  دیاب  مه  و  تسرپ ،  لوپ  تسرپ ،  واگ  دـشاب .  دازآ  دـیاب  مه  هدـیقع  دـنیوگ  یم  رگید 
ياـپ تسد و  هب  ریجنز  دـمآ  یـسک  رگا  رگید  تراـبع  هب  تسا .  يدازآ  لـباقم  هطقن  تسرد  هـک  دراد  هارمهب  يدوـکر  دوـمج و  هدـیقع 
ریجنز دیق و  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  رشب  مارتحا  يدازآ و  ایآ  دشاب  دازآ  دیاب  دوش  مارتحا  دیاب  تسا  رشب  هک  تهج  نآ  زا  تسب  شدوخ 

یم مارتحا  دروآ ،  یم  رد  ار  شیاهشفک  دور  یم  اهتـسرپ  تب  دبعم  هب  ناتـسلگنا  هکلم  میزاس  مهارف  ار  شتاجن  تیاده و  هار  ای  مینک  اهر 
دعب ع )  ) نیـسح ماـما  لوا  هک  تسا  یتعجر  ناـمه  دوصقم  دـنک . یم  قیوشت  یلهاـج  یتـسرپ  تب  ياـهریجنز  رد  ار  ناـسنا  ینعی  دراذـگ 
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فرط نیا  زا  هر )  ) يرهطم داتسا  داعم ، 1 ـ زا :  هتفرگرب  دنیامن .  یم  عوجر  همئا  یقاب  دعب  و  (ص ) لوسر ترضح  دعب  و  ع )  ) ریما ترـضح 
یم یلجت  میهاربا  لمع  رد  نآرق  قطنم  دنکـش  یم  ار  اـهریجنز  دـنیب  یم  ییارگ  تعیبط  یتسرپ و  تب  تراـسا  رد  ار  مدرم  یتقو  میهاربا ( 

زا ریغ  یتلع  شیانبم  هک  هدیقع  يدازآ  اما  تسا  زیاج  عورـشم و  نآرق  رظن  زا  دشاب  دازآ  رکفت  نآ  يانبم  هک  هدیقع  يدازآ  نیاربانب  دـنک 
يدازآ نازیم  نییبـت  رد  يرهطم . (  داتـسا  یمالـسا ،  يروهمج  نوماریپ  زا :  هتفرگرب  درادـن .  ییاـج  نآرق  مالـسا و  رد  دـشاب  دازآ  رکفت 

اما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا   ) هفیرـش هیآ  زا  ماهلا  اب  ناحبـس  يادـخ  یلزا  هدارا  اـب  نآ  طاـبتراو  لـطاب  قح و  هار  باـختنا  رد  ناـسنا 
فیطل یبلق  اب  رگا  میامن . یم  انمت  ار  قیفوت  تیاده و  نابرهم  يادخ  هاگرد  زا  شیپاشیپ  مناسر  یم  نات  ضرع  هب  ار  دنچ  یتاکن  اروفک ) 

رد اـم  همه  هک  میباـی  یم  هنوگنیا  میزادرپـب  شیوخ  راـتفر  لاـعفا و  هعلاـطم  هب  نآ  وترپ  رد  مینک و  رظن  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  قـح  قاتـشم  و 
اهنآ ياضتقم  هب  لمع  اب  هدومن و  کسمت  قح  ياه  هولج  اه و  تیادـه  نآ  هب  ای  مینک  یم  لـمع  هنوگ  ود  یهلا  ياـه  تیادـه  اـب  ههجاوم 
رون نآ  ربارب  رد  ای  درک و  میهاوخ  تینارون  هبیط و  تایح  زا  يدـنم  هرهب  ساسحا  لد  رد  باختنا  نیا  هجیتن  رد  هک  میرب  یم  ار  مزـال  هرهب 

هک مینک  یم  تشپ  نآ  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  قح  ندـیناشوپ  هار  هدـش  کسمتم  یناسفن  تاهیجوت  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  هب  تیادـه 
هوحن رگ  ریسفت  هفیرش  هیآ  نیا  رگید  نایب  هب  دوب . دهاوخن  تراسا  تیمورحم و  ساسحا  یکیرات و  تلفغ و  ریسم  رد  نداتفا  زج  نآ  هرمث 

اب دـییات و  اـم  دوجو  رد  اـجک  زا  یـسک و  هچ  نذا  هب  تاـماهلا  نیا  مییاـمن  لاؤس  رگا  لاـح  تسا  شخب  تیادـه  تاـماهلا  اـب  اـم  ههجاوم 
هب تسام  دوجو  زا  جراخ  اه  تیادـه  تاـماهلا و  نیا  ءاـشنم  ءادـبم و  هک  میباـی  یم  رد  میـشاب  نآ  ءاـشنم  ادـبم و  لاـبند  رادـنپ  ینامـشچ 

نیا رگید  نایب  هب  تسا  هدومن  تیبرت  ریـسم  رد  رگید  یماگ  یتشادرب  يایهم  ار  ام  تسا و  هدروآ  يور  اـم  هب  رترب  یتقیقح  نذا  تساوخ و 
وا ات  داتسرف  دوخ  هدنب  تاجن  يارب  یلزا  بوبحم  هک  ینامسیر  نانوچ  دروآیم  يور  ام  هب  یتیاده  رون  اب  هارمه  هک  دوب  دنوادخ  تساوخ 

تیاده ام  ات  درک  هدارا  وا  دـیدرگ  مهارف  وا  بناج  زا  همه  تامدـقم  نآ  هک  میبای  یم  رد  هجوت  نیا  اب  دزاس .  شیاهر  سفن  باجح  زا  ار 
زا يرایسب  يانعم  هبنت  نیا  لابند  هب  و  دنیامن . يریگتسد  ام  زا  ات  داتـسرف  شیپ  ار  شدونج  وا  مییامن و  باختنا  ام  ات  دومن  ریدقت  وا  میوش . 

ریـسم رد  مینک و  یم  تشپ  تیادـه  راونا  هب  یتقو  رگید  يوس  رد  میبای .  یم  رد  ار  هللا )  ءاشی  نا  الا  نوؤاشت  ام  و   ) لیبق زا  هفیرـش  تاـیآ 
تـسد ریـسا  باختنا  کی  اب  میهد  یم  تسد  زا  ار  قح  زا  كرد  ناوت  میوش  یم  بوجحم  قح  زا  هک  میبای  یم  رد  میریگ  یم  رارق  طوقس 

روهظ یهلا و  رهق  راـثآ  اـهراشف  اهباذـع و  نیا  هک  یتـسارب  میباـی  یم  قح  ياـهتمعن  مرک و  ناوخ  زا  مورحم  ار  دوخ  هدـش و  یهلا  تردـق 
اوقوذف  ) تسا هتفهن  اه  هچ  دوب  وت  بولطم  هچنآ  داهن  رد  دـنامهفب  وخ د  هدـنب  هب  دـهاوخ  یم  تسا  یباختنا  نینچ  يارب  وا  هدارا  تیـشم و 
حوضو هب  دشاب  یم  نام  سفن  باتک  تئارق  هعلاطم و  تقیقح  رد  هک  ینادـج  تاهجوت و  نیا  هجیتن  رد  نولمعت )  متنک  امب  نوهلا  باذـع 

رد یتسارب  ناسنا  1 ـ میبای .  یم  تسد  یتحار  هب  ریز  تاکن  هب  هصالخ  روط  هب  میباـی و  یم  رد  ار  لاـعتم  يادـخ  دوخ و  هدارا  نیب  تبـسن 
ياه تیاده  زا  يدـنم  هرهب  وترپ  رد  ناسنا  یتقو  2 ـ تسه . زین  عقاو  قباطم  رما  نیا  هک  دـنیب  یم  رایتخا  هدارا و  بحاـص  ار  دوخ  یتیعقوم 

هب ریـسم  هرمث  هجیتن و  رما  نیا  تسا  هدوب  ادخ  هدارا  زا  يروهظ  زین  وا  درکلمع  هدارا و  یتح  هک  دـبای  یم  دوش  یم  جراخ  یباجح  زا  یهلا 
یم ار  رتالاب  یعقاو و  يا  هدارا  يدازآ و  ساسحا  دوخ  رد  هدـش و  رت  کیدزن  برق  ملاوع  هب  هدـنب  نآ  رد  هک  تسا  یقیقح  دـیحوت  يوس 
اهنت هن  طابترا  هوحن  نیا  3 ـ دیامن .  یلجت  لماک  وحن  هب  یهلا  تافـص  امـسا و  وا  رد  ددرگ و  قح  رایتخا  هدارا و  رهظم  هک  ییاج  ات  دیامن 
دزن رد  هک  تافص  نآ  لصا  اب  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  رد  هتفای  روهظ  يدوجو  تافـص  همه  نیب  هکلب  یلاعت  قح  هدارا  ناسنا و  هدارا  نیب 
زاب یلاعترضح  يارب  ربدت  لمات و  هار  هکنیا  باب  زا  نایاپ  رد  یلاعت  قح  ملع  ناسنا و  ملع  نیب  هطبار  ریظن  دراد  دوجو  تسا  ناحبس  يادخ 

هدارا و صوصخ  هب  ناحبـس " يادـخ  تاـقولخم و  رد  يدوجو  فاـصوا  نیب  هطبار  كرد   " عوضوم نیا  نوـماریپ  رتـشیب  دـیناوتب  دـشاب و 
 . میامن یم  توعد  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  زا  اویش  ینایب  هب  ار  امش  دوب  نات  لاوس  عوضوم  هک  رایتخا 

ییامنهار ًافطل  ریخ ...؟ ای  تسا  حیحص  ناملسم  درف  نیا  لمع  ایآ  تسا  هدنادرگيور  مالـسا  نییآ  زا  تسا و  یحیـسم  هک  دنک  راهظا  يدرف  رگا 
؟ دییامرف
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شسرپ

ًافطل ریخ ...؟ ای  تسا  حیحـص  ناملـسم  درف  نیا  لمع  ایآ  تسا  هدـنادرگيور  مالـسا  نییآ  زا  تسا و  یحیـسم  هک  دـنک  راهظا  يدرف  رگا 
؟ دییامرف ییامنهار 

خساپ

َّنِإ  " تسا مالـسا  نآ  تسین و  رتـشیب  یکی  قح  نید  میرک  نآرق  هاگدـید  زا  هکنیا  حیـضوت  دـشابیمن ; حیحـص  يدرف  نینچ  لـمع  ریخ ،
نید نآ  هب  زج  ار  ناگدـنب  تسین و  نآ  رد  یفـالتخا  هدوـبن  شیب  یکی  دـنوادخ  دزن  رد  نید  نارمعلآ 19 ) "  ) ُم َـ َلْـس  ?ًِ ْالا ِهَّللا  َدنِع  َنیِّدلا 

زا تسا  ترابع  هک  یمالـسا  تسا  هدرک  نایب  ار  مالـسا  نید  نامه  هداتـسرف  ناربمایپ  رب  هک  ییاـهباتک  ماـمت  رد  تسا و  هتخاـسن  رومأـم 
فرط زا  هچنآ  ربارب  رد  هدنب  هک  تسا  یمیلست  نآ  مالـسا  ; " رگید نایب  هب  لمع  داقتعا و  ماقم  رد  قح  زا  معا   ) قح ربارب  رد  ندش  میلـست 

اَْنلَعَج ٍّلُِکل   " تسا تعیرـش  رد  ناربمایپ  توافت  دشاب . هتـشاد  ماکحا  هب  طوبرم  ای  تسا  فراعم  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  هدـش  لزان  دـنوادخ 
تسا صقن  لامک و  هب  عیارش  رد  فالتخا  میداد "  رارق  ینـشور  ۀقیرط  نییآ و  امـش  زا  کی  ره  يارب  هدئام 48 ) ;  ) اًجاَْهنِمَو ًۀَعْرِش  ْمُکنِم 

نازیملا ریسفت   ) تسا هدوب  ینونک  هتشذگ و  ياهتما  ياهدادعتـسا  رد  هک  تسا  یتوافت  رثا  رد  مه  فالتخا  نیا  یفانت  داضت و  وحن  هب  هن 
تعیرـش تیعماج  عیارـش  زا  کیچیه  هک  نیا  تهج  هب  مق )  هیملع  هزوح  نیـسردم  ۀـعماج  تاراشتنا  ص 121 ، ج 3 ، ییابطابط ،  همـالع 

... یگداوناخ و طباور  دارفا ، یعامتجا  طباور  ات  هتفرگ  ادخ  اب  درف  ۀطبار  زا  یگدنز  نوؤش  ۀمه  رد  مالسا  تعیرش  اریز  دنرادن ; ار  مالـسا 
عیارـش هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  شنیب  یهاگآ و  حطـس  زا  لـبق  ةرود  ياـهناسنا  هب  تبـسن  ياهرود  ره  ياـهناسنا  تسا  هدرک  تلاـخد 

زا هشیمه  يدـعب  عیارـش  سپ  دناهتـشاد ; دوخ  یلبق  نایدا  هب  تبـسن  يرتشیب  تیعماج  رـشب ، ياهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  تهج  زا  زین  يدـعب 
لحارم ياهسالک  هک  یـشزومآ  یتیبرت و  ياهسالک  لثم  تسا  ییاهن  ۀمانرب  هک  دیـسر  اهنآ  نیرخآ  هب  ات  دناهدوب  رتلماک  یلبق  عیارش 

مادک ره  دور ، شیپ  لماکت  زارف  بیشنرپ و  هار  رد  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب  زین  ناربمایپ  دنتسه . رتلماک  دوخ  یلبق  ياهسالک  زا  رتالاب 
ربمایپ نیرخآ  ۀلیسو  هب  هار  مامت  عماج  یلک و  ۀشقن  درک  ادیپ  یگتسیاش  هک  نیا  ات  دناهدراذگ  وا  رایتخا  رد  ار  ریـسم  نیا  ۀشقن  زا  یتمـسق 
يارب ار  نآ  دنوادخ  تسا  عیارش  نیرتلماک  نیرتهتفرشیپ و  مالـسا  تعیرـش  نوچ  نیاربانب  دریگ . رارق  وا  رایتخا  رد  شراگدرورپ  يوس  زا 

يربمایپ میتسه  دقتعم  وا  تعیرـش  9 و  دمحم ترـضح  يربمایپ  هب  هک  نیا  رب  هوالع  ام ، تسین  زیاج  نآ  زا  ندـنادرگ  يور  هدـیزگرب و  اـم 
، ًایناث تسا  لماک  عماج و  مالـسا  ًـالوا ، اریز  مینادیم  تجح  ار  مالـسا  تعیرـش  طـقف  لاـح  نیع  رد  اـّما  میراد  لوبق  زین  ار  رگید  ناربماـیپ 
اب قباس  عیارـش  نیناوق  زا  يرایـسب  دنچ  ره  دشاب ; یعطقم  قباس  عیارـش  دـننام  هک  نیا  هن  تسا  تمایق  مایق  ات  اهلسن  ۀـمه  يارب  نآ  نیناوق 
رد نید  نارمعلآ 19 ) ;  ) ُم َـ لْسإلا ِهّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  : " دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دیدرگ . عقاو  مالسا  دییأت  دروم  دنام و  یقاب  مالسا  ندمآ 

; َنیِرِـس َـ ْخلا َنِم  ِةَرِخـالا  ِیف  َوُـهَو  ُْهنِم  َلَـبُْقی  نَلَف  ًاـنیِد  ِم  َـ لْـسإلا َْریَغ  ِغَْـتبَی  نَمَو   " ; " تـسا قـح  ربارب  رد  ندوـب  میلـست  و   [ مالـسا ادـخ ، دزن 
 " تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دـنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالـسا  زج  یـسک  ره  و  نارمعلآ 85 ) )

هنومن ریسفت  زا  سابتقا  46  . . ییابطابط همالع  یگنهرف  یملع و  داینب  ، 543 ص 529 ـ  ج 5 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  ر.ك  ... .) و
تافارخ اـهفیرحت و  نآ  رب  نوزفا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 391 ، 425 و ج 23 ، ص 423 ـ  نارگید ج 2 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ 

تسد هب  هدنام و  ظوفحم  دایز  مک و  نودب  هک  تسادخ  نخس  ینامسآ و  باتک  اهنت  نآرق  تسا و  هدش  هتسب  یلعف  تیحیـسم  رب  یناوارف 
نوظفَحل هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا  : " دـیامرفیم هک  هتفرگ  هدـهع  هب  دـنوادخ  دوخ  ار  نآ  زا  یناـبهگن  ظـفح و  نوچ  تسا  هدیـسر  اـم 
نایحیـسم تسد  رد  هدـش و  فورعم  لیجنا  مان  هب  زورما  هچنآ  میتسه  نآ  ناـبهگن  ظـفاح و  دوخ ، میدرک و  لزاـن  ار  نآرق  اـم  ( 9، رجح )
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باتک لیجنا  ، " اهنآ ياهباتک  ریاس  اهلیجنا و  یهاوگ  یحیسم و  ناخروم  حیرـصت  قبط  اریز  تسین  حیـسم  ترـضح  ینامـسآ  باتک  تسا 
زا دـعب  اهتدـم  هدوـب ـ  وا  ناراـی  هظفاـح  رد  هک  نآ ـ  زا  ییاهـشخب  اـهنت  تسین و  تسد  رد  زورما  هتفر و  نیب  زا  حیـسم  ترـضح  ینامـسآ 

: دینک عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب  0  ) تسا هدش  شنارای  راکفا  تافارخ و  اب  هتخیمآ  هنافسأتم  مه  نآ  هک  تسا  هدش  هتشون  حیسم  ترـضح 
نامه ج 2، دیواج ، روشنم  دـیحوت /  تاراشتنا  ص 208ـ238 ، یناحبـس ج 1 ، هللا  تیآ  نآرقلا ،  یف  دـیحوتلا  ملاعم  یف   ) نآرقلا میهافم 
زج سک  ره  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تسین  یحیحص  راک  ندش  یحیسم  مالـسا و  زا  ندنادرگ  يور  اذل  دیحوت ). ص 85ـ110 ،

تسا مزال  ًانمض  نارمعلآ 85 )  ") تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  و  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دـنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالـسا 
يانعم هب  تغل  رد  دادترا  تسا  یصاخ  تازاجم  ياراد  دوشیم و  هتفگ  دترم  وا ، هب  دنادرگ  يور  مالسا  زا  یـسک  رگا  هک  دوش  يروآدای 

ص 79، یــشرق ج 3 ، ربکایلعدیــس  نآرق  سوماـق  مالــسا  نـید  زا  ناملــسم  درف  جورخ  ياـنعم  هـب  حالطــصا  رد  تـسا و  نتــشگزاب 
هدئام هروس  ۀیآ 54  هلمج  زا  تسا  هتفر  راک  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  حالطـصا  نیا  تسا  رفک  هب  نامیا  زا  نتـشگرب  و  ۀیمالـسالابتکلاراد ) 

، دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ... ُهَنوُّبُِحیَو ; ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدـَتْرَی  نَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم هک 
( زین  ) نانآ دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره 

ْمُُهل ـَـ َمْعَأ ْتَِطبَح  َِکئ  ََّـ َلْوُأَف ٌِرفاَک  َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  ْدِدَتْرَی  نَمَو  : " دیامرفیم هرقب  ةروس  ۀیآ 217  رد  زین  و  ... دنراد " تسود  ار  وا 
لامعا مامت  دریمب ، رفک  لاح  رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یـسک  ینعی  َنوُدـِل ; ـَـ اَهِیف َخ ْمُه  ِراَّنلا  ُب  َـ َحْـصَأ َِکئ  ََّـ َلْوُأَو ِةَرِخ   ?َ ْـالاَو اَْینُّدـلا  ِیف 

هدافتـسا میرک  نآرق  تایآ  زا  دوب ". دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دـنخزود و  لها  نانآ  و  دوریم ، داب  رب  ترخآ  اـیند و  رد  وا  هتـشذگ   ) کـین
راهظا نودب  هدیقع  رییغت  تهج  هب  هن  تسا  دادترا  دمایپ  زا  يریگولج  دـترم و  لمع  هنامرجم  تیهام  رطاخ  هب  دـترم  تازاجم  هک  دوشیم 

يوس هب  دـنک و  اـهر  شریذـپ  قیقحت و  زا  دـعب  ار  مالـسا  نوچمه  ینییآ  هک  یـسک  دـشاب ; قـطنم  قـبط  دـیاب  مالـسا  شریذـپ  نآ  زاربا  و 
هابتشا هب  ات  تسا  رتهیبش  تنایخ  هئطخت و  هب  وا  تشگزاب  لودع و  نیاربانب  درادن ، یهجوم  حیحص و  هزیگنا  ًالومعم  دورب ، رگید  ياهنییآ 

مهل و لّوس  نَطیّـشلا  يدهلا  مهل  نّیبت  ام  دعب  نِّم  مهَربدأ  َیلع  اوّدترا  نیّذلا  ّنإ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تقیقح  كرد  مدـع  و 
ناشرظن رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، قح  هب  تشپ  اهنآ ، يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  دعب  هک  یناسک  ( 25 دّمحم ،  ) مهل َیلمأ 

ایند یگدنز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : " دـیامرفیم لحن  هروس  هیآ 107  رد  و  تسا .  هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  ناـنآ  هداد و  تنیز 
َـت نّیبـلا مهءآـج  ّقـح و  لوـسّرلا  ّنأ  اَّودهـش   " هدرب راـک  هب  دـترم  هراـبرد  نآرق  هـک  یتاریبـعت  ... " دـنداد . حـیجرت  ترخآ  رب  ار  تـسپ  (و 

کته تجاـجل  داـنع ، يور  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  ةدـنهد  ناـشن  (، 25 دّمحم ،  ) يدـهلا مهل  نّیبت  ام  دـعب  نِّم  نارمعلآ 86" ) )
، دش دایز  نیدترم  ددع  یتقو  هک  تسا  ّهدر  لها   ) مالـساردص ثداوح  نآ  دیؤم  دناهتـشادرب و  نید  زا  تسد  مالـسا  اب  هلباقم  تاسدقم و 
نسح ج 1، میهاربا  نسح  رتکد  مالسا  خیرات  ر.ك  .) دندش گنج  دراو  ناناملـسم  اب  هدرک و  هلمح  هنیدم  هب  مالـسا  يدوبان  دصق  هب  نانآ 
دننک و یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  دنـشاب  لیام  زور  ره  دوش  هداد  هزاجا  دارفا  هب  رگا  نآ  رب  هوالع  یبرعلا )  ثارتلاأیحاراد  ، 353 ص 344 ـ 

يدایا لماوع و  نانمشد و  ذوفن  هار  دش و  دهاوخ  یشالتم  مه  زا  مالسا  روشک  یلخاد  ههبج  يدوز  هب  دنیامن ، راکنا  دنـشابن  لیام  زور  ره 
باتک لها  زا  یعمج  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  دمآ ; دهاوخ  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  جرم  جره و  دـیدرگ و  دـهاوخ  زاب  اهنآ 
اهنآ دیاش  دیوش ; رفاک  زور  نایاپ  رد  دیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ) رد  دـیورب  : ) دـنتفگ دوهی ) زا  )
دـصق يور  زا  هن  دـنکن و  زواجت  ناـبز  دودـح  زا  يدرف  دادـترا  یهاـگ  تسا  نکمم  هتبلا  نارمعلآ 72 .) ."  ) دـندرگ زاـب  دوخ ) نییآ  زا  )

درف و کی  عبات  ماکحا  دراد و  یلک  ۀبنج  ام  ثحب  اّما  دوش ; جراخ  مالسا  زا  تاهبش  ماد  رد  ندش  راتفرگ  رثا  رب  هکلب  ناناملسم  هب  تنایخ 
راکنا هب  نمؤم  درف  کی  تشگزاب  تفگ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  یلک  روط  هب  ار  دارفا  عومجم  هکلب  دوشیمن ، درف  ود 

یحطـس و لئاسم  دض  رب  کیرحت  هن  مه  نآ  دوب ; دـهاوخن  مالـسا  ماظن  دـض  رب  تاکیرحت  شنکاو و  زا  یلاخ  ًابلاغ  دادـترا )  ) ضارتعا و 
هب درف ، کی  دادترا  ماگنه  نیا  رد  تسا  هدـش  مامت  زابناج  راکادـف و  ناسنا  اهنویلیم  نوخ  تمیق  هب  هک  یماظن  هیلع  کیرحت  هکلب  یعرف 
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نامیالافیعـض دارفا  ناـیوجارجام و  ناـضرغم و  نانمـشد و  بذـج  ۀـیام  وا  ياـهشنکاو  تاـکیرحت و  هدـمآ و  رد  هنتف  ۀتـسه  تروـص 
هداد روتـسد  اهداسف  اههنتف و  نینچ  نتخاس  نکهشیر  يریگشیپ و  تهج  مالـسا  سدقم  نییآ  دوشیم . رجنم  شروش  داجیا  هب  هدیدرگ و 

بتکم اب  ناضرغم  ددرگن و  موش  ثداوح  نینچ  شوختسد  وا  باتک  نییآ و  مالـسا و  تموکح  نید و  ماظن  ات  دوش  هتـشک  دترم  هک  تسا 
تموکح نید و  ياقب  ۀیاس  رد  هک  نارگید  قوقح  ظفح  يارب  هدش و  بکترم  دترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  مالـسا  نیاربانب  دننکن . يزاب  ادخ 

نیا تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دترم  يارب  ار  سبح و )... ای  مادعا   ) يرفیک نینچ  دوشیم ، لصاح  هناگیب  لماوع  يدایا و  اب  هزرابم  یمالـسا و 
مالـسا هک  مینک  يروآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد  درادن . هدـیقع  يدازآ  نیدـلا و  یف  هارکإ  " ال  هیآ اب  یتافانم  چـیه  دـترم ) تازاجم   ) مکح

ردپ هک  یسک   ) یّلم دترم  تسا و  هتشگرب  مالسا  زا  مالسا  لوبق  زا  سپ  هدش و  دلوتم  ناملسم  ردام  ردپ و  زا  هک  یسک   ) يرطف دترم  نایم 
نز دترم و  درم  نیب  نینچمه  هتـشگرب و  نآ  زا  سپـس  هتفریذپ  ار  مالـسا  ًادـعب  وا  دـناهدوبن و  ناملـسم  شاهفطن  داقعنا  ماگنه  هب  وا  ردام  و 
مدع تروص  رد  دشاب ، یّلم  دترم  رگا  یلو  دوشیم ; مادـعا  طرـش  دـیق و  نودـب  دـشاب ، يرطف  دـترم  رگا  درم  تسا  هتـشاذگ  قرف  دـترم 
دترم  ) تسا هدوب  ناملسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادترا  ررض  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  توافت  نیا  دوشیم . هتـشک  هبوت  مالـسا  هب  تشگزاب 

يوق و تاطابترا  نتـشاد  رطاخ  هب  لوا  درف  تسا  هدـش  ناملـسم  سپـس  هدوب  ناملـسم  ریغ  هک  تسا  هناـگیب  درف  زا  رتـالاب  بتارم  هب  يرطف 
تموکح دض  رب  دناوتیم  رتهب  دراذـگب و  یفنم  رثا  دـناوتیم  رتشیب  نامیالا  فیعـض  یمالـسا و  ياههداوناخ  نهذ  رکف و  يور  دـنمورین ،

هتـشک مالـسا  رد  یّلم  هچ  يرطف و  هچ   ) دـترم نز  اـّما  تـسا  رتـمک  نآ  زا  مود  درف  یفنم  رثا  هـک  یلاـح  رد  دـنک ; تیلاـعف  ماـیق و  مالـسا 
ریثأت تحت  رتدوز  راشرس ، فطاوع  نتـشاد  رثا  رب  اّما  تسا  لماک  ناسنا  کی  دنچ  ره  نز  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  مه  نآ  دوشیمن و 

زا ناـققحم  زا  یخرب  نینچمه  ددرگیم . زاـب  قح  يوس  هب  مه  رتدوز  دوشیم ، هدیـشک  يرکف  فارحنا  هب  رتدوز  هچ  رگا  دریگیم و  رارق 
هتفرگ و دوخ  هب  راکنا  تروص  مکمک  هدـش  ادـیپ  وا  لد  رد  یتاهبـش  لطاب  هورگ  اب  طابترا  سامت و  رثا  رب  هک  يدرف  دـناهدومرف : زین  اهقف 

زاب قح  شوغآ  هب  ًاروف  دوش ، لیاز  وا  ۀهبـش  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یلو  دـنک ، راکنا  ار  نید  يرورـض  ماکحا  زا  یخرب  ات  هدـش  ثعاـب 
ۀـسسؤم تاراشتنا  ، 260 یناحبـس ص 255 ـ  رفعج  داتـسا  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  ر.ك  دوـشیمن (. هتـشک  زین  يدرف  روـط  نـیا  ددرگیم ،

هنومن ریسفت  فرـشا /  فجن  هعبارلا  ۀعبطلا  ، 384 ص 378 ـ  میکح ج 1 ، ییابطابط  نسحمدیس  هللاتیآ  ةورعلا  کسمتـسم  أدهـشلادیس / 
همـالع نازیملا  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ، 427 ص 426 ـ  و   421 ص 418 ـ  ج 11 ، و   281 ص 278 ـ  يزاریـش ج 2 ، مراـکم  هللاتیآ 

بتکلاراد ، 108 ص 107 ـ  یشرق ج 6 ، ربکایلعدیـس  نآرق  سوماق  نایلیعامـسا /  یتاعوبطم  هسـسؤم  ، 347 ص 342 ـ  ج 2 ، ییابطابط 
 ( ۀیمالسالا

هرامش 10314» همان  وریپ   » دادترا دروم  رد  یلاؤس  همادا  رد 

هراشا

هک تسا  یبلاطم  نامه  زا  هتفرگرب  دنراد  هک  ار  یبتکم  نید و  ًارثکا  دنتـسه و  شیوخ  ردام  ردپ و  وریپ  دارفا  هعماج  کی  رد  هکنیا  هب  رظن 
ونم نیمه  هب  عضو  مه  یمالسا  هعماج  کی  رد  تسا . هتفر  ورف  اهنآ  نهذ  رد  یکدوک  نارود  زا 

شسرپ

ًارثکا دنتـسه و  شیوخ  ردام  ردـپ و  وریپ  دارفا  هعماج  کـی  رد  هکنیا  هب  رظن  هرامـش 10314 » همان  وریپ   » دادـترا دروم  رد  یلاؤس  همادا  رد 
یمالـسا هعماج  کی  رد  تسا . هتفر  ورف  اهنآ  نهذ  رد  یکدوک  نارود  زا  هک  تسا  یبلاطم  ناـمه  زا  هتفرگرب  دـنراد  هک  ار  یبتکم  نید و 

دنوش یم  هدیمان  ناملسم  دنتسه ، ناملـسم  ناشردام  ردپ و  هکنیا  عبت  هب  هداوناخ  کی  نادنزرف  نونکا  ًالثم  تسا  لاونم  نیمه  هب  عضو  مه 
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زین دنـسر  یم  يرکف  غولب  هب  هک  رتالاب  یناوج و  نینـس  رد  دارفا  رثکا  تسا . هتفرگن  تروص  مالـسا  شریذپ  يارب  دروم  نیا  رد  یقیقحت  و 
مالسا ناونع  هب  دشاب  صقان  ای  هابتشا  اهنآ  دیاش 90 % هک  نارگید  اه ي  هدینـش  اه و  هتفگ  یتشم  دنهد و  یمن  ماجنا  دروم  نیارد  یقیقحت 

همه نیا  اب  دوش  یم  یتاغیلبت  نارابمب  ناوج  صوصخب  درف و  نهذ  رکف و  دـشاب و  یم  تاطابترا  رـصع  هک  ینونک  يایند  رد  دـنریذپ . یم 
دور و یم  لاؤس  ریز  هب  دیاقع  نیا  دنامب ) هک  نجهتـسم ، لذـتبم و  دراوم  نآ  الاح   ) هراوهام همه  زا  رتدـب  تنرتنیا و  ، CD هیرشن ، باتک ،
. ددرگ یم  هعماج  حطس  رد  ناوج  رـشق  نیب  رد  صوصخب  ناوارف  تالاؤس  يریگ و  عضوم  هب  رجنم  دوش و  یم  هتفرگ  ءازهتـسا  داب  هب  یتح 

دترم ناونع  هب  تالاؤس  تاهبـش و  ندرک  حرطم  اب  لاح  هک  دنا  هدوبن  ناملـسم  ادـتبا  زا  قیقد  يانعم  هب  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  عوضوم  اما 
کی هب  زور  ره  هک  هرهچ  دـنچ  نیقفاـنم  نآ  هدـنب  روـظنم  زاـب  مه  دروـم  نیا  رد  هتبلا  درک ؟ دـیاب  هـچ  دـشاب  نـینچ  رگا  دـندرگ و  یفرعم 

طلغ و راکفا  همهنآ  اب  جراوخ  هورگ  اب  (ع ) یلع ماما  یتح  دشاب . یمن  دننک  تسس  ار  یمالـسا  تموکح  ياه  هیاپ  ات  دنیآ  یم  رد  تروص 
درک و یم  دروخرب  اهنآ  اب  هعماج  دارفا  هیقب  دننام  دندوب  هدرکن  هعماج  ندیـشک  بوشآ  هناحلـسم و  گنج  هب  مادقا  هک  یعقوم  ات  یطاقتلا 
زا ًالبق  دـینک  يرای  ارم  هدـش  حرطم  دراوم  هنیمز  رد  ًافطل  دـش . یمن  اـهنآ  غیلبتزا  عناـم  یتح  تخادرپ و  یم  لاـملا  تیب  زا  ار  اـهنآ  قوقح 

. مراد ار  رکشت  لامک  تالاؤس  هب  یئوگخساپ  تهج  هرواشم  دحاو 

خساپ

ریذپان بانتجا  یعیبط و  الماک  يرما  دنراد  یم  تفایرد  یعامتجا  طیحم  هداوناخ و  زا  يدیلقت  روط  هب  ار  دوخ  نید  مدرم  تیرثکا  هک  نیا 
بتاکم دیاقع و  نایدا و  مامت  نیب  سپـس  دنیامن . دیدرت  شیوخ  ناکاین  ابآ و  دیاقع  رد  ادتبا  دـیاب  مدرم  همه  هک  تفگ  ناوت  یمن  تسا و 

همه اریز  بولطم ، نادنچ  هن  تسا و  یندـش  هن  يزیچ  نینچ  دـننیزگرب . ار  قح  هار  سپـس  دـنزادرپ و  فرژ  قیمع و  يا  هسیاقم  هب  يرکف 
تـسا نآ  لوقعم  هار  ریذپان . نایاپ  یـسررب  دقن و  قیقحت و  هب  مه  نآ  دنزادرپب  زیچ  کی  هب  نایمدآ  طقف  دوش و  لیطعت  دیاب  ایند  ياهراک 
هراومه اما  دروآ * نامیا  دوش و  انـشآ  نید  اب  عامتجا  رد  ینید  يرکف و  ياه  نوناک  هداوناخ و  دـننام  يداع  يراجم  قرط و  زا  ناسنا  هک 

رگا ینعی  دزرون ؛ بصعت  لئاسم  يرـسکی  هب  تبـسن  هنالهاج  ودشخب  یگدنلاب  دشر و  ار  دوخ  ینید  ياه  یهاگآ  ناکما  دح  رد  دشوکب 
دیامن و ذاختا  یقطنم  یلقع و  یعـضوم  نآ  ربارب  رد  تسا  تسردان  لمع  ای  هشیدـنا  نالف  هک  دـمآ  ینـشور  لیالد  یحابـص  دـنچ  زا  سپ 
داقتعا و رگا  یلاح  نینچ  رد  دـنک  یم  قیقحت  قح  نید  حیحـص و  هار  باختنا  يارب  هک  یـسک  ددرگن و  میلـست  دـنکن و  هلباـقم  هدیجنـسن 

طوبرم دوش  یم  يراج  يدترم  يارب  نآ  دننام  لتق و  لیبق  زا  یماکحا  یلک  روط  هب  درادـن و  ار  دـترم  مکح  تسین  نیقی  يور  زا  شنامیا 
. دوش زرحم  یمالسا  هاگداد  ینعی  عرش  مکاح  دزن  شدادترا  هک  تسا  ینامز  هب 

؟ دیربب مان  دوشب ؟ دترم  هک  تسا  هدوب  یسک  مالسا  ياملع  زا  ایآ 

شسرپ

؟ دیربب مان  دوشب ؟ دترم  هک  تسا  هدوب  یسک  مالسا  ياملع  زا  ایآ 

( لوا تمسق  ) خساپ

بلاطم هب  ار  امش  هجوت  دادترا  عوضوم  هرابرد  اما  دینک . هعجارم  (ص ،) ربمایپ ینیـشناج  نارحب  دادترا و  ياه  گنج  باتک  هب  هراب  نیارد 
 . دوشیم هدرمـش  تاعوضوم  نیرتساـسح  نیرتمهم و  زا  دادـترا ، هلاـسم  یبهذـم ، ياـهيدازآ  قوقح و  ورملق  رد  مینک : یم  بلج  ریز 
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دادـترا و رفک  هبتشگزاب  ینید ، گنهرف  رد  تسا .  تشگزاب  يانعم  هبتغل  رد  هدـش ، هتفرگ  در »  » هژاو زا  هک  دادـترا » « ؟ تسیچ دادـترا 
بهاذم نایدا و  زا  رگید  یخرب  رد  درادن .  صاصتخا  مالسا  هب  نآ  رب  بترتم  ییازج  ماکحا  دادترا و  هلاسم  هتبلا  ( 1 ، ) دوشیم هدیمان  هدر 

دترم هتشگرب ، قباس  نید  زا  هک  ببس  نادب  دیآیم و  رامـش  هب  رفاک  دنادرگ ،  يور  بختنم  هدیزگرب و  نید  زا  یـسک  هاگ  ره  زین  گرزب 
، يو تینادحو  ای  لاعتم  يادخ  سک  ره  ( 3 ، ) تسا مالسا  ادخ  دزن  یقیقح  نید  هک  تهج  نآ  زا  یمالـسا  گنهرف  رد  تازاجم  دناوخ و 

هتبلا ( 4  . ) دوشیم دادـملق  رفاک  دـشاب ، هتـشادن  رواب  ار  ص )  ) دـمحم ترـضح  توبن  ای  یمالـسا  تعیرـش  داعم ،)  ) گرم زا  سپ  تاـیح 
کی اهنت  يرصع ، ره  رد  دنباییم ; توافت  زین  عیارش  یعامتجا ، طیارـش  توافت  ياضتقم  هب  هچرگ  تسا ; دحاو  یهالا  نایدا  همه  هرهوج 

ياهتعیرش يارب  مالسا  مارتحا  ( 5  . ) دوشیم خـسن  فیرحت ، عوقو  ای  یلبق  طیارـش  توافت  لیلد  هب  عیارـش ، ریاس  تسا و  قح  ربتعیرش 
شریذـپ هن  تسا  زیمآتملاسم  یتسیزمه  دـییات  یلمع و  حـماست  يرابدرب و  لمحت و  لـیلد  هب  افرـص  تیحیـسم ، تیدوهی و  دـننام  شیپ ،

دـشاب و هتـشاد  ینید  کی  ناسنا  هک  تسین  یفاک  : » دـیامرفیم يرهطم  همالع  هک  نانچ  نیارباـنب ، ( 6  . ) اهنآ ینونک  تلاـصا  تیناـقح و 
رد رابتعا ، ظاحل  زا  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  لالدتـسا  نیا  اب  دشاب ، ینامـسآ  ناربمایپ  زا  یکی  هب  بستنم  نید ، نآ  هک  دشاب  نیا  رثکادـح 

بحاـص ربـمغیپ  ناـمز ، ره  رد  هک  تسا  مزـال  سک  همه  رب  تسین و  شیب  یکی  یناـمز  ره  رد  قـح  نید  هکلب  دنتـسه ، ناـسکیتقو  همه 
یسک رگا  نامز ، نیا  رد  تسا .  هدیسر  ص )  ) ایبنالا متاخ  ترضح  هبتبون  هک  نآ  ات  دننک  تعاطا  ار  رصع  نآ  رد  ادخ  يوس  زا  تعیرش 

هتفریذپ مالـسا  زج  ینید  نآرق ، حیرـص  مکح  هب  دیوجب و  ییامنهار  وا  نید  ياهروتـسد  زا  دیاب  دیوجب ، ار  یهار  ادـخ  يوس  هب  دـهاوخب 
تسناد دیاب  دشاب ، ندش  ادخ  میلست  ینعی ) نآ  يوغل  يانعم   ) روظنم هکلب  دشابن  ام  نید  صوصخ  مالسا ، زا  دارم  رگا  یتح  و  ( 7  . ) تسین

نآ رب  مالسا  هملک  ارهق  تسا و  ص )  ) يدمحم تعیرش  نامه  نآ  لکش  نامز ، نیا  رد  هتـشاد و  یلکـش  ینامز  ره  رد  میلـست  تقیقح  هک 
دیاب هتبلا  درک .  تیعبت  اهروتسد  نیرخآ  زا  دیاب  هراومه  تسا و  یهالا  روتسد  نیرخآ  تعیرـش ، نیا  هک  نیا  هچ  سب ; ددرگیم و  قبطنم 

هک دـنادب  و  ( 8  ) دـشاب هتـشاد  لوبق  ار  ناربماـیپ  همه  دـیاب  ناـسنا  نکل  درادـن ، دوجو  یعازن  فـالتخا و  ناربماـیپ  ناـیم  هک  تشاد  هجوت 
سپ ( 9  . ) دناهدوب قباس  ناربمایپ  قدصم  قحال ، ناربمایپ  دـناهدوب و  اهنآ ، لضفا  متاخ و  اصوصخ  قحال ، ناربمایپ  رـشبم  قباس ، ناربمایپ 

هک میـشاب  يربمایپ  نامه  تعیرـش  میلـست  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیا  ( 10 ( ) تسا نآرق  دـیکات  دروم  هک   ) ناربمایپ همه  هب  ناـمیا  همزـال 
رب اهیتشترز .  باتک : لها  هیبش  اهیحیسم 2 .  اهيدوهی و  باتک : لها   . 1 دنوشیم : میسقت  هورگ  هس  هب  رافک  هتبلا  ( 11  . ) تسا وا  هرود 

نآرق ( 12  ) رافک ریاس  ناکرـشم و   . 3 تسا .  هتفر  نایم  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  دـندوب  ینامـسآ  باتک  ياراد  نایتشترز  تایاور ، ساـسا 
نا نیکرشملا  باتکلا و ال  لها  نم  اورفک  نیذلادوی  ام  : » دیامرفیم لاثم  يارب  تسا ; هدرک  ادج  ناکرشم  زا  ار  باتک  لها  هراومه  میرک ،
ادـخ رـسپ  ار  ع »)  ) یـسیع  » ترـضح نایحیـسم  و  ریزع »  » ترـضح ناـیدوهی  هـک  نآ  اـب  ور ، نـیا  زا  ( 13  . . . .« ) ریخ نــم  مـــکیلع  لزنی 

هک یناملسم  ره  ( 15  . ) تسین نیکرـشم  دننام  نانآ  اب  لماعت  دروخرب و  شور  مالـسا  رد  دـناهدشن و  هدـیمان  كرـشم  ( ، 14  ) دنتسنادیم
، دوشیم رفک  ببس  هک  يروما  دادترا  لماوع  دوشیم .  لیمحت  وا  ربتخـس  یتازاجم  و  ( 16  ) دریگیم مان  دترم  ددرگ ، مالسا  نید  رکنم 
: نید لصا  راکنا   . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دیآیم .  رامش  هب  زین  دادترا  ققحت  لماوع  دریذپ ، تروص  ناملـسم  کی  يوس  زا  هاگ  ره 

روما نیا  زا  یکی  راکنا  اب  گرم .  زا  سپ  تایح  داعم و  ای  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضحتلاسر  يو ، تینادحو  ادخ ، دوجو  راکنا  دـننام 
رفاکلا ;  » دوشیم هدرمش  رفاک  درواین ، نامیا  ص )  ) دمحم ترضحتعیرش  هب  یلو  دشاب ، هتشاد  نامیا  ادخ  هب  رگا  الثم  دوشیم ; رفاک  درف 

ره هزور .  ای  زامن  بوجو  راکنا  دـننام  ( 18 : ) مالسا نید  یهیدب  يرورـض و  ماکحا  زا  یکی  راکنا   . 2 ( 17  . ) مالـسالا ریغ  لحتنا  نم  وه 
; دوشن ص )  ) يدمحم تعیرش  مالسا و  نید  لصا  رکنم  یسک  تسا  نکمم  تسا .  بجاو  هزور  زامن و  مالسا  نید  رد  دنادیم  یناملـسم 

ینعی  ) هلحتنا و  نم . . .  وه  رفاکلا  ;  » ددرگ يراج  يو  رب  دادـترا  مکح  هتـشگ ، رفاک  مالـسا  يرورـض  ماکحا  زا  یکی  راکنا  لـیلد  هب  یلو 
رفک و بجوم  نید  تایرورض  زا  یکی  راکنا  فرـص  ایآ  هک  هلاسم  نیا  رد  اهقف  هتبلا  ( 19  . ) ةرورض نیدلا  نم  ملعی  ام  دحج  و  مالـسالا )

تاملک یناعم  امـش  دنیوگیم  یلو  دننکیمن  بیذـکت  ار  ربمایپ  هک  يورـسک  نوچ  يدارفا  اهینایداق و  نایئاهب ، دـننام  دوشیم -  دادـترا 
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بوجو راکنا  الثم  ( 21  - ) دشاب هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  درف  دشاب و  نید  لصا  راکنا  مزلتـسم  دیاب  ای  ( 20  - ) دیمهفیمن ار  ص )  ) ربمایپ
 - تسا هتفگ  غورد  ربماـیپ  هللا ) ذوـعن   ) سپ هدـش ، عـضو  یمکح  نینچ  مالـسا  رد  مرادـن  لوـبق  نم  هک  دـشاب  اـنعم  نیا  هـب  هزور ، زاـمن و 

ندوبن نشور  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، یگدنز  یمالـسا  ياهروشک  زا  رود  ای  دیآ  رامـش  هب  مالـسالا  دـیدج  رکنم  رگا  دـنراد .  رظن  فالتخا 
: مالـسا يرورـض  ریغ  یلو  یعطق  ماکحا  زا  یکی  راکنا   . 3 ( 22  . ) دوـشیمن مکح  يو  رفک  هب  دـشاب ، نکمم  يو  دزن  مکح  نیا  تهادـب 
ای تسا و  لطاب  صاخ ) دراوم  رد  زج   ) رفاـسم هزور  اـیتسا  مارح  رطف  دـیع  رد  هزور  ـالثم  دـنادب  صخـشم  روط  هب  یـسک  هاـگ  ره  ( 23)
ای ص )  ) ادـخ لوسر  راـکنا  هب  رما  نیا  نوچ  دوشیم ; دـترم  ددرگ ، نآ  رکنم  نیا  دوـجو  اـب  یلو  تسا ، بجاو  ناوناـب  یمالـسا  شـشوپ 

راتفگ ره  دشاب .  راکشآ  حیرص و  راتفگ  اب  امتح  سدقم  تعیرش  ماکح  ای ا  نید  راکنا  تسین  مزال  هتبلا  دماجنایم .  ترضح  نآ  بیذکت 
و ( 24  ) تاسدـقم هبتناها  ای  مالـسا  نید  يازهتـسا  رخـسمت و  ندرمـش ، صقان  يراذـگ و  بیع  راکنا ، بیذـکت ، ببـس  هک  يرادرک  اـی 

نارابریت ای  هراپ  ای  تافاثک  رد  نآرق  ندنکفا  دننام  دوشیم ; دادترا  رفک و  ققحت  بجوم  ددرگ ، نآ  زا  نتشادربتسد  ندرمش و  کچوک 
، دـشاب نآ  هب  داـقتعا  ندوب  هدـیافیب  هجیتن  رد  مالـسا و  نید  تیناـقح  مدـع  نآ  هجیتن  هک  يراـتفگ  راـتفر و  ره  يور ، نیا  زا  نآ .  ندرک 

ندناوخ دترم  يدشر و  ناملس  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترـضح  مکح  نآ  نشور  ياههنومن  زا  یکی  ( 25  . ) ددرگیم دادترا  رفک و  بجوم 
، میرک نآرق  سدقم  تحاس  هب  روآ  مرش  هناروزم و  يوحن  هب  یلو  تخادرپن ; مالسا  راکنا  یفن و  هبتحارـص  اب  يدشر  ناملـس  تسا .  وا 

تازاجم تسا و  یبنلا  بس   » مان هب  هناگادج  یمرج  دوخ  نیا  درک -  نیهوت  ترـضح  نآ  نارای  زا  یخرب  نارـسمه و  و  ص )  ) مرکا ربمایپ 
لوزن و  ص )  ) ربمایپ تلاسر  هک  دـنکیم  نیقلت  شباتک  هدـنناوخ  هب  وا  تفرگ .  هرخـس  هب  ار  نآرق  لوزن  یحو و  هلاـسم  و  دراد -  لقتـسم 
تسا هدش  هدیناجنگ  نآرق  رد  زین  ناطیش  نانخس  زا  یـضعب  یتح  تسا و  ص )  ) مرکا یبن  نهذ  هتخاس  هللا -  ذاعم  غورد و -  میرک ، نآرق 

ای ردام  ای  ردپ  هک  تسا  یـسک  يرطف : دترم  فلا ) دراد : هناگادـج  یماکحا  کی  ره  تسا و  عون  ود  دـترم  یمالـسا  هقف  رد  دـترم  عاونا  . 
ناملـس دننام  تسا ; هدروآ  يور  رفک  هب  سپـس  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نییآ  غولب ، زا  دعب  هدوب ، ناملـسم  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شنیدـلاو 

، غولب زا  دعب  دناهدوب ; رفاک  يو  هفطن  داقعنا  ماگنه  شردام  ردـپ و  هک  تسا  یـسک  یلم : دـترم  ب ) تسا .  ناملـسم  شردـپ  هک  يدـشر 
ردام ای  ردـپ  رفک  ای  مالـسا  زین  اـهقف  زا  یخرب  هتبلا  ( 26  . ) تسا هتـشگ  زاب  رفک  هب  نآ  زا  دـعب  هدـش و  ناملـسم  سپـس  هدرک ، رفک  راهظا 

 . دنردام ردپ و  نییآ  عبات  رفک ، مالـسا و  تهج  زا  غلابان ، نادـنزرف  ( 27  . ) هفطن داقعنا  ماگنه  هن  دناهتـسناد  طرـش  ار  لفط  تدالو  ماگنه 
دراد و يرترب  رفک  رب  مالـسا  نوچ  یمکح ) مالـسا  ;  ) دوـشیم هدرمـش  ناملـسم  دـنزرف ، دـشاب ، ناملـسم  نیدـلاو  زا  یکی  هاـگ  ره  ( 28)

هجوت دیاب  هتبلا  ( 30  . ) تسا رفاک  مکح  رد  زین  دنزرف  دنـشاب ، رفاک  ود  ره  ردام  ردپ و  رگا  ( 29  . ) دوشیم روظنم  دنزرف  يارب  رتربتیعبات 
باختنا ار  مالـسا  دوخ  غولب ، زا  سپ  درف ، دـیاب  دـنکیمن .  تیافک  یمکح  مالـسا  نآ ، تازاـجم  يارجا  دادـترا و  هب  مکح  يارب  تشاد ،

حاکن و نامیپ  خسف  دننام  یندم  ماکحا  زا  یخرب  رب  هوالع  دشاب ، درم  يرطف  دـترم  رگا  دادـترا  تازاجم  ( 31  . ) دزروب رفک  سپس  دنک و 
; دوشیمن هتفریذپ  يرهاظ ، تهج  زا  شاهبوت ، تسا و  موکحم  مادعا  هب  هثرو ، نیب  لاوما  میـسقت  قالط و  هب  زاین  نودب  رـسمه  زا  ییادـج 

ریثات شمادـعا  مکح  نایرج  رب  اما  تسا ; حیحـص  شتدابع  زامن و  دریذـپیم و  لاعتم  يادـخ  دـنک ، هبوت  یبلق  رواب  داقتعا و  اب  رگا  ینعی 
مالـس هبتشگزاب ا  هبوت و  هب  ار  يو  تسخن  یمکح ، هنوگ  ره  نایرج  زا  لبق  یتح  دوشیم ; هتفریذـپ  دـنک ، هبوت  یلم  دـترم  رگا  درادـن . 
تدـم نیا  رد  رگا  دـنهدیم .  تلهم  وا  هب  ( 32  - ) مزال ردق  هب  دناهتفگ  یـسوط  خیـش  دـننام  اهقف  زا  یخرب  زور -  هس  دـننکیم و  توعد 

ارف هبوت  هب  ار  وا  دوشیمن .  هتـشک  دـشاب  هک  عوـن  ره  زا  دـترم ، نز  هتبلا  ددرگیم .  موـکحم  مادـعا  هب  هنرگ  دوـشیم ;و  دازآ  درک ، هبوـت 
یتشیعم يانگنت  رد  دروخیم و  هنایزات  زامن  ماگنه  دـنامیم ، یقاب  نادـنز  رد  هنرگ  دـننکیم ;و  شدازآ  درک ، هبوت  هچناـنچ  دـنناوخیم ،

(33  . ) دنک هبوت  ات  دریگیم  رارق 

( مود تمسق  ) خساپ
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يدیدرت نیرتمک  مکح  لصا  هرابرد  هک  تسا  یهیدب  نشور و  ياهزادنا  هب  مالـسا  هقف  تعیرـش و  رد  شا  یقوقح  راثآ  دادترا و  عوضوم 
ساسا رب  لاثم ، يارب  دوشیم ; هدید  ییاهرظن  فالتخا  شتایئزج  هرابرد  هتبلا  ( 34;  ) دناهتفریذپ ار  نآ  یهقف  بهاذم  همه  درادن و  دوجو 

، دوشیم توعد  هبوت  هب  ادتبا  دشاب -  هک  عون  ره  ; درادـن -  دوجو  یتوافت  درم  نز و  ای  يرطف  یلم و  دـترم  نیب  تنـس ، لها  روهـشم  يار 
نسح ( 36  . ) تسا هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  هعیـش ، ياـهقف  دـننام  هفینحوـبا ، ( 35  . ) دوشیم هتـشک  هنرگ  دازآ و  درک  هبوـت  هچناـنچ 

؟ تسیچ نآ  یقوقحتیهام  تسا ; مرج  دادترا  ایآ  ( 37  . ) دوشیم هتشک  ددرگ ، توعد  هبوت  هب  هک  نآیب  دترم ، تسا  دقتعم  زین  يرـصب 
نوناق رد  ندش  هتخانش  مرج  ، » ینوناق رصنع  زا  دارم  ینوناق  رـصنع  فلا ) دوشیم .  لیکـشت  یناور  يدام و  ینوناق ، رـصنع  هس  زا  مرج  ره 

 . دشاب هدرک  نییعت  تازاجم  شیارب  هتخانش و  مرج  ار  لعف  كرت  ای  لعف  نآ  ینوناق  البق  هک  نیا  رگم  تسین  مرج  یلمع  چیه  نوچ  تسا ;
يروهمج ییازج  نیناوق  رد  تسا .  هدـش  نایب  نآ  تازاجم  هتخانـش و  مرج  دادـترا  مالـسا ، یقوقح  ماـظن  رد  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 

ماکحا رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  همه  یساسا ، نوناق  مراهچ  لصا  نوچ  یلو  درادندوجو ; یصن  دادترا  هرابرد  ناریا ، یمالسا 
رد ار  يوعد  ره  مکح  دنک  شـشوک  تسا  فظوم  یـضاق   » درادیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 167  تسا و  هتسناد  ینتبم  مالـسا  تعیرش 

توکس هناهب  هب  دناوتیمن  دیامن و  رداص  ار  هیضق  مکح  ربتعم ، ياواتف  ای  یمالسا  ربتعم  عبانم  هب  دانتـسا  اب  دباین ، رگا  دبایب و  هنودم  نیناوق 
یندم يواعد  هب  روکذم  يوعد  نوچ  و  دزرو » عانتما  مکح  رودص  يوعد و  هب  یگدیـسر  زا  هنودـم ، نیناوق  ضراعت  ای  لامجا  ای  ضقن  ای 
رصنع دادترا  يدام  رصنع  ب ) درک .  مکح  تازاجم  هب  تخانش و  مرجم  ار  دترم  یهقف  عبانم  ساسارب  دیاب  درادن ، فارـصنا  ای  صاصتخا 
رصنع دادترا ، تابجوم  راهظا  رگید ، ترابع  هب  دباییم ; تینیع  دادترا  نآ  ببس  هب  هک  سوسحم  سوملم و  یجراخ ، رـصنع  ینعی  يدام 

، ددرگیم بترتم  نآ  رب  يویند  تازاـجم  هچنآ  یلو  دوشیم ; لـصاح  یبلق  راـکنا  اـب  دادـترا  هتبلا  دـیآیم .  رامـش  هب  هدـیدپ  نیا  يداـم 
یقوقح مرج  دوشن ، زاربا  یتقو  ات  دادترا  هلاقم و . . . .  باتک ، نتـشون  ینارنخـس ، دننام  دوش ; راهظا  راتفر  ای  راتفگ  اب  هک  تسا  يدادـترا 
یعدـم نآ  زا  سپ  دـنک و  رفک  راهظا  یناملـسم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  ( 38  . ) درادـن دـیاقع  شیتفت  صحفت و  قیقحت و  قح  یـسک  تسین و 

(39  . ) دوشیم هتفریذپ  شیاعدا  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  لامتحا  هچنانچ  تسا ، هدیزرو  تردابم  يراک  نینچ  هب  هارکا  ای  راشف  تحت  دوش 
، هدبع دمحم  خیش  یشونغلا و  دشار  دننام  رصاعم ، نارکفتم  زا  یخرب  نتشاد .  هنامرجم  دصق  ینعی  یناور  رـصنع  دادترا  یناور  رـصنع  ج )

دادترا تازاجم  نیاربانب ، دراد .  تازاجم  تسا ، یمالسا  تموکح  هیلع  یلمع  یمادقا  یسایس و  یمرج  هک  تهج  نآ  زا  دادترا ، دندقتعم 
نید رییغت  فرـص   » ینعی دادترا ، دوخ  دهدیم  ناشن  تایاور  تایآ و  اما  ( 40  . ) دوشیمن هدرمش  مرج  نید  رییغت  فرـص  تسا و  يریزعت 
هرقب هیآ 54 ، هدئام  هیآ 25 ، دمحم  هروس  تایآ  هب  هجوت  هنومن  يارب  رگید ; مئارج  اب  نآ  ندـش  هارمه  هن  تسا  مکح  عوضوم  هدـیقع ،  و 

نب یلع  و  ( 42 ( ) ع  ) رقاب ماما  زا  هدـش  لقن  تاـیاور  زین  و  ( 41  ) دندومرف لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  ینـس  هعیـش و  هک  یتایاور  هیا 217 و 
يرای هب  ناوتب  هک  يدیق  یلو  تسا ; هدمآ  ثحب  تایئزج  رگید ، تایاور  تایآ و  رد  دـیامنیم .  دـنمدوس  ( 43 ( ) ع  ) مظاک ماما  زا  رفعج 

هیآ 217 هلمج  زا  تایآ  یخرب  هتبلا  دروخیمن .  مشچ  هب  درک ، دادـملق  یمالـسا  مکاح  ماـظن  هیلع  مادـقا  یـسایس و  یمرج  ار  دادـترا  نآ 
ياهروابرد لزلزت  داجیا  يارب  زیگنا  هنتف  نایرج  کـی  ناونع  هب  دادـترا  دـهدیم  ناـشن  نارمع  لآ  هروس  هیآ 72  اـصوصخم  هرقب و  هروس 

ناوریپ هب  اهيدوهی   ] باتک لها  زا  یعمج  و  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوب .  حرطم  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  يوس  زا  ناناملـسم  ینید 
مالـسا نییآ  زا  و   ] دیوش رفاک  زور  نایاپ  رد  دیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش ، لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ] رد  دیورب   ] دـنتفگ دوخ ]
مالـسا هن  عقاو ، رد  تسا .  هئطوت  کـی  ناونع  هب  دادـترا  یقلت  رد  حیرـص  هیآ  نیا  ( 44 « ) دندرگزاب دوخ  نییآ  زا  اهنآ  دیاش  دـیدرگزاب ]

ياـهروابرد لزلزت  داـجیا  يارب  دوب  ياهمدـقم  اـهنآ  رادرک  نیا  تشاد .  هشیر  یملع  قیقحت  رد  ناـشرفک  هن  دوب و  یقیقح  ناـنآ  ندروآ 
، دنهاگآ نیشیپ  ینامسآ  تاراشب  زا  هک  باتک  لها  ارچ  سپ  تسا ، تسرد  قح و  مالسا  رگا  دنسرپب  دوخ  زا  نانآ  ات  ناملسم  مدرم  ینید 

نیا ناطیش  تسا .  ناناملـسم  زا  یخرب  سوه  موس  لماع  ( 45  . ) یهاوخریخ هن  دوب  تداسح  هطـساو  هب  اهنآ  راک  نیا  دنتـشگزاب ؟ نآ  زا 
هرهب نانمـشد  اب  ناشندز  دـنویپ  نتفیرف و  يارب  يویند  تسپ  عماطم  رگید  یبلطهاـج و  زا  دـهدیم و  هولج  بوخ  ناـنآ  دزن  ار  اوراـن  راـک 
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رب یعامتجا  راثآ  بترت  هب  ار  تایاور  رد  روکذم  تازاجم  تایآ ، نیا  رد  روکذم  دـهاوش  نئارق و  هطـساو  هب  ناوتب  اسب  هچ  ( 46  . ) دربیم
دروآ دیدپ  ههبش  دیدرت و  یمومع  ناهذا  رد  دوخ ، دادترا  غیلبت  اب  هدش ، جراخ  نید  زا  هک  یسک  هاگ  ره  ینعی  تسناد ; دیقم  دارفا  دادترا 
دیدرت یمومع  مظن  رد  لالخا  ناونع  هب  دادترا  نیاربانب ، ( 47  . ) دوشیم ورهبور  تازاجم  نآ  اب  دنک ، فیعضت  ار  هعماج  ینامیا  هیحور  و 

هدبع و دـمحم  خیـش  رظن  فالخ  رب  سپ ، مکاح .  ماظن  هیلع  مادـقا  یـسایس و  مرج  کی  ناونع  هب  هن  دوشیم  هدرمـش  مرج  يزیگنا  هنتف  و 
بجاو ماما  رب  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  تهج ، نیمه  هب  ( 48  . ) تاریزعت هن  تسا  یهالا  دودح  باب  زا  دادترا  تازاجم  یـشونغلا ، دشار 

مرج رد  هنامرجم  دـصق  ناونع  هب  يزیگنا  هنتف  روکذـم ، لیلعت  اب  دـشاب .  ریزعت  هب  رظاـن  هک  ماـمالل  دـناوتیم ; ماـما   » هن ماـمالا  یلع  تسا ;
مرج دـیاش  بیترت ، نیدـب  تسا .  قلطم  تایاور ، همه  ای  هدـمع  دـننام  اهقف ، ياواتف  یلو  دـهدیم ; لیکـشت  ار  نآ  یناور  رـصنع  دادـترا ،

رد نودب  دارفا و  يوس  زا  يدام  لمع  ماجنااب  اهنت  هک  تسا  یمئارج  يدام  افرـص  مئارج  دریگ .  رارق  يدام  افرـص  مئارج  هرمز  رد  دادـترا 
 . لحمیب کچ  رودص  دننام  دنکیم ; ادیپ  ققحت  مرج  یناور  رصنع  بکترم ، هیحان  زا  ییازج  ریصقت  دوجو  ای  هنامرجم  دصق  نتفرگ  رظن 
رد الثم  دنکیم ; روظنم  لعاف  دصق  رب  ( 50  ) ینوناق ضرف  ای  ینوناق  هراما  ار  يراک  ققحت  فرـص  راذگنوناق  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ( 49)

، دنشاب هتشادن  هانگ  دصق  دنچ  ره  هتسب ، ياضف  کی  رد  مرحمان  درم  نز و  عامتجا  دندقتعم  اهقف  مرحمان ، درم  نز و  عامتجا  تمرح  هلاسم 
نامیا تسس  دارفا  يرکف  فعض  زا  هدافتسا  ناگناگیب و  ذوفن  زا  يریگولج  طابنتـسا  نیا  رد  دادترا  زا  عنم  تمکح  تسا .  عونمم  مارح و 

هک تسا  هداس  هویـش  لاح  نیع  رد  جـیار و  رثؤم و  مدرم  ینید  ياهروابرد  لزلزت  داجیا  يارب  هویـش  نیا  ردـق  نآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ;
رکفت رد  دترم  تازاجم  هفـسلف  هن .  ای  دشاب  هتـشاد  هنامرجم  دصق  دترم  هاوخ  دوش ، کیدزن  نآ  هب  دهدیمن  هزاجا  یـسک  هب  راذـگ  نوناق 

هک تسا  يزیچ  نوناـق  قوقح و  دوشیم ; دادـملق  اـهشزرا  همه  روحم  تسا و  هدـش  ادـخ  نیزگیاـج  ناـسنا  برغ ، یتسیناـموا  يداـحلا 
تساوخ یتموکح ، نوناق و  ره  تیعورـشم  تیناقح و  رایعم  ماظن ، نیا  رد  ددرگیم .  میظنت  اهنآ  لیم  ساسارب  دننکیم و  عضو  اهناسنا 
میمـصت شیارب  درادن  قح  لاعتم  يادخ  یتح  رگید ، سک  چـیه  تسا و  شیوختشونرـس  رب  مکاح  ناسنا  ور ، نیا  زا  ( 51  . ) تسا مدرم 
ياهفیظو دارفا  يدام  ياهتذل  هافر و  نیمات  زج  زین  تلود  دماجنایم و  يرگهحابا ، ینعی  مسیلاربیل ، هب  مسیناموا  ببـس ، نیمه  هب  دریگب . 

هک دنراد  رابتعا  هاگ  نآ  تاررقم  دعاوق و  تحلصم ; تمکح و  هن  تسا  تاینمت  توهش و  لایما ، زا  نخـس  مسیلاربیل  گنهرف  رد  درادن . 
تحاس نیا  رد  زین  لقع  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دنوش ; میظنت  ناشیاهسوه  هب  ندیسر  یناسفن و  ياههتساوخ  زا  مدرم  يرادروخربتهج  رد 

عافد لباق  سدقم و  هزادنا  نامه  هب  يزاب  سنجمه  قح  ساسا ، نیا  رب  ( 52  . ) تسا تذل  فیک  مک و  شجنس  رازبا  رازگ و  تمدخ  طقف 
قح نوچ  و  ( 53;  ) تسا عافد  لباق  سدقم و  یبهذم  دیاقع  رد  لاعتم  يادخ  شتـسرپ  قح  هک  دوشیم  دادـملق  ناسنا  یعیبط  قوقح  زا  و 

يریگولج نآ  زا  درادن  قح  یـسک  تسا و  دازآ  اقلطم  دارفا و  هقیلـس  هب  بهذم  رییغت  دوشیم ، هدرمـش  شزرایب  ردق  نیا  ادـخ  شتـسرپ 
يدام عفانم  نیماـت  تهج  رد  دـیابتموکح  تسا ; يونعم ) يداـم و   ) يدـعب ود  يدوجوم  ناـسنا  یمالـسا ، گـنهرف  رد  اـما  ( 54  . ) دـنک

، ور نیا  زا  دیآ .  رامـش  هب  يونعم  يورخا و  عفانم  نیمات  يارب  ياهمدقم  دیاب  يدام  عفانم  دنک و  شالت  مدرم  يونعم )  ) يورخا و  يویند ) )
، يورخا يویند و  حلاصم  نیمات  يارب  شتمکح  فطل و  ياضتقم  هب  لاعتم  يادخ  تسا .  مدـقم  يونعم  حـلاصم  ضراعت ، محازت و  ماگنه 

حلاصم نآ  هب  لین  هار  اهنت  نآ  نیناوق  ندرک  ارجا  یمالسا و  دیاقع  شریذپ  نامز ، نیا  رد  تسا .  هتشاد  ینازرا  رـشب  هب  ینامـسآ  یتعیرش 
هب ار  اـهناسنا  هراومه  هداـهن ، رـشب  يدـنمدرخ  هیاـپ  رب  ار  دوـخ  يرکف  راـتخاس  یلـصا  ياـهناینب  مالـسا  سدـقم  نید  دوـشیم .  هدرمش 

تـسا نآ  رـشب  هبتنایخ  نیرتگرزب  ور ، نیا  زا  تسا .  هدرک  شرافـس  حیحـص  يرکف  لادج  هشیدنا و  یلاعت  لقع و  غورف  زا  يریگهرهب 
تازاجم مادـعا و  درک .  شوشم  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  ار  یمومع  ناهذا  تخاس و  هدولآ  ار  هعماج  يرکف  ياـضف  يزیگنا  هنتف  اـب  هک 

هک هنوگ  نامه  یمالـسا ، تلود  دـیآیم .  رامـش  هب  مکحتـسم  يدـس  ناناملـسم ، مالـسا و  هیلع  یتاغیلبت  یناور و  گـنج  ربارب  رد  دـترم 
تروـص رد  دراد  هـفیظو  دروآ ، مـهارف  مدرم  يارب  ملاـس  بآ  دـنک و  ییادز  تـفآ  رهـش  بآ  ندـش  مومـسم  تروـص  رد  تـسا  فـظوم 

دترم تازاجم  نیاربانب ، ( 55  . ) دشوکب نآ  يزاس  ملاستهج  رد  هدننک  هارمگ  دیاقع  عویش  هعماج و  يرکف  ياضف  یگدولآ  ایتیمومسم 
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يور دـیدج  ینید  هب  زور  ره  دـنریگب و  هدـیدان  ار  هعماج  ياهشزرا  دـنناوتیمن  دـنبایرد  نارگید  ات  تسا  هدـنرادزاب  هتـسیاش و  یمادـقا 
 . دنروآ

( موس تمسق  ) خساپ

نتخاس دودـحم  هن  تسا  نآ  زا  هتـسیاش  يرادربهرهب  يارب  ملاس  ياضف  داـجیا  یبهذـم و  يدازآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  دادـترا  تازاـجم 
طیحم و ردام و  ردـپ و  ریثات  تحت  یـسک  هاگ  ره  دریذـپیمن .  ار  لـیلدیب  هناروکروک و  يوریپ  دوخ  ناوریپ  زا  مالـسا  یبهذـم .  يدازآ 

رود یقطنم و  ياهلیلد  ساسارب  دیاب  شناوریپ  تسا  دقتعم  مالسا  دوشیم .  ورهبور  نییآ  نیا  خیبوت  اب  دهن  ندرگ  مالسا  هب  رگید  لماوع 
تاررقم نتـسب  راک  هب  نامیا و  راهظا  فرـص  هنرگو  دندرگ  دـنبیاپ  یبهذـم  ینابم  هب  دراد ، رارق  ناگمه  هار  ارف  هک  یگدـیچیپ  ماهبا و  زا 

ورملق هک  تسین  یگتخاس  بهاذم  رگید  ینونک و  تیحیسم  دننام  مالسا  درادن .  یـشزرا  چیه  تسرد ، یملع  لوصا  هب  اکتا  نودب  ینید ،
همشچرس لالدتسا  قطنم و  زا  دیاب  دیاقع  ياههشیر  بهذم و  يدابم  هب  نامیا  مالسا ، رد  دنادب .  ادج  لالدتـسا  قطنم و  ورملق  زا  ار  نامیا 

؟ دشاب سدـقلا ) حور  نبا و  با و   ) ات هس  تسا ، یکی  هک  نآ  نیع  رد  ادـختسا  نکمم  هنوگچ  میـسرپب : ینونک  نایحیـسم  زا  رگا  دریگ . 
ار اهفرح  هنوگ  همه  هک  ییاهنآ  مناگدنب  هب  : » دیوگیم مالـسا  یلو  تسا ! ادـج  قطنم  لقع و  ورملق  زا  ینامیا  ورملق  دـنهدیم : خـساپ 

نانیا دـنتفایتیاده و  ادـخ  هیحان  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هدـب  تراشب  دـننکیم ، باختنا  ار  ناشنیرتوکین  اهنآ  نایم  رد  دنونـشیم و 
ار تشهب  یلم  رورغ  یبهذـم و  بصعت  ببـس  هب  ای  دـناهدش  لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق  ( 56 « . ) دندرخ نابحاص 
 . نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  : » دـیامرفیم دـهاوخیم و  ناهرب  لـیلد و  دـننادیم ، ادـخ  هدـیزگربتلم  ار  دوخ  دوخ و  صوصخم 

هرابرد دـنک و  زاب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دـهدیم  رادـشه  وا  هب  دریذـپب ، وریپ  ناونع  هب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسا  نیارباـنب ، ( 57)
رد دزاسیم -  عناق  امتح  هتبلا  تخاس -  عناق  ار  شحور  لالدتسا  قمع و  ظاحل  زا  هچنانچ  دشیدنیب ; هنادازآ  دریذپب ، دهاوخیم  هک  ینییآ 

رگا : » دهدیم روتسد  شربمایپ  هب  دیجم  نآرق  دنک .  یسررب  قیقحت و  شاهرابرد  رتشیب  هچ  ره  دراد  قح  هنرگ  دیآ و  رد  شناوریپ  رامش 
اهنآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ناسرب ; شهاگناما  هب  هاگنآ  دونـشب  ار  ادخ  راتفگ  ات  هدب  هانپ  وا  هب  دـش  هدـنهانپ  وت  هب  ناکرـشم  زا  یکی 

تـساوخ شترـضح  زا  دیدرگ و  بایفرـش  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تمدـخ  ناوفـص   » مان هب  يدرف  نامرف ، نیا  یپ  رد  ( 58 « . ) دـننادان یمدرم 
شناوریپ هرمز  رد  ددرگ و  نشور  شیارب  نآ  یتسرد  تقیقح و  دـیاش  دـنک  قیقحت  مالـسا  هراـبرد  دـنامب و  هکم  رد  هاـم  ود  دـهد  هزاـجا 

مشچ و دهدیم  رادشه  مالسا  ساسا ، نیمه  رب  ( 59  . ) مهدیم ناما  تلهم و  وت  هب  هام  راهچ  هام ، ود  ياج  هب  نم ، دومرف : ربمایپ  دـیآرد . 
رد تخاسن ، دوختیعقاو  تلاصا و  بوذجم  درکن و  عناق  ار  امش  رگا  دینک ، یسررب  اقیقد  ار  نید  نیا  قطنم  لیالد و  زاب و  ار  دوخ  شوگ 

، يریگتخـس نیا  دـیدرگ .  زاب  نآ  زا  دـیناوتیمن  رگید  دـیدش ، ناملـسم  هاگ  ره  یلو  ( 60 ;  ) نیدـلا یف  هارکا  ـال  : » دـیهنن ندرگ  شربارب 
هار دـننک ، تـقد  رتشیب  شباـختنا  شریذـپ و  رد  دـننادن و  یتافیرـشت  يرـسرس و  يرما  ار  نـید  مدرم  دوـشیم  ببـس  هـک  نآ  رب  هوـالع 
دوخ موش  لایما  هچیزاب  ار  ناملـسم  اهنویلیم  نییآ  هار ، نیا  زا  دـنناوتن  ات  ددـنبیم  مالـسا  زوت  هنیک  نانمـشد  ناـضرغم و  رب  ار  ییوجدوس 

يرکف یعافد و  نامزاس  رظن  زا  هک  ببـس  نادب  دترم ، نانز  يارب  مالـسا  هتبلا  دننک .  طقاس  رابتعا  زا  ار  نآ  یمومع  راظنا  رد  دـنهد و  رارق 
ناسنا لاعتم  يادخ  اساسا  ( 61  . ) تسا هتفرگ  رظن  رد  يرتناسآ  يرفیک  دنریگیم ، رارق  ریثات  تحت  رتدوز  دنرت و  فیعـض  اهدرم  زا  اعون 

نیمه هب  دوشیم .  هدرمش  لامک  هب  لین  يارب  یهالا  یتبهوم  ناسنا  باختنا  قح  يدازآ و  ور ، نیا  زا  تسا .  هدیرفآ  دنمفده  یلو  دازآ  ار 
و ( 62  ) دریذپیمن ناسنا  زا  ار  رفک  كرـش و  دـنوادخ  تسین ; ناسنا  ناش  رد  داحلا  رفک و  كرـش و  یتسرپ و  تب  مالـسا ، رظن  زا  تهج ،
 . 1 اهتشونیپ : ( ---------------------- 63  . . .« . ) کلذ نود  ام  رفغی  هب و  كرشی  نا  رفغیال  هللا  نا  ;  » دشخبیمن ار  ناکرشم 
هب ياهمان  دیدج ، دـهع  لصف 13 ; ینثم ، هیروت  رفـس  میدـق ، دـهع   . 2 ص 192و193 .  یناهفـصا ، بغار  نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا 

، یسربط یلعوبا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم   . 4  . 19 ( : 3  ) نارمع لآ   . 3  . 32  - 26 هلمج ، 10 دنب نایئاربع ، داژن  يدوهی  نایحیسم 
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هللا تیآ  مسیلارولپ ،) يدازآ و   ) اهخساپ اهشسرپ و   . 6  . 417 ص 416 -  ج6 ، اضردیشر ، دمحم  رانملا ، ریسفت   . 5 ص128 .  ، 1 ج2 - 
هرقب  . 10 146 ( : 2  ) هرقب ; 6 ( : 61 : ) فص  . 9  . 285 ( : 2  ) هرقب  . 8  . 85 ( : 3  ) نارمع لآ   . 7  . 78 ص 38و62 -  ج4 .  يدزی ، حابصم 
هرقب  . 13 داهج .  شخب  تنس ; لها  هعیـش و  یهقف  بتک  ك : ر .   . 12  . 300 ص296 -  يرهطم ، یضترم  یهلا ، لادع   . 11  . 136 ( : 2)

ج9، ییابطابط ، نیـسح  دمحم  دیـس  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا   . 15 17و72و73 .  ( : 5  ) هدئام ; 30و31  ( : 9  ) هبوـت  . 14  . 105 ( : 2)
 . ص 74 ج 10 ، تنـس ،) لها  گرزب  ياهقف  زا   ) همادـق نبا  ینغملا ، ص499 و  ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ،  . 16  . 282 ص281 - 
 . 19 هلیـسولا .  ریرحت  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  مالـسا و  عیارـش  رد  قـقحم  موـحرم  هلمج  زا  تاـساجن ، باـب  یهقف  بـتک  ك : ر .  17و18 . 

ج41، یفجن ، نسح  دمحم  مالکلا ، رهاوج   . 20 ص294 .  ج 2 ، یلماع ، يوسوم  دمحم  دیس  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  ماکحالا  كرادم 
ةورعلا حرـش  یف  حیقنتلا   . 21 ص839 .  یلیبدرا ، يوسوم  میرکلادـبع  دیـس  تاریرغتلا ، دودـحلا و  هقف  ص 488و 49 ; ص601 و ج6 ،

نـسح دمحم  مالکلا ، رهاوج   . 22 ص115 .  ج1 ، ینیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ، 59و61  ;ص 58 -  ج3  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  یقثولا ،
هب ییویدار  هبحاصم  رد  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  یمناخ  دادـترا  هب  مکح  دـننام   . 24 نامه .   . 23 ص 49 .  ج6 ، یفجن ،

نوچ تسا ; نم  يوگلا  نیـشوا  مناـخ  دوب : هتفگ  تسیک ، امـش  يوگلا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  س )  ) ارهز ترـضح  دـلوت  تبـسانم 
 . 26 ص 600 .  ، 41 جو ص48 ج6 ، یفجن ، نسح  دـمحم  مالکلارهاوج ،  . 25 دناهتـشاد .  قلعت  لبق  نرق  هدراهچ  هب  س )  ) همطاف ترـضح 

، مـالکلا رهاوج   . 28 ص325 .  ج 1 ، ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  جاهنملا ، ۀـلمکت  یناـبم   . 27 ص499 .  ج1 ، ینیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ،
 . ص44و45 نامه ،  . 30 ص 49 .  ج6 ، نامه ،  . 29 ص498 .  ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیـسولاریرحت ، ص602 ; ج41 ، یفجن ، نسح  دمحم 

، یفجن مالکلا ، رهاوج  ص624 ; ج2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت ،  . 33 ص613 .  نامه ،  . 32 ص603و605و617 .  ج41 ، نامه .   . 31
یلع هقفلا   . 35 ص 76 .  ج 10 ، همادق ، نبا  ینغملا ، ص836 و  یلیبدرا ، يوسوم  تاریزعتلا ، دودحلا و  هقف   . 34  . 616 ص605 -  ج41 ،

، ۀمادق نبا  ینغملا ،  . 37 ص135 .  ج7 ، یناساکلا ، رکبوبا  عیانصلا ، عیادب   . 36 ص 424 .  ج5 ، يریزجلا ، نمحرلادبع  ۀعبرالا ، بهاذملا 
، يرفظم نیسح  دمحم  یبهذم ، يرابدربان   . 40 نامه .   . 39 ص859 .  یلیبدرا ، يوسوم  تاریزعتلا ، دودـحلا و  هقف   . 38 ص76 .  ج10 ،

خیش ماکحالا ، بیذهت   . 42 ص76 .  ج10 ، ۀمادق ، نبا  ینغملا ، ص242 ; ج3 ، يرون ، ثدحم  لیاسولا ، كردتـسم   . 41  . 83 ص82 - 
( : 47  ) دمحم  . 46  . 109 ( : 2  ) هرقب  . 45  . 72 ( : 3  ) نارمع لآ   . 44 ح544 .  ص159 ، نامه ،  . 43 ح553 .  ص161 ، ج10 ، یسوط ،

ياـهقف همه  يور ، نیا  زا   . 48 مق .  هیـضیف  هسردم  رد  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  ینارنخـس  يدازآ  نید و   » هوزج ك : ر .   . 47  . 30  - 25
 - ص323 مرج ،)  ) ج2 يدیلو ، حلاص  دمحم  یمومع ، يازج  قوقح   . 49 دناهدرک .  حرطم  دودح  باب  رد  ار  دادترا  ثحب  ینـس  هعیش و 
هب ار  يزیچ  راذـگ  نوناـق  رگا  اـما  دوشیم ; رثا  عفر  تروص  نیا  رد  تسا و  نکمم  هراـما  فـالخ  تاـبثا  ینوناـق .  هراـما  رد   . 50  . 324

قازرلادبع طیـسولا ، ك : ر .   . ) دوشیمن عفترم  شایقوقح  راثآ  زین  بلطم  نآ  فالخ  تابثا  تروص  رد  دنک ، ظاحل  نوناق  ضرف  ناونع 
The will of the people shall be the basis of the authority . 51 يوعد . ) تابثا  هلدا  ياهباتک  ج1 و  يروهس ،
، طوقس روهظ و  برغ  مسیلاربیل  ك : ر .   . of government ... (Art. 21/3/universal Dec. of Human Rights.) 52
Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction . 53 یلوفزد .  ربـخم  ساـبع  همجرت  رتسـالبرآ ، ینوتنآ 

هماـن هتفه   . 55 رـشب .  قوقح  یناهج  هیمـالعا  هدام 18  . tolegal philosophy; U.S.A; Wadsworth pubilishing. 54
58  . 64 ( : 16  ) لحن ; 24 ( : 21  ) ءایبنا ; 111 ( : 2  ) هرقب  . 57  . 18 ( : 29  ) رمز  . 56 يدزی ) حابصم  هللا  تیآ  ینارنخس   . ) 2/10/81 وترپ ،
 . 482 ص480 -  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  رشب ، قوقح  مالسا و   . 61  . 256 ( : 2  ) هرقب  . 60 ص22 .  ج3 ، هباغلادسا ،  . 59  . 6 ( : 9  ) هبوت . 

 . 116 ( : 4  ) ءاسن  . 63  . 7 ( : 29  ) رمز  . 62
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شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  بناوج  زا  يرادقم  يدازآ و  نامرآ 

خساپ

، رکف لقع ، لثم  ناسنا  ياهیدـنمناوت  بیکرت  دوشیم . عورـش  وا  راتخاس  زا  ناسنا و  نورد  رد  یهاوخ  يدازآ  هنیمز  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
ام زا  ای  دـنهدب  ام  هب  روتـسد  اب  هک  تسین  اـم  زا  نوریب  يزیچ  سپ  دـنکیم . هداـمآ  ار  وا  باـختنا  يدازآ و  هنیمز  یمدآ ، هدارا  نادـجو و 

، هتشادرب ییاهماگ  ناسنا  عیسو ، يدازآ  نیا  يارب  مینک . هراپ  ار  اهریجنز  ای  میهاوخن و  ار  یگدرب  میناوتیم  هنادازآ  هک  مییام  نیا  دنریگب .
ناسنا ياهبتکم  نیا  ناوتیم  يدازآ ، لیلحت  اب  تسا . هتخیر  حرط  شخبیدازآ ، مولع  هارمه  ار  یناـفرع  یبـالقنا و  یـسایس ، ياـهبتکم 
نیمأت ریـس  رد  سپـس  دباییم . دوخ  رد  ار  ییاهزاین  ییارگون ، یبلط و  دیدجت  لماع  رطاخ  هب  ناسنا  دز . دقن  ار  يدازآ  رادـفرط  تسود و 

نیا اب  دروخرب  هاگ  نآ  دنکیم . ساسحا  ار  ییاهدنب  دـیق  و  وربور ، ییاهتسبنب  اب  ار  وا  تکرح  نیا  دروآیم . يزور  عونت  هب  اهزاین  نیا 
عویـش هعماج  هدرتسگ  حطـس  رد  یتقو  يرگمتـس  ملظ و  نیا  دنک . زواجت  دراذگ و  اپ  ریز  ار  اهتنـس  دناوتیم  وا  دوشیم . توافتم  اهدیق 

ناسنا و بسانم  عورـشم و  يدازآ  دید  دیاب  اما  دنباییم . ار  طسق  لدع و  هب  زاین  اهناسنا  دـباییم و  يرتهزات  لکـش  يدازآ  هب  زاین  تفای ،
تورث و تذل و  ار  ناسنا  نامرآ  رگا  مینکیم . فشک  ناسنا  يارب  هک  تسا  ینامرآ  ریغتم  زا  یعبات  يدازآ  رادـقم  تسیچ . یناسنا  هعماج 

یعامتجا ياهقافو  اهدادرارق و  هدوبن ، ینید  هدـننک  دودـحم  ياهتنـس  هب  يزاین  رگید  مینادـب ، هافر  تلادـع و  یتح  تردـق و  ترهش و 
رد ار  ناسنا  هک  یماگنه  اما  دناهدوب . قفوم  ًابیرقت  نآ  نیمأت  يارب  لاربیل  یـسارکمد و  ياهتموکح  يدـصاقم  نامه  دوب ؛ دـهاوخ  یفاک 
هک لاح  نیع  رد  اج  نیا  رد  داتفا . ار  هتسب  مشچ  ناوتیمن  رگید  میدش ، انـشآ  یتسه  قیقد  ماظن  اب  میدید و  دصاقم  نیا  زا  رتارف  ياهرتسگ 

اهنت هن  رگید  اما  میهدیم ، ار  نوگانوگ  ياههشیدـنا  اـب  دروخرب  لاـجم  رکفت و  يدازآ  شیاهدادعتـسا ، ییافوکـش  رطاـخ  هب  ناـسنا  يارب 
رتالاب نید  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دوب . دهاوخ  یناسنا  ياهدادعتـسا  ندومن  نوفدم  هکلب  تسین ، ناسنا  يارب  دیفم  تروص  ره  هب  يدازآ 

زا یکی  هک  تسین  یفنم  تکرح  کـی  ندوـب  دـبع  نیا  و  تسا . تیدوـبع  ندـش و  دـبع  نآ ، و  تسا . هدز  مـقر  ناـسنا  يارب  ار  يدازآ  زا 
هک تسیا  هدازآ  دبع  نید ، فیرعت  رد  دزاسیم  دبع  هدنب و  ناسنا  زا  مالسا  اریز  تسا ؛ مالـسا  زا  رتهب  تیحیـسم  تسا  هتفگ  نارکفنـشور 

یگدازآ ( 1 .) دیشاب هدازآ  لقاال  دیرادن ، نید  رگا  دومرف : هک  ناگدازآ  رورس  نآ  مالک  زار  تسا  نیا  و  تسا ، هتفای  تهج  هتفرگ و  لکش 
نیا اب  دهدیم . تاجن  یگدوهیب  زا  هداد و  تهج  لکـش و  ینامزاس  رد  ار  اهر  دازآ و  راجن  نیا  نید  نوچ  تسیرادـنید ؛ زا  لزان  ياهبترم 

یمدآ هک  دریذپب  ار  ساسایب  فرح  نیا  دـناوتیمن  ناسنا  ارچ  هک  دوش  فافـش  ات  دومن  هعلاطم  نید  رگید  داعبا  رد  ناوتیم  تاحیـضوت ،
یتسه و ماظن  یناسنا و  تمارک  نارگید  يدازآ  زا  ریغ  اریز  دـشاب ؛ نارگید  يدازآ  اب  فلاخم  هک  اـجنآ  رگم  دـنکب  يراـک  ره  تسا  دازآ 

نوفاـختال متنک  نید و  مکل  نـکی  مـل  نا  ( 1 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  تسا « . ریذـپان  باـنتجا  هک  دـبلطیم  ار  یتاـعارم  شیاـهیگژیو ،
(. 7) نیسح ماما  مکایند ، یف  ًارارحا  اونوکف  داعملا ،

؟  تسیچ نیدلا  یف  هارکاال  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسیچ نیدلا  یف  هارکاال  زا  دوصقم 

خساپ
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رد هک  تسا  ملسم  تسا .  نآ  فراعم  هعومجم  نآرق و  تایآ  هب  عماج  یـشرگن  هب  طونم   ( ( ، نیدلا یف  هارکا  ال  قیقد ( (  يانعم  تخانش 
یناوارف یهارکا  ماکحا  رب  لمتشم  زین ، هدودحم  نیا  یعامتجا .  نیناوقو  دودح ) )  دننام ( (  دراد ؛ دوجو  یناوارف  يرابجا  ماکحا  مالسا ، 

یف هارکا  ال  هلمج ( (  زا  ییادتبا  مهف  رد  دیاب  ور  نیازا  . ... دنتـسین و نآ  هب  یـضار  دوش ، یم  يراج  نانآ  رب  دح  هک  یناسک  ًاملـسم  تسا .
یـسک ناوت  یمن  ینعی ،  تسینرابجا ؛  هارکا و  لباق  نید ،  شریذپ  لصا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  يرهاظ  يانعم  . درک رظن  دیدجت  نیدـلا ) ) 

هدودحم نیا  یلو  تسین ؛  لیمحت  لباق  هدیقع ) )  نیاربانب ( (   . درک بلـس  وا  زا  ار  يا  هدـیقعای  دومن و  راداو  ینییآ  شریذـپ  هب  روز  هب  ار 
ماظن رد   . دـننک یم  یحارط  زین  ار  یعامتجا  یماظن  دوخ  يارب   ، يرکف ياـه  ماـظن  هیلک  هک :  نیا  حیـضوت  تسا .  ماـکحا  هدودـحم  زا  ریغ 

یعامتجا و ياـه  هلوقم  رد  یماـظنره  رد  ینعی ،  تسا ؛  اـه  ماـظن  هیلک  رد  هدـش  ینیب  شیپ  ياـهرازبا  زا  راـبجا  هارکا و   ، یعاـمتجا ياـه 
ماظن همهرد  یماظتنا  ياهورین  ییاضق و  ياه  ماظن  تسین .  لرتنک  هرادا و  لباق  هعماج  نآ ،  نودب  دراد و  دوجو  ینوناق  ربج  نآ ،  یقوقح 
رابجا هدیقع ) )  هطیح ( (  رد   . درک ادج  قوقح  لمع و  هدودحم  زا  ار  هدیقع  هدودحم  یتسیاب  نیاربانب   . دنتـسه لوقعم  لوبقم و  يرما  اه ،
يارب ار  يربج  چـیه  دوخ ، غیلبت  هدودـحمرد  زین  مالـسا  لوبق .  لباق  مه  تسا و  مزال  مه  هارکا  ربج و  لمع ،  هطیح  رد  یلو  ؛ درادـن یهار 

هب ام ! لوسر  يا  تسا ( ( :  هدومرف  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛  تریـصب  شنیب و  ساسا  رب  مالـسا  توعد  تسا . هدادن  رارق  يا  هدیقع  شریذـپ 
مالسا ياریذپ  درف  هک  هاگ  نآ  هیآ 108 ؛ )  فسوی ،  مناوخب ( ، ) )  ادـخ  هب  تریـصب  ییانیب و  اب  ار  قلخ  هک  تسا  نیا  نم  هار  وگب  مدرم 

.; دوشاریذپ دیاب  زین  ار  دترم  مکح  هلمج  زا  نآ ،  یعامتجا  ماکحا  زا  يرس  کی  تروص  نیا  رد  دش ،

؟  تسین رابجا  نید  شریذپ  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  هیآ  نیا  ایآ  تسیچ ؟  نیدلا  یف  هارکاال  يانعم  فلا )

هراشا

؟  تسیچ هیآ  نیارد  نید  زا  روظنم  ب )

شسرپ

هیآ نیارد  نید  زا  روظنم  ب ) تسین ؟  رابجا  نید  شریذـپ  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  هیآ  نیا  ایآ  تسیچ ؟  نیدـلا  یف  هارکاـال  ياـنعم  فلا )
؟  تسیچ

خساپ

تلیـضف دوشن  لصاح  روزاب  تداعـس  دومیپ  ار  نآ  ناوت  یمن  رایتخا  مدق  اب  زج  هک  تسا  یهار  ترخآ  هار  دـنیامرف (( : یم  ماما  ترـضح 
 ، یلب دشاب  نیمهزین  (( نیدلا یف  هارکاال   )) هفیرـش هیآ  يانعم  دیاشو  دشاب  یمن  حـلاص  لمعو  تسین  تلیـضف  رایتخا  نودـب  حـلاص  لمعو 

دندومرف هنیمز  نیا  رد  زین  حابصم  هللا  تیآ  ( 1 .(() نآ تقیقح  هن  تسا  یهلا  نید  تروص  دومن  ناوت  یمرابجا  هارکا و  لامِعا  نآرد  هچنآ 
هبو تسا  روابو  یبلق  داقتعا  نید  یـساسا  نکر  اما  تسا  ینید  تاروتـسد  هب  لـمعو  یناـبز  رارقا  یبلق ،  داـقتعا  شخب  هس  ياراد  نید  : )) 

يارب هک  تسوا  بلقو  رکف  هچقودنـص  رد  سک  ره  تادقتعم  درک  صاخ  يداقتعا  شریذپ  هب  روبجم  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  لیلد  نیمه 
تسین رابجاو  هارکا  لباق  نید  رهوگ  هک  تسا  ینیوکتو  یعقاو  رما  نیمه  نایب  هفیرش  هیآ  يانعمو  تسین  نکمم  اجنآ  هب  یـسرتسد  یـسک 

تـسانعم نیدب  نیاو  تسین )  نید  رد  یهارکا  ینعی  هارکاال (  دومرف :  هکنانچ  تسا  هفیرـش  هیآ  نایب  هوحن  ثحب  دهاوش  رگید  زا  ( 2 .(( )
تروص نیدب  دشیم  لامعتـسا  یهن  لعف  دوب  شناکما  رگا  هک  درادـن  دوجو  یبلق )  داقتعا  نید ـ  رد  رابجا   ) يرما نینچ  ققحت  ناکما  هک 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 811 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ءاشحف هب  ار  ناتنارتخد  ( ) 3 (() ءاغبلا یلع  مکتایتف  اوهرکت  ال   : )) دـیامرف یم  رگید  یتایآ  رد  هکنانچ  دـینکن )  راـبجا   (( ) هرکت ـال  هک (( : 
رد تفگ :  دـیاب  شخب  نیا  رد  ریخ ؟  ای  تسا  زیاج  رابجا  لمع  رد  نید  هب  رهاظتو  ناسل  هب  نید  رارقا  دروم  رد  اـیآ  اـماو  دـینکن )  روبجم 

دوخ تاداقتعا  هب  لمع  رد   ( یـصخش تاروماو  دوخ  عامتجا  هدودـحم  رد  یبرح ( ریغ  رافک  یتحو  نایدا  ریاس  ناوریپ  یمالـسا  تموکح 
هیآ رون ،  هروس  ص 37 3 )  ، ینیمخ ماما  ترضح  هولصلا ، بادآ  ( 1 دنراد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  لمع  يدازآ 

هاگیاپ  25 یناشاک هللا  تیآ  لدایرد )  ) یناشاک هللا  تیآ  خ  هنیرز ـ  هارراهچ  ص 38  ج 4 ، حابصم ،  هللا  تیآ  اهخساپو ،  اه  شسرپ  ( 2 33
: کــینورتکلا تـسپ   2257872 نـــفلت :  91375 1337 ـ یتــسپ :  قودنـــص  ماــمااب ( دــنویپ  یگنهرف  هســـسؤم  ییوجـــشناد  جیـــسب 

هدش رکذ  فئاوط  تسا و  تیرثکا  نوناق  عبات  تیلقا ،  یـسارکومد ،  لوصا  قبط  یتح  هک  اجنآ  زا  نکیلو   peivand@IROST.net
اهنآ زا  يرکنم  هچنانچ  دنشاب و  یم  هعماج  رد  یمالـسا  تانوئـش  تیاعر  هب  فظوم  دنهد  یم  لیکـشت  ار  هعماج  تیلقا  ناناملـسم ، ریغ  زا 

هعماج دارفا  همه  هکروطنامه  نیاربانب  تفرگ .  دـنهاوخ  رارق  یهن  دروم  مدرم  تموکح و  يوس  زا  نیرئاـس  دـننام  دـنک  روهظ  هعماـج  رد 
نیناوق هک  مه  يدارفا  اـب  دوـش ،  یم  دروـخرب  نیناوـق  نیا  زا  فـلختم  درف  اـبو  دنتـسه  یگدـننارو  ییاـمنهار  نیناوـق  تیاـعر  هب  فـظوم 
هزرابم مالسا  هکنیا  هصالخ  دنیامرف (( :  یم  هنیمز  نیا  رد  حابصم  هللا  تیآ  ترضح  دش . دهاوخ  دروخرب  دنراذگ  یم  اپ  ریز  ار  یعامتجا 

دوخ ياج  رد  مالـسا  دـنک .  یم  تفلاخم  تدـش  تیاهن  اب  رما  نیا  ابو  دـهد  یمن  هزاـجا  ار  قسف  هب  رهاـجتو  ماـظن  هیلع  هئطوتو  مالـسا  اـب 
يدازآ ماـنب  یتب  مالـسا  رد  دراد .  یم  اور  ار  يریگتخـسو  تنوشخو  تظلغو  تدـش  رگید  ییاـج  ردو  حـماستو  ارادـمو  تفأرو  تمحر 

دننام تسا  یقالخا ،  ياه  هیصوت  يرس  کی  دح  رد  اهنت  نید  یبرغ  گنهرف  رد  درادن  دوجو  دشاب ، نید  زارتربو  رتالاب  هک  یـسارکومدو 
دناد یم  دوـخ  مه  راـکهانگ  دـننک  یمن  لـمع  مه  رگید  یخربو  دـننک  یم  لـمع  مدرم  زا  یـضعب  هک  ظـعاوو  مـیکح  کـی  ياهـشرافس 

يزاب رامقو  يراوخ  بارش  دننک  یمن  تشادزابار  وا  دیامن  تبیغ  ایو  دیوگب  غورد  یسک  رگا  هک  هنوگنامه  شیادخو .  اسیلکو  شیشکو 
امش هب  دهد ،  یم  خساپ  يا ؟  هدمآ  نابایخو  هچوک  هب  هنوگنیا  ارچ  دنیوگب  ینایرع  همین  نز  هب  رگا  اذل  تسا  نینچمه  مه  يدرگ  نایرعو 
مه هاگدادو  تیاکـش  هب  راـک  اـسب  هچو  دـینک ، تلاـخد  نارگید  روما  رد  دـیهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  یقح  هچ  هب  ًالـصاو  درادـن  یطاـبترا 

هعماج اب  ام  هعماج  هک  یلاح  رد  دنتسه  يا  يدازآو  شرگن  نینچ  لابند  هب  یضعب  هتفر  ، هتفر زین  ام  هعماجو  یمالسا  کلامم  رد  دماجنایب . 
فورعم هب  رما  هضیرف  رب  هوالع  مالـسا  رد  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز  دراد  توافت  رایـسب  اـجنآ  رد  حرطم  تیحیـسم  اـب  مالـساو  یبرغ 

هیآ دارم  هک  ساسا  نیارب  ( 1  .(() دنک يریگولج  اه  تمرح  هب  زواجتو  قسف  هب  رهاظت  زا  دیاب  مه  تلود  یمومع ،  تراظنو  رکنم  زا  یهنو 
هفیرـش هیآ  نیا  هب  دانتـسا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دوـش  لـماش  دـناوت  یم  ار  یکلـسم  داـقتعارهو و  میتـسناد  یبـلق  داـقتعا  نید  هملکزا  ار 

هفیرش هیآ  نیا  هب  دانتـسا  اب  دناوت  یمن  یـسک  نیاربانب  تسا . یتسردان  الماک  دانتـسا  یعامتجا  ياهدرکلمعو  يراتفر  ياهیدازآ  هیجوترد 
دلج 4 اهخساپ ،  اهشسرپ و  حابصم ،  داتسا  ( 1 دنادب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . مالسا  یعامتجا  نیناوق  هب  تبـسن  دهعت  یب  دازآ و  ار  دوخ 

ص 39 ، 

يارجا رد  ای  نید و  نتفریذپ  رد  ای  تسا  نید  عورش  رد  ایآ  تسا  ناناملـسم  درومرد  رگا  تسا ؟ ناناملـسم  دروم  رد  ایآ  نیدلا  یف  هارکا  ۀیآ ال 
؟ تسا ماکحا 

شسرپ

رد ای  نید و  نتفریذپ  رد  ای  تسا  نید  عورـش  رد  ایآ  تسا  ناناملـسم  درومرد  رگا  تسا ؟ ناناملـسم  دروم  رد  ایآ  نیدلا  یف  هارکا  ۀـیآ ال 
؟ تسا ماکحا  يارجا 

خساپ
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تلیـضف دوشن  لصاح  روزاب  تداعـس  دومیپ  ار  نآ  ناوت  یمن  رایتخا  مدـق  اب  زج  هک  تسا  یهار  ترخآ  هار  : " دـنیامرف یم  ماـما  ترـضح 
 ، یلب دشاب  نیمهزین  نیدلا ) یف  هارکاال   ) هفیرـش هیآ  يانعم  دـیاشو  دـشاب  یمن  حـلاص  لمعو  تسین  تلیـضف  رایتخا  نودـب  حـلاص  لمعو 

: دندومرف هنیمز  نیا  رد  زین  حابصم  هللا  تیآ  ( 1.") نآ تقیقح  هن  تسا  یهلا  نید  تروص  دومن  ناوت  یمرابجا  هارکا و  لامِعا  نآرد  هچنآ 
نیمه هبو  تسا  روابو  یبلق  داقتعا  نید  یساسا  نکر  اما  تسا  ینید  تاروتسد  هب  لمعو  ینابز  رارقا  یبلق ،  داقتعا  شخب  هس  ياراد  نید  "

یسک يارب  هک  تسوا  بلقو  رکف  هچقودنـص  رد  سک  ره  تادقتعم  درک  صاخ  يداقتعا  شریذپ  هب  روبجم  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  لیلد 
(2  . "  ) تسین رابجاو  هارکا  لباق  نید  رهوگ  هک  تسا  ینیوکتو  یعقاو  رما  نیمه  نایب  هفیرش  هیآ  يانعمو  تسین  نکمم  اجنآ  هب  یـسرتسد 
هک تساـنعم  نیدـب  نیاو  تسین )  نید  رد  یهارکا  ینعی  هارکاـال (  دومرف :  هکناـنچ  تسا  هفیرـش  هیآ  ناـیب  هوـحن  ثحب  دـهاوش  رگید  زا 
 : هک تروص  نیدب  دشیم  لامعتسا  یهن  لعف  دوب  شناکما  رگا  هک  درادن  دوجو  یبلق )  داقتعا  نید ـ  رد  رابجا   ) يرما نینچ  ققحت  ناکما 

روبجم ءاشحف  هب  ار  ناتنارتخد  ( ) 3") ءاغبلا یلع  مکتایتف  اوهرکت  ال   : " دـیامرف یم  رگید  یتایآ  رد  هکنانچ  دـینکن )  رابجا   (( ) هرکت ـال  )) 
تموکح رد  تفگ :  دیاب  شخب  نیا  رد  ریخ ؟  ای  تسا  زیاج  رابجا  لمع  رد  نید  هب  رهاظتو  ناسل  هب  نید  رارقا  دروم  رد  ایآ  اماو  دـینکن ) 

يدازآ دوخ  تاداقتعا  هب  لمع  رد   ( یـصخش تاروماو  دوخ  عامتجا  هدودـحم  رد  یبرح ( ریغ  راـفک  یتحو  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  یمالـسا 
هیآ 33 2) رون ،  هروس  ص 37 3 )  ، ینیمخ ماما  ترضح  هولـصلا ، بادآ  ( 1 دنراد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  لمع 

تیرثکا نوناق  عباـت  تیلقا ،  یـسارکومد ،  لوصا  قبط  یتح  هک  اـجنآ  زا  نکیلو  ص 38  ج 4 ، حابصم ،  هللا  تیآ  اهخـساپو ،  اه  شـسرپ 
دنشاب و یم  هعماج  رد  یمالسا  تانوئش  تیاعر  هب  فظوم  دنهد  یم  لیکشت  ار  هعماج  تیلقا  ناناملسم ، ریغ  زا  هدش  رکذ  فئاوط  تسا و 

نیارباـنب تـفرگ .  دـنهاوخ  رارق  یهن  دروـم  مدرم  تموـکح و  يوـس  زا  نیرئاـس  دـننام  دـنک  روـهظ  هعماـج  رد  اـهنآ  زا  يرکنم  هچناـنچ 
اب دوش ،  یم  دروخرب  نیناوق  نیا  زا  فلختم  درف  ابو  دنتـسه  یگدـننارو  ییامنهار  نیناوق  تیاعر  هب  فظوم  هعماج  دارفا  همه  هکروطنامه 
 : دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  حابـصم  هللا  تیآ  ترـضح  دـش . دـهاوخ  دروـخرب  دـنراذگ  یم  اـپ  ریز  ار  یعاـمتجا  نیناوـق  هـک  مـه  يدارفا 

یم تفلاخم  تدـش  تیاهن  اب  رما  نیا  ابو  دـهد  یمن  هزاجا  ار  قسف  هب  رهاجتو  ماظن  هیلع  هئطوتو  مالـسا  اب  هزراـبم  مالـسا  هکنیا  هصـالخ  "

رد دراد .  یم  اور  ار  يریگتخسو  تنوشخو  تظلغو  تدش  رگید  ییاج  ردو  حماستو  ارادمو  تفأرو  تمحر  دوخ  ياج  رد  مالـسا  دنک . 
هیـصوت يرـس  کی  دح  رد  اهنت  نید  یبرغ  گنهرف  رد  درادـن  دوجو  دـشاب ، نید  زارتربو  رتالاب  هک  یـسارکومدو  يدازآ  مانب  یتب  مالـسا 
راکهانگ دننک  یمن  لمع  مه  رگید  یخربو  دننک  یم  لمع  مدرم  زا  یضعب  هک  ظعاوو  میکح  کی  ياهشرافس  دننام  تسا  یقالخا ،  ياه 

بارـش دننک  یمن  تشادزابار  وا  دیامن  تبیغ  ایو  دیوگب  غورد  یـسک  رگا  هک  هنوگنامه  شیادخو .  اسیلکو  شیـشکو  دناد  یم  دوخ  مه 
؟  يا هدـمآ  نابایخو  هچوک  هب  هنوگنیا  ارچ  دـنیوگب  ینایرع  همین  نز  هب  رگا  اذـل  تسا  نینچمه  مه  يدرگ  نایرعو  يزاـب  راـمقو  يراوخ 
هب راک  اسب  هچو  دـینک ، تلاخد  نارگید  روما  رد  دـیهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  یقح  هچ  هب  ًالـصاو  درادـن  یطابترا  امـش  هب  دـهد ،  یم  خـساپ 

یلاح رد  دنتسه  يا  يدازآو  شرگن  نینچ  لابند  هب  یضعب  هتفر  ، هتفر زین  ام  هعماجو  یمالـسا  کلامم  رد  دماجنایب .  مه  هاگدادو  تیاکش 
رب هوالع  مالـسا  رد  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز  دراد  توافت  رایـسب  اجنآ  رد  حرطم  تیحیـسم  اب  مالـساو  یبرغ  هعماج  اب  اـم  هعماـج  هک 

(1  . ") دـنک يریگولج  اه  تمرح  هب  زواـجتو  قسف  هب  رهاـظت  زا  دـیاب  مه  تلود  یمومع ،  تراـظنو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هضیرف 
دانتـسا هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش  لماش  دناوت  یم  ار  یکلـسم  داقتعارهو و  میتسناد  یبلق  داقتعا  نید  هملکزا  ار  هیآ  دارم  هک  ساسا  نیارب 

هب دانتسا  اب  دناوت  یمن  یسک  نیاربانب  تسا . یتسردان  الماک  دانتسا  یعامتجا  ياهدرکلمعو  يراتفر  ياهیدازآ  هیجوترد  هفیرش  هیآ  نیا  هب 
اهشسرپ و حابصم ،  داتسا  ( 1 دنادب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . مالـسا  یعامتجا  نیناوق  هب  تبـسن  دهعت  یب  دازآ و  ار  دوخ  هفیرـش  هیآ  نیا 

ص 39 دلج 4 ،  اهخساپ ، 

؟  تسیچ نیدلا )...  یف  هارکا  ال   ) هیآ يانعم 
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شسرپ

؟  تسیچ نیدلا )...  یف  هارکا  ال   ) هیآ يانعم 

خساپ

ٌعیمـسهللا اهل و  ِماصفناال  یقثُولا  ةورعلاب  کسمتـسا  دقف  هللااب  نِمُوی  َو  ِتوُغاطلاب  رفکی  نَمَف  ّیَغلا  نِم  ُدشرلا  نّیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکاال   J
هب و  دزرورفک ، توغاط  هب  سک  ره  سپ  تسا . هدـش  راکـشآ  یبوخب  ههاریب  زا  هار  تسین و  يراـبجا  چـیه  نید  رد  ( 256 (: 2) هرقب  ) میلع

وگتفگ تساـناد . ِياونـش  دـنوادخ  و  تسا . هدز  گـنچ  تسین ، نتـسسگ  ار  نآ  هک  راوتـسا ، يزیواتـسد  هب  نـیقی ، هـب  دَرَوآ ، ناـمیا  ادـخ 
لـصا کـی  ناونع  هب  دـناوتیم  و  دـشابیم . مالـسا  ماـکحا  يارجا  تاـماهبا ، زا  يرایـسب  عفر  رد  اـم  ياـشگ  هار  هفیرـش  هیآ  نیا  نوماریپ 
روظنم نیمه  هب  ددرگ . یفرعم  نایدا  رگید  ناوریپ  اب  لماعت  وگتفگ و  ماـگنه  رد  مالـسا ، یقرتم  ماـظن  هحول  رـس  رد  ناـشخرد  يدربهار و 
هراـشا نارگید ، اـب  لـماعت  راـتفر و  یگنوـگچ  راکـشآ  هنوـمن  زراـب و  قادـصم  ناوـنع  هب  نآ ، لوزن  نأـش  هیآ و  لوزن  ياـضف  هب  تسخن ،

نایدا رگید  ناوریپ  اـب  راـتفر  یگنوگچ  یمالـسا و  ماـظن  هعومجم  رد  راـتفر  یگنوگچ  هراـبرد  اهـشسرپ  یخرب  خـساپ  هب  سپـس  دوشیم ؛
لوزن و  دـشابیم . هرقب  هروس  رد  رکذـلاقوف ، هفیرـش  هیآ  هفیرـش : هیآ  لوزن  نأش  لوزن و  ياضف  میزادرپیم . رـصتخم  روط  هب  اـهگنهرفو ،

، تفرعم ر.ك : . ) تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس  نیدـنچ  و  تسا . هدـیدرگ  زاغآ  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  دـیدرت  نودـب  ـ  هرقب هروس  تایآ 
هیآ لوزن  ماگنه  هرابرد  تسا . هدوب  ماکحتسا  يریگلکش و  لاح  رد  یمالسا  ماظن  هک  ینامزرد  ینعی  ص 101 ) دیهمتلا ، صیخلت  يداه ،

زا هفیرش ؛) هیآ  لیذ  یناعملاحور و ... ریثکنبا ، نایبلاعمجم ، هنومن ، نازیملا ، ریسفت  ر.ك ؛ ( ؛ تسا هدش  لقن  ناتساد ، نیدنچ  قوف ، هفیرش 
وا دـندوب و  هدـیورگ  تیحیـسم  نیئآ  هـب  وا  دـنزرف  ود  هـک  دـشابیم . نیـصح »  » ماـن هـب  راـصنا ، ناناملـسم  زا  يدرم  ناتـساد  هـلمج ـ : نآ 

هفیرــش هـیآ  دــش . هتــشاذگ  ناـیمرد  (ص ) ربماـیپ اـب  عوـضوم  یتـقو  دــننک . توـعد  مالــسا  يوـس  هـب  راـبجا  اـب  ار  ناـنآ  تساوـخیم ،
ناـیدوهی دوـب ، هدـیدرگ  ررقم  هک  دـش  لزاـن  یماـگنه  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  دـناهتفگ : رگید  یخرب  و  دـیدرگ ـ . لزاـن  نیدـلایفهارکاال ...

زا یخرب  نانآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دننک ؛ چوک  تسدرود  طاقن  هب  هنیدـم  فارطا  زا  دـندوب ، هداد  ماجنا  هک  ياهئطوت  رطاخ  هب  ریـضنینب 
یف هارکاال  هفیرـش : هیآ  هک  دـندوب ؛ نارگن  تهج  نیا  زا  ناناملـسم  دـندوبتیدوهی و  نییآرب  زونه  هک  دنتـشاد  دوجو  ناناملـسم  ناگتـسباو 

ج نایبلاعمجم ، ر.ك :  ) مهولجاف مهوراتخا  نا  مکنم و  مهف  مکوراتخا  ناف  مکباحـصا  اورّیخ  دندومرف : (ص ) ربمایپ و  دش . لزان  نیدـلا ...
زا سپ  دندیزگرب  ار  نانآ  رگا  دوب و  دنهاوخ  امـش  زا  دندیزگرب ، ار  امـش  رگا  دیراذگبدازآ ، ار  دوخ  ناگتـسباو  ـ ) هفیرـش هیآ  لیذ   2 1 ـ 

یگمه رد  هچنآ  اهلوق ، لقن  فالتخا  دوجو  اب  هک  تسا ؛ هدش  لقن  نومضم  نیمه  هب  زین  يرگید  ياهناتـساد  دیوش  رود  نادرگور و  نانآ 
نانآ رابجا  زا  لاعتم ، دنوادخ  روتـسد  هب  (ص ) ربمایپ دـندوب و  مالـسا  زا  ریغ  يرگید  ياهنیئآ  وریپ  ياهدـع  هک  تسا  نیا  تسا ، كرتشم 

یـسررب هفیرـش ، هیآ  تادرفم  ناـگژاو و  داـفم  هراـبرد  تسا  مزـال  همدـقم ، نـیا  زا  سپ  دـناهدومرفیریگولج . مالـسا ، هـب  ندـیورگ  يارب 
رد هک  نانچ  ( نآرقلا تاملک  یف  قیقحتلا  نآرق ، سوماق  هغللا ، سییاقم  ر.ك :  ) عانتما نتشاد ، دنسپان  هرَک : هارکاال  دریگ ؛ ماجنا  يرصتخم 

تیاـضر نودـب  راـبجا و  ینعم  هـب  هارکا »  » و (... 8 (: 8  ) لاـفنا  ) َنومرجملاـهِرَک ولو  َلِـطابلا  َلِـطُبی  َّقحلا و  قحیل  میناوخیم : دـیجم  نآرق 
ص ج 1 ، اضردـمحم ، يدابق ، ص 388 ـ  ج 1 ، نیدـلایحم ، شیورد ، ر.ك : . ) تسا نآ  مسا  هارکا »  » سنج و یفن  فرح  ـال  دـشابیم .
، یبلق ياهرواب  نید و  شریذپ  رد   » هک دـشاب ، ینیوکت  تقیقح  رگنایب  دـشاب و  يربخ  هلمج  دـناوتیم ، نیدـلا  یف  هارکاال  ترابع  و  ( 440

لیمحت رابجا و  زا  هک  دشاب : یعیرـشت  مکح  یئاشنا و  هلمج  کی  نیدلا  یف  هارکاال  دناوتیم ، و  تسا . لاحم  یتح  و  درادـن » دوجو  رابجا 
« ازج  » يانعم هب  تغل  رد  نید : نیدـلا  هرقب و )... هیآ 256  لیذ  یناعملاحور ، ص 347 ـ  ج 2 ، نازیملا ، ر.ك : . ) دـشابهدرک یهن  نید ، رد 
ر.ك: . ) دناهدرک انعم  شور  تداع و  يانعم  هب  ار  نید »  » یخرب و  بغار ) تادرفم  نآرق ـ  سوماق  یشرق ، ر.ك : . ) تسا هدمآ  تعاط »  » و
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( بغار تادرفم  ر.ك : « ) تسا هدـش  رابتعا  تعیرـش ، زا  تعاـطا  داـیقنا و  يارب  نید  « ؛ تسا هتفگ  یناهفـصا  بغار  و  ( 14/181، بیذهتلا
لعَج اَم  َو  ... ؛ تاروتـسد ماـکحا و  هعومجم  تعیرـش و  ياـنعم  هب  1 ـ تسا : هدـش  لامعتـسا  اـنعم  هس  ره  رد  نـید » ، » دـیجم نآرق  رد  یلو 

َنوُدـعُوت امَّنِإ  هبـساحم : ءازج و  يانعم  هب  2 ـ ( 83 (: 3  ) نارمعلا  ) نوـغبی هللانـید  َریغفا  و  ( 78 ( : 22  ) جـح  ) جرح نِم  نیدـلا  یف  مکیلع 
ءاسن  ) نسحم وه  ُهَهجَو هللا و  َمَلـسَا  ْنّمم  انید  ُنسحا  نَم  َو  دایقنا : تعاطا و  يانعم  هب  3 ـ 5 و 6 ) (: 50  ) تایراذ  ) ِعقاول َنیّدلا  َّنِا  قداصل و 

زا ياهعوـمجم  نید »  » هک اـنعم  نیا  هب  دـشابیم ؛ موـس  لوا و  ياـنعم  تسا ، ثـحب  دروـم  هفیرـش  هـیآ  اـب  بساـنم  هـچنآ  یلو  ( 125 (: 4)
رهاظ رد  ياهژیو  كولس  ینطاب و  ياهرواب  زا  دایقنا ، تعاطا و  اب  هک  تسا  یـسک  رادنید  صخـش  و  دشابیم ؛ اهلمعلاروتـسد  تاداقتعا و 

و تسا ، دهع  رب  ای  نیدلا  رد  لا  هک  تسا  رکذ  لباق  دنکیم ـ . یلجت  ناگدنب  مالـسا  مالـسا و  تعیرـشرد  نآ  نیرتهب  هک  دـشاب . دـنمهرهب 
و یزار ـ رخف  ریبک ، ریسفت  ر.ك : . ) دشابیم مالـسا  نیئآ  هللانید و  روظنم  تسا و  هفاضا  زا  لدب  ای  و  دراد ؛ مالـسا  تعیرـش  نید و  هب  هراشا 
ره و  دوریم ، راکب  معا »  » يانعم هب  نید  یهاگ  1 ـ تسا : هتسیاش  لیذ  بلاطم  هب  هراشا  رتشیب ، حیضوت  يارب  یسولآ ) یناعملاحور ، ریسفت 
یل مکنید و  مکل  میناوخیم : ناکرـشم  نارفاک و  هب  باطخ  دـیجم  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دوشیم . لـماش  ار  شور  هار و  داـقتعا و  هعومجم 

هب نید  یهاـگ  و  2 ـ مدوـخ » يارب  نم  نید  ناـتدوخ و  يارب  امـش  نید  9 ـ ) فص : 28 و  حـتف : نینچمه ر.ك : ـ  6 (: 109  ) نورفاک  ) نید
ناوریپ ناربماـیپ و  یماـمت  هک  دـشابیم . دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  و  معا »  » ینعم هب  مالـسا  نآ  زا  روظنم  و  دوریم ، راـک  هب  ماـع »  » ياـنعم

هللا َّنِا  ینبَی  بوـقعی  هینب و  ُمـیهاربِإ  اَِـهب  یَّصَو  َو  میناوـخیم : نآرق  رد  هـک  ناـنچ  دوـشیم . لـماش  ناـمز  رـصع و  ره  رد  ار  ناـنآ  یقیقح 
؛ دندرک شرافس   ] نییآ  ] نامه هب  ار  دوخ  نارسپ  بوقعی ، میهاربا و  و  132 ـ ) ( : 2  ) هرقب  ) نوملسُم متنَا  َِّالا و  َُّنتومتالف  َنیدلا  مکل  یفطصا 
هب صاخ »  » يانعم هب  نید  یهاگ  و  3 ـ دیریمب ـ. ناناملسم  زج  دیابن  هتبلا  سپ  دیزگرب  ار  نید  نیا  امـش  يارب  دنوادخ  نم  نادنزرف  يا   » هک
هب باطخ  دیجم ، نآرق  رد  هک  نانچ  دشابیم . (ص ) متاخ ربمایپ  زا  يوریپ  و  صاخ ، ینعم  هب  مالسا  تعیرـش  نآ  زا  روظنم  و  دوریم . راک 
( : 3  ) نارمعلآ  ) هنم لبُقی  نلف  انید  مالـسالاریغِغتبی  نَم  َو  میناوخیم : (ص ) مالـسا ربمایپ  تیناـقح  هب  یهاـگآ  زا  سپ  رگید  ناـیدا  ناوریپ 

لزان دنوادخ  يوس  زا  هچنآ  مامت  هب  نانیا  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  مالسا »  » مان هب  (ص ،) متاخ ربمایپ  ناوریپ  راهتـشا  تسا ، نکمم  هتبلا  ( 85
یهاگآ زا  دعب  نایدا ، رگید  ناوریپ  یلو  دنشابیم . دنوادخ  نامرف  میلـست »  » دنراد و نامیا  (ص ) متاخ ربمایپ  تعیرـش  هلمج  نآ  زا  هدش و 

نیدلا نِا  میناوخیم : دیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  دناهدشن . دنوادخ  نامرف  میلـست  وا ، زا  تعاطا  هب  دـنوادخ  روتـسد  مالـساربمایپ و  روهظ  زا 
، دش هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  19 ـ ) ( : 3  ) نارمعلآ  ) مهنیب ایغب  ملِعلامه  َءاج  اَم  دعب  نِم  ِّالا  بتکلا  اوتوا  نیذلا  فلتخااَم  مالسإلا و  هللا  دنع 

:} میزادرپیم تاماهبا  یخرب  عفر  اهشسرپ و  زا  یخرب  خساپ  هب  کنیا 

؟ دوش یم  لماش  ار  ییاههورگ  هچ  و  تسیچ ؟  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هفیرش هیآ  دافم  نیرتزراب 

شسرپ

؟ دوش یم  لماش  ار  ییاههورگ  هچ  و  تسیچ ؟  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هفیرش هیآ  دافم  نیرتزراب 

خساپ

يرابجا مالـسا  نید  شریذپ   » هک تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  دارم  نیرتراکـشآ  دیجم ، نآرق  رد  رگید  تایآ  روهظ  هیآ و  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب 
، رابجا روز و  هب  درادـن  قح  یـسک  دوشیم و  لماش  ار  نارفاک ، رگید و  نایدا  ناوریپ  و  دـشابیم . ناگمه  يارب  یلک  لصا  نیا  و  تسین ؛»

رُفْکَیلف ءاـش  نم  نمؤیلف و  ءاـش  نَمف  مکبر  نِم  َّقَحلا  لـق  و  میناوـخیم : رگید  هیآ  رد  هک  ناـنچ  دـنک . لـیمحت  ناـنآ  ربار  مالـسا  تعیرش 
هکنیا رب  هوالع  دنک . راکنا  دـهاوخب  هک  ره  دورگب و  دـهاوخب ، هک  ره  سپ  . تسا هدیـسر ]  ] ناتراگدرورپ زا  قح  وگب : 29 ـ ) (: 18) فهک )
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هک دشابیم . ایند  رد  دنوادخ  تمکح  یـضتقم  فلاخم  ناگدنب و  ناحتما  شیامزآ و  فلاخم  دنوادخ  هب  نامیا  نید و  شریذپ  رد  رابجا 
، دـنوادخب ناـمیا  يارب  مدرم  راـبجا  زا  ار  (ص ) مالـسا ربماـیپ  لاـعتم ، دـنوادخ  تهج  نیمه  هـب  تـسا . هداد  رارق  دازآ  راـتخم و  ار  یمدآ 

اونوکی یتح  َسانلا  هِرُْکت  َتنَافَا  اعیمج  مُهُّلک  ِضرالا  ِیف  نَم  َنمَأل  َکُّبر  َءاش  ول  و  میناوخیم : دـیجم  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تساهتـشادزاب ،
تـسا نیمز  رد  هک  ره  اـعطق  تساوخیم ، وت  راـگدرورپ  رگا  و  یبرع ـ ) ص 120 ط  ج10 ، نازیملا ، ر.ك : 99 ـ  (: 10  ) سنوی  ) َنینمؤم

زا نآ ، هب  مازتلا  نید و  هب  داقتعا  هکنیا ، رب  هفاضا  دنورگب ـ !؟ هک  ینکیم  ریزگان  ار  مدرم  وت  ایآ  سپ  دـندروآیم . نامیا  رـسکی  اهنآ  همه 
رگنایب يربخ و  هلمج  کی  ای  نیدـلا  یف  هارکاـال  تراـبع  نیارباـنب  تسین . شخبرمث  نآ  رد  هارکا  راـبجا و  هک  تسا ، ینطاـب  یبلق و  روما 

نیا هک  دـشابیم . نید  شریذـپ  رد  رابجا  زا  یهن  روظنم  هب  یعیرـشت  مکحکی  رگنایب  ای  و  تسوا ؛ ینیوکت  یـضتقم  ناسنا و  یقیقح  لاـح 
ـ  توریب یبرع  ط  ص 347 ، ج 2 ، نازیملا ، ر.ك : . ) دـشابیم یمدآ  يدوـجو  ياـضتقم  ینیوـکت و  تقیقح  نآ  رب  یکتم  یعیرـشت  یهن 

یگدـنز شور  هار و  یگنوگچ  نید و  شریذـپ  رد  دوخ ،» يدوخب   » ناـسنا دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  ج 1ـ2،ص 631 ) ناـیبلاعمجم ، ر.ك 
یمالـسا ماـظن  رد  ینیناوق  دارفا ، رگید  رب  وا  يراذـگریثأت  عاـمتجا و  رد  وا  روضح  یگنوگچ  هراـبرد  هچ  رگا  تسا ، دازآ  راـتخم و  دوخ ،

حیحص تاداقتعا  زا  يدنمهرهب  يارب  ار  یمدآ  و  تسا . هدومن  دزـشوگ  وا  هبار  نارفاک  نانمؤم و  ماجرف  لاعتم  دنوادخ  و  تسا . هدش  عضو 
راکشآ تقیقح  نیا  یبوخ  هب  نآ  دعب  لبق و  تایآ  رظن و  دروم  هفیرش  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا . هدومرف  ییامنهار  هتسیاش  یگدنز  شور  و 

J .} دشابیم

؟  تسا راگزاس  تاریزعت  دودح و  يارجا  هزور و  زامن و  رد  رابجا  اب  هنوگچ  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي دافم 

شسرپ

؟  تسا راگزاس  تاریزعت  دودح و  يارجا  هزور و  زامن و  رد  رابجا  اب  هنوگچ  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي دافم 

خساپ

يزاسرتسب لالتخا و  لالخا و  زا  يریگولج  يارب  ياهعماج ، ماظن و  ره  رد  هک  درک  هراشا  یهیدـب  راکـشآ و  تقیقح  نیا  هب  دـیاب  تسخن 
لرتنک هرادا و  لباق  هعماج  نآ ، نودـب  هک  دوشیم  عضو  یعاـمتجا  یقوقح ، ماـکحا  تاررقم و  نیناوق و  هعماـج ، يهعـسوت  دـشر و  يارب 

هماـنرب و قبط  اـت  دنـشابیم  نیناوق  نآ  تیاـعر  هب  روـبجم  یتراـبع  هب  و  مزلم ، دـنتفریذپ ، ار  هعماـج  نیا  هب  دورو  هک  يدارفاـیهمه  تسین .
تفلاخم و هب  یخرب  هک  یتروص  رد  دشاب و  یبایتسد  لباق  رظن  دروم  يهعـسوت  دشر و  دور و  شیپ  هب  یگدنز  روما  هدـش ، نییعت  فادـها 

يارب تسین و  انثتسم  یلک  يهدعاق  نیا  زا  زین  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  تعیرـش  دنـشاب . همیرج  وتازاجم  رظتنم  دیاب  دنزیخرب ، يراکفالخ 
يهوحن دمآرد و  راک و  يهویش  تدابع و  یگنوگچ  يهرابرد  دناسرب ، ییاغ  فده  یلاعت و  دشر و  هب  ار  دوخ  ششوپ  تحت  دارفا  هکنیا 
توافت نیا  اب  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ییاهتازاجم  نازروتفلاخمو ، ناراکاطخ  يارب  دشابیم . نیناوق  ماکحا و  ياراد  رگیدمه ، اب  طابترا 

، دوشن عامتجا  رد  روهظ  هعماج و  ریگنماد  نآ  ءوس  راثآ  دوش و  هصالخ  يدرف  روما  يهطیح  رد  دارفا ، يراکفالخ  تفلاـخم و  رگا  هک 
رب هوالع  دراذـگب ، هعماج  رد  بولطمانراثآ  وا ، يراکاطخ  رگا  یلو  دوشیم ؛ یـسرباسح  ترخآ  رد  تسا و  هدـش  هانگ »  » بکترم اـهنت 

تعیرـش شریذپ  رد  هکنیا  رب  هوالع  دـش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  دوشیم . زین  ایند  رد  همیرج  تازاجم و  قحتـسم  دـشابیم و  زین  مرج » ، » هانگ
روما هب  هک  اجنآ  ات  یعرـش ، تاروتـسد  ماکحا و  رگید  و  هزور و ... زامن و  يهراـبرد  زین  مالـسا  شریذـپ  زا  سپ  تسین ، يراـبجا  مالـسا 

یصخش روما  رد  سسجت  دیاقع و  شیتفتقح  یـسک  دنـشابیم . راتخم  دازآ و  نآ  كرت  ماجنا و  رد  نانآ  دوشیم ، طوبرم  دارفا  یـصخش 
نمؤیلف ءاش  نمف  میناوخیم : نید  هب  شیارگ  داقتعا و  يهرابرد  هک  نانچ  دوشیم . یگدیـسر  ترخآ  رد  نانآ  هانگ  هب  اهنت  درادـن و  دارفا 
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يهیآ 256 لیذ  رّبش ، ریـسفت  325 ـ  ص6 ـ  ج 2 ، دـیهمتلا ، تفرعم ، يداـه  ر.ك : يهیآ 29 ـ  (، 18  ) فهک يهروـس   ) رفکیلف ءاـش  نم  و 
J (} يهیآ 12 (، 49  ) تارجح يهروس   ) اوسسجتالو میناوخیم : یصخش  روما  يهرابرد  و  هرقب .)

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) اب یگتسخ  لاح  رد  تدابع  هنوگچ  تسا ,  كاپ  لد  تسا  مهم  هچنآ 

شسرپ

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) اب یگتسخ  لاح  رد  تدابع  هنوگچ  تسا ,  كاپ  لد  تسا  مهم  هچنآ 

خساپ

يدنمفده طابضنا و  مظن و  نید  اما  دشابیم ، یـشوپمشچ ) یناسآ و   ) هحمـس هلهـس و  نید  مالـسا ، نید  هچ  رگا  تفگ ، دیاب  خساپ  رد 
هدومرفن نییعت  یمدآ  يارب  لمحت ، لـباقریغ  تخـس  اـی  رـشب و  تقاـط  زا  جراـخ  ياهفیظو  هک  تسا  نآ  یناـسآ »  » زا روظنم  دـشابیم . زین 

هب زج  ار  سکچیه  دـنوادخ  يهیآ 286 ؛) ( ، 2  ) هرقب يهروس   ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکیال  میناوخیم : دـیجم  نآرقرد  هک  ناـنچ  تسا .
يهیآ 78) (، 22  ) جح يهروس   ) جرح نِم  نیدـلایف  مکیلع  لعَج  اَم  َو  میناوخیم : رگید  يهیآ  رد  و  «. M} دنکیمنفیلکت شاییاناوت  ردق 
هتـساوخان و ياـهتلفغ  دـنوادخ ، هـک  تـسا  نآ  یـشوپمشچ  هحمـس و  زا  روـظنم  و  «. M} تساهدادـن رارق  یتخـس  امــش  رب  نـید  رد  و 

َنوبنتجی نیذلا  میناوخیم : دیجم  نآرق  رد  ار . وا  راکـشآ  ياهیتشز  گرزب و  ناهانگ  هن  دریگیم ، هدـیدان  ار  یمدآ  کچوک  ياهشزغل 
اهيراکتشز گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ  يهیآ 32 « ؛) (، 53  ) مجن يهروس   ) ةرفغملا ٌعساو  کبر  نا  ممللا  ِّالا  شحاوفلاو  مثالا  َرءبک 

تابجاو و هب  لـمع  نیارباـنب ، «. M} تسا شزرمآ  خارف  اهنآ ] هب  تبـسن   ] تراگدرورپ دـنزرویم ، يراددوخ  کـچوک  ياـهشزغلزج  ـ
مأوت یتخـس  یگتـسخ و  اب  یهاگ  هچ  رگا  تسا ؛ ءارجالا  مزال  لمحت و  لـباق  ناـگمه  يارب  هک  تسا  یفیاـظو  لقادـح  تاـمرحم ، كرت 

، ترخآ رد  باوث  اـیند و  رد  دـشر  يارب  تداـبع  راـثآ  هب  هک  یـسک  يارب  هک ؛ تسا  نآ  قوف  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مهم  يهتکن  هتبلا  دـشاب .
نید رد  رابجا  هارکا و  مدع  یساسا  تلع  ثحب ، دروم  يهفیرـش  يهیآ  رد  درادن . قادصم  لماک ، لیم  مدع  یقیقح و  هارکا  هتفای ، یهاگآ 

ریـسفت هرقب و  يهیآ 256  لـیذ  نازیملا ، ر.ك : . ) تسا هتـسناد  یمدآ  يارب  یهارمگ  لـطاب و  هار  زا  تیادـهو  قح  هار  ندـش  راکـشآ  ار ،
«. M} تسا هدش  راکشآ  یبوخ  هب  ههاریب  زا  هار  انامه  « ؛) يهیآ 256 ( ، 2  ) هرقبیهروس  ) یغلا نم  ُدشرلا  نّیبت  دق  هیآ .) لیذ  یناعملاحور ،
رد یگمانربیب  نید و  زا  ییاهر  هب  ار  یمدآ  نآ ، كرت  اّما  درادن ؛ ار  لماک  دـیاوف  راثآ و  طاشن ، نودـب  یگتـسخ و  لاح  رد  تدابع  هتبلا 

J .} دزاسیم راتفرگ  یگدنز 

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي دافم  اب  هنوگچ  هژیو )  تایلام   ) هیزج تخادرپ  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  رابجا 

شسرپ

؟  تسا راگزاس  نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ ي دافم  اب  هنوگچ  هژیو )  تایلام   ) هیزج تخادرپ  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  رابجا 

خساپ

زیمآتملاسم یگدنز  يارب  ینیعم  طباوض  نیناوق و  عضو  اب  نید ، شریذپ  رد  رابجا  مدـع  هک  دوش  هراشا  مهم  يهتکن  نیا  هب  دـیاب  تسخن 
مود تمـسقهب  رظاـن  هیزج »  » لوا و تمـسق  هـب  رظاـن   M} نیدـلایف هارکاـال  هک  دـشابیم  هناگادـج  يهلوقم  ود  رگید ، ناـیدا  ناوریپ  اـب 
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تیمسر هب  يهدنهدناشن  دوخ  رگید ، نایدا  ناوریپ  زا  تایلام  ذخا  ناونع  هب  ینیعم  رادقم  نییعت  هیزج و  عیرشت  هکنیا  رب  هوالع  دشابیم .
، رگید نایدا  ناوریپ  هک  درک  هراشا  خیرات  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  تسخن  ارچ ؟ هیزج  ذخا  اما  دشابیم . یمالسا  ماظن  رد  نانآ  دوجو  ندرمش 

يزیمآتملاسم یگدنز  نانآ  اب  باحـصا ، ریاس  و  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) ربمایپ دندرکیم و  یگدـنز  برعلاةزیزج  رد  مالـسا  روهظ  زا  لبق 
نانآ و يوس  زا  يزروتفلاخم  ینیچهئطوت و  هنیدمرد ، نآ  دشر  هژیو  هب  مالـسا و  يهزاوآ  ینوزف  اب  اما  دندرکیم ؛ دتـس  داد و  دنتـشاد و 

ناناملـسم نایم  رد  دیدرت  یتسـس و  داجیا  يارب  دـندوب و  هدـش  تسدمه  نیقفانم  اب  هک  ياهنوگ  هب  دـش ؛ عورـش  نایدوهی  يوس  زا  هژیو  هب 
دندرک يزیرحرط  ار  (ص ) ربمایپ لتق  يهئطوت  هک  دـنتفر  شیپ  اجنآ  اتیتح  يهیآ 72 ) ( ، 3  ) نارمعلا يهروس  ر.ك : ( ؛ دندرکیم شالت 

ربانب ناناملـسم  یتح  دوب و  هدـشن  عیرـشت  هیزج  مکح  زونه  همه ، نیا  اب  دـش . هنیدـم  فارطا  زا  ریظنینب  نایدوهی  نداد  چوک  هب  رجنم  هک 
نآ رگم  دنـشاب ؛ هتـشاد  نانآ  اب  وگوتفگ  مالـسا و  غیلبت  ماگنه  رد  هنالداع ، یناسنا و  ًالماک  يراتفر  دنتـشاد  هفیظو  دیجم  نآرق  شرافس 

نیذـلا ِّالا  نسحَا  یِه  یّتلاب  الا  ِباـتکلا  لـها  اولداـجتال  میناوخیم و  توبکنع  يهروس  رد  دوش . رداـص  یمتـس  ملظ و  ناـنآ  يوس  زا  هک 
اب اـت 300 « ؛) ص 298  ج 16 ، هنوـمن ، ریـسفت  ـ  ص 142 ج 16 ، نازیملا ، ر.ك : يهـیآ 46 ـ  (، 29  ) توبکنع يهروـس   ) مهنم اوـملظ 
اب لحارم و  نیا  مامت  زا  سپ  «. M} دناهدرکمتس هک  نانآ  زا  یناسک   ] اب  ] رگم دینکم ؛ هلداجم  تسا ، رتهب  هک  ياهویـش ]  ] هب زج  باتکلها 
ار ناشدوخ  اهنت  تاداقتعا ، رد  تافارخ  هب  التبا  دوجو  اب  ینیبيرترب  ساسحا  اـب  رگید ، ناـیدا  ناوریپ  یمالـسا ، ماـظن  يدـنمتردق  دوجو 

دنوادخ هکدوب  اجنیا  دندرکیم . رهاظت  یمالسا ، ماکحا  میرح  نتـسکش  هب  یتح  دنتـشادنپیم و  یهالا  هاگرد  ناکیدزن  ادخ و  ناتـسود 
ِمویلاب هللااب و َال  نونمؤیال  نیذلا  اُوِلتق  میناوخیم : هبوت  يهروس  رد  درک . رداص  ار  نانآ  زا  هژیو  تایلام  ذـخا  اهنآ و  لرتنک  داهج و  نامرف 

نورغاـص مه  ٍدـی و  نع  ۀـیزجلا  اوطُعی  یتـح  َبَتکلا  اُوتوأ  نیذـلا  نم  قحلا  َنید  نونیدـی  ـالو  ُهلوسر  هللا و  َمّرح  اـم  َنوـُمرُحی  ـال  ِرِخـالا و 
شاهداتـسرف ادخ و  ار  هچنآ  و  دنروآیمن ، نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  باتک  لها  زا  یناسکاب  يهیآ 29 « ؛) ( ، 9  ) هبوت يهروس  )

هیزج میلـست ، یکچوک و  لاح  اب  دوخ و  تسد  هب  ات  دـینک ، رازراک  دـندرگیمن  قحنید  هب  نّیدـتم  دـنرادیمن و  مارح  دـناهدینادرگ  مارح 
يرود رطاخ  هب  نانآ ، يوس  زا  یکچوک  لوبق  تلاح  اب  هیزج  تخادرپ  رب  تلالد  نورغاص  مُه  تراـبع و  هکنیا ، هجوت  لـباق  «. M} دنهد

مکاحای ناناملـسم و  هکنآ  هن  دـشابیم ؛ تیرثکا  لـباقم  رد  ینید  تیلقا  کـی  ناونع  هب  دوخ  قوقح  هب  ندـش  عناـق  ینیبيرترب و  سح  زا 
ص 354) ج 7 ، هنومن ، ریـسفت  و  ص 250 ؛ ج 9 ، نازیملا ، ر.ك : . ) تسا یمالـسا  بادآ  فلاخم  نیا  هک  دـنک  ریقحت  ار  ناـنآ  یمالـسا ،
تسا و (ص ) ربمایپ رب  هدـش  لزاـن  ياـههروس  نیرخآ  زا  هک  دـشابیم  هبوت  يهروس  رد  هفیرـش  يهیآ  نیا  هک  تسا  نآ  رگید  مهم  يهتکن 

نیا دناهتـشاد . زیمآتملاسم  يراتفر  رگید  نایدا  ناوریپ  اب  ینالوط  یناـمز  رد  ناناملـسم  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  هیزج  مکح  ریخأـت 
، یقوقح مکح  کـی  ناونع  هب  نآ  موادـت  تسا و  هدـمآ  رگید  ناـیدا  ناوریپ  يوس  زا  ینکـشزرم  هب  مادـقا  اـههئطوتماجنا و  زا  سپ  مکح 

ذخا ربارب  رد  دنکیم  فظوم  ار  یمالسا  مکاح  دشابیم ، یمالسا  ماظن  رد  ینید  ياهتیلقا  نتخانـش  تیمـسر  هب  رگنایب  هکنآ  رب  هوالع 
هیزج تخادرپ  مدع  هب  زاجم  زین  نانآ  دـهد ، ماجنا  ار  هفیظو  نیا  دـناوتن  رگا  هک  ياهنوگهب  دریگب ؛ هدـهع  هب  ار  نانآ  نایک  زا  عافد  هیزج ،

J (} ص 357 ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ر.ك : . ) دنشابیم

؟  تسیچ نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ نیدلا )  یف  هارکا  ال   ) هیآ زا  روظنم 

خساپ
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میلع ٌعیمسهللا  اهل و  ِماصفناال  یقثُولا  ةورعلاب  کسمتسا  دقف  هللااب  نِمُوی  َو  ِتوُغاطلاب  رفکی  نَمَف  ّیَغلا  نِم  ُدشرلا  نّیبت  دق  نیدلا  یف  هارکاال 
ادخ هب  و  دزرورفک ، توغاط  هب  سک  ره  سپ  تسا . هدـش  راکـشآ  یبوخب  ههاریب  زا  هار  تسین و  يرابجا  چـیه  نید  رد  ( 256 ( : 2) هرقب )
نیا نوماریپ  وگتفگ  تساناد . ِياونش  دنوادخ  و  تسا . هدز  گنچ  تسین ، نتسسگ  ار  نآ  هک  راوتسا ، يزیواتسد  هب  نیقی ، هب  دَرَوآ ، نامیا 

ناشخرد يدربهار و  لصا  کی  ناونع  هب  دناوتیم  و  دشابیم . مالسا  ماکحا  يارجا  تاماهبا ، زا  يرایسب  عفر  رد  ام  ياشگ  هار  هفیرش  هیآ 
لوزن ياضف  هب  تسخن ، روظنم  نیمه  هب  ددرگ . یفرعم  نایدا  رگید  ناوریپ  اب  لماعت  وگتفگ و  ماگنه  رد  مالسا ، یقرتم  ماظن  هحول  رـس  رد 
یخرب خساپ  هب  سپـس  دوشیم ؛ هراشا  نارگید ، اب  لماعت  راتفر و  یگنوگچ  راکـشآ  هنومن  زراب و  قادصم  ناونع  هب  نآ ، لوزن  نأش  هیآ و 

رـصتخم روـط  هب  اـهگنهرفو ، ناـیدا  رگید  ناوریپ  اـب  راـتفر  یگنوـگچ  یمالـسا و  ماـظن  هعوـمجم  رد  راـتفر  یگنوـگچ  هراـبرد  اهـشسرپ 
دیدرت نودب  ـ  هرقب هروس  تایآ  لوزن  و  دشابیم . هرقب  هروس  رد  رکذلاقوف ، هفیرش  هیآ  هفیرش : هیآ  لوزن  نأش  لوزن و  ياضف  میزادرپیم .

ص 101) دیهمتلا ، صیخلت  يداه ، تفرعم ، ر.ك : . ) تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس  نیدنچ  و  تسا . هدیدرگ  زاغآ  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ 
لقن ناتساد ، نیدنچ  قوف ، هفیرش  هیآ  لوزن  ماگنه  هرابرد  تسا . هدوب  ماکحتسا  يریگلکـش و  لاح  رد  یمالـسا  ماظن  هک  ینامزرد  ینعی 

زا يدرم  ناتـساد  هلمج ـ : نآ  زا  هفیرـش ؛) هیآ  لیذ  یناـعملاحور و ... ریثکنبا ، ناـیبلاعمجم ، هنومن ، نازیملا ، ریـسفت  ر.ك ؛ ( ؛ تسا هدـش 
يوس هب  رابجا  اب  ار  نانآ  تساوخیم ، وا  دندوب و  هدیورگ  تیحیسم  نیئآ  هب  وا  دنزرف  ود  هک  دشابیم . نیـصح »  » مان هب  راصنا ، ناناملـسم 

نأش هب  هجوت  اب  دـیدرگ . لزان  نیدـلایفهارکاال ...  » هفیرـش هیآ  دـش . هتـشاذگ  نایمرد  (ص ) ربمایپ اب  عوضوم  یتقو  دـننک . توعد  مالـسا 
نیا و  تسین ؛» يرابجا  مالـسا  نید  شریذـپ   » هک تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  دارم  نیرتراکـشآ  دـیجم ، نآرق  رد  رگید  تایآ  روهظ  هیآ و  لوزن 

مالـسا تعیرـش  رابجا ، روز و  هب  درادن  قح  یـسک  دوشیم و  لماش  ار  نارفاک ، رگید و  نایدا  ناوریپ  و  دشابیم . ناگمه  يارب  یلک  لصا 
ـ ) 29 (: 18) فهک  ) رُفْکَیلف ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نَمف  مکبر  نِم  َّقَحلا  لق  و  میناوخیم : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دـنک . لـیمحت  ناـنآ  ربار 

شریذـپ رد  رابجا  هکنیا  رب  هوالع  دـنک . راکنا  دـهاوخب  هک  ره  دورگب و  دـهاوخب ، هک  ره  سپ  . تسا  ] هدیـسر  ] ناتراگدرورپ زا  قح  وگب :
راتخم و ار  یمدآ  هک  دشابیم . ایند  رد  دنوادخ  تمکح  یـضتقم  فلاخم  ناگدنب و  ناحتما  شیامزآ و  فلاخم  دنوادخ  هب  نامیا  نید و 
هک نانچ  تساهتشادزاب ، دنوادخب ، نامیا  يارب  مدرم  رابجا  زا  ار  (ص ) مالـسا ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  تهج  نیمه  هب  تسا . هداد  رارق  دازآ 
ـ  99 (: 10  ) سنوی  ) َنینمؤم اونوکی  یتح  َسانلا  هِرُْکت  َتنَافَا  اعیمج  مُهُّلک  ِضرالا  ِیف  نَم  َنمَأل  َکُّبر  َءاش  ول  و  میناوخیم : دیجم  نآرق  رد 

ناـمیا رـسکی  اـهنآ  همه  تـسا  نـیمز  رد  هـک  ره  اـعطق  تساوـخیم ، وـت  راـگدرورپ  رگا  و  یبرع ـ ) ص 120 ط  ج10 ، نازیملا ، ر.ك :
ینطاب یبلق و  روما  زا  نآ ، هب  مازتلا  نید و  هب  داـقتعا  هکنیا ، رب  هفاـضا  دـنورگب ـ !؟ هک  ینکیم  ریزگاـن  ار  مدرم  وت  اـیآ  سپ  دـندروآیم .

ناسنا و یقیقح  لاح  رگنایب  يربخ و  هلمج  کی  ای  نیدـلا  یف  هارکاال  ترابع  نیارباـنب  تسین . شخبرمث  نآ  رد  هارکا  راـبجا و  هک  تسا ،
رب یکتم  یعیرـشت  یهن  نیا  هک  دشابیم . نید  شریذپ  رد  رابجا  زا  یهن  روظنم  هب  یعیرـشت  مکحکی  رگنایب  ای  و  تسوا ؛ ینیوکت  یـضتقم 

ج ناــیبلاعمجم ، ر.ك  توریب ـ  یبرع  ط  ص 347 ، ج 2 ، نازیملا ، ر.ك : . ) دـشابیم یمدآ  يدوـجو  ياـضتقم  ینیوـکت و  تقیقح  نآ 
، تسا دازآ  راتخم و  دوخ ، یگدنز  شور  هار و  یگنوگچ  نید و  شریذپ  رد  دوخ ،» يدوخب   » ناسنا دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  1ـ2،ص 631 )

دنوادـخ و  تسا . هدـش  عضو  یمالـسا  ماظن  رد  ینیناوق  دارفا ، رگید  رب  وا  يراذـگریثأت  عامتجا و  رد  وا  روضح  یگنوگچ  هرابرد  هچ  رگا 
هتـسیاش یگدـنز  شور  حیحـص و  تاداقتعا  زا  يدـنمهرهب  يارب  ار  یمدآ  و  تسا . هدومن  دزـشوگ  وا  هبار  نارفاک  نانمؤم و  ماجرف  لاعتم 

نیارباـنب دـشابیم . راکـشآ  تقیقح  نیا  یبوخ  هب  نآ  دـعب  لـبق و  تاـیآ  رظن و  دروم  هفیرـش  هیآ  رد  هک  ناـنچ  تسا . هدومرف  ییاـمنهار 
یماظن دوخ  يارب  يرکف ، ياهماظن  هیلک  هک : نیا  حیـضوت  تسا . ماکحا  هدودحم  زا  ریغ  هدودـحم  نیا  یلو  تسین ؛ لیمحت  لباق  هدـیقع » »

ره رد  ینعی ، تسا ؛ اهماظن  هیلک  رد  هدـش  ینیبشیپ  ياهرازبا  زا  رابجا  هارکا و  یعامتجا ، ياهماظن  رد  دـننکیم . یحارط  زین  ار  یعامتجا 
ییاضق و ياهماظن  تسین . لرتنک  هرادا و  لباق  هعماج  نآ ، نودـب  دراد و  دوجو  ینوناق  ربج  نآ ، یقوقح  یعامتجا و  ياههلوقم  ردـیماظن 
. درک ادج  قوقح  لمع و  هدودحم  زا  ار  هدیقع  هدودحم  یتسیاب  نیاربانب  دنتسه . لوقعم  لوبقم و  يرما  اهماظن ، همه  رد  یماظتنا  ياهورین 
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عماوج یمامت  رد  هک  نانچ  تسالوبق ، لباق  مه  تسا و  مزال  مه  هارکا  ربج و  لمع ، هطیح  رد  یلو  درادـن ؛ یهاررابجا  هدـیقع »  » هطیح رد 
یمومع و هاـفر  هب  اـهنت  عماوج  یخرب  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  دنـشابیم . نآ  تیاـعر  هب  مزلم  ناـگمه  دوشیم و  عـضو  یتاررقم  نیناوـق و 

هعماج رد  یلو  دوشیم  هدرمـش  نوناق  فالخ  دـشاب ، یندـب  شیاسآ  رد  لالتخاهک  هچره  دـنراد و  هجوت  هعماـج  دارفا  یمـسج  شیاـسآ 
فالخ دراد ، هعماج  دارفا  تیونعم  رب  ءوس  ریثأت  هچنآ  تسا و  هدش  هجوت  زین  يونعم  ياهشزرا  ظفح  هب  یندب  شیاسآ  رب  هوالع  یمالسا 

زا دوش و  ماـجنا  ینید  تاروتـسد  رب  لـماک  یهاـگآو  یـسانشراک  اـب  دـیاب  نیناوق  هدودـحم  هطیح و  نییعت  هتبلا  دوـشیم . هدرمـش  نوناـق 
J .} درک يریگولج  نید  زا  یطیرفت  ای  یطارفا  ياهتشادرب  یصخش و  ياههقیلس 

مالسا ادتبا  نامه  زا  راچان  میا  هدمآ  ایند  هب  ناملسم  هداوناخ  رد  نوچ  دنراد  یم  راهظا  یخرب  هک  نیا  حیضوت  دییامرف و  نایب  ار  هارکا »... ال   » هیآ
نکمم یتح  هدش و  هدز  ناسنا  هب  ندوب  دترم  بسچرب  اریز  دراد  رییغت  زاین  تروص  رد  ار  دوخ  نید  ناوت  یمن  لاح  دنا و  هدرک  هضرع  ام  هب  ار 

شسرپ

ادتبا نامه  زا  راچان  میا  هدمآ  ایند  هب  ناملسم  هداوناخ  رد  نوچ  دنراد  یم  راهظا  یخرب  هک  نیا  حیضوت  دییامرف و  نایب  ار  هارکا »... ال   » هیآ
هدش و هدز  ناسنا  هب  ندوب  دترم  بسچرب  اریز  دراد  رییغت  زاین  تروص  رد  ار  دوخ  نید  ناوت  یمن  لاح  دـنا و  هدرک  هضرع  ام  هب  ار  مالـسا 

. میهدب تسد  زا  زین  ار  دوخ  ناج  تسا  نکمم  یتح 

خساپ

تسا و ناـمیا  داـقتعا و  اـب  نید  شریذـپ  اریز  تسین  هارکا  لـباق  نید  هکنیا  لوا  تسا : اـنعم  ود  لـماح  نیدـلا » یف  هارکاـال   » هکراـبم هیآ 
. دنتـسین رادرب  هارکا  یبلق  لامعا  اما  دـنک  ریثأت  يرهاظ  لامعا  رب  دـناوتیم  طقف  هارکا  دـبلطیم . ار  دوخ  تامدـقم  نامیا  داقتعا و  لوصح 
هب دـیابن  ار  نارگید  هکنیا  مود  دـهدیم . ربخ  ینید  نامیا  داقتعا و  يریذـپان  هارکا  تیعقاو  زا  هک  تسا  يربخ  هلمج  کی  هیآ  زا  اـنعم  نیا 

تسا مکح  کی  ییاشنا و  هلمج  کی  هیآ ، زا  انعم  نیا  دنریذپب . ار  مالـسا  هک  درک  روبجم  ار  نارگید  دیابن  ینعی  درک . هارکا  نید  شریذپ 
نم دـشرلا  نیبت  دـق  : » دومرف هک  تسا  هیآ  همادا  زین  مکح  نیا  لیلد  دوشیم . انعم  ود  ره  لماش  هکراـبم  هیآ  و  تسا . لوا  ياـنعم  رب  ینتبم 
نیا اما  درادـن . دوجو  هارکا  هب  يزاین  رگید  هدـش  نایب  قحان  زا  قح  هک  یناـمز  سپ  تسا ) هدـش  نشور  یفارحنا  هار  زا  تسرد  هار  « ) یغلا

زا جراخ  هک  داهج  هرابرد  دسریم . رظن  هب  فلاخم  یمالـسا  ياهتازاجم  داهج و  دـننام  رگید  ماکحا  زا  یخرب  اب  ییادـتبا  رظن  رد  مکح 
زا عقاو  رد  زین  ییادتبا  داهج  2 ـ درادن . ار  هیآ  اب  تفلاخم  مهوت  هجو  چـیه  هب  یعافد  داهج  1 ـ مینکیم : هراشا  هتکن  ود  هب  تسامش  لاؤس 

یتح اهناسنا و  هب  يدعت  هنوگچیه  هزاجا  فده  نیا  نیمأت  زا  سپ  ییادتبا  داهج  رد  مالـسا  اذـل  تسا  نید  يدازآ  غیلبت  عناوم  ندرب  نایم 
هرابرد اما  دنادیمن . نید  ار  یتسرپتب  مالسا  اریز  درادن . نآ  اب  یشزاس  چیه  مالـسا  هک  یتسرپتب  اب  زج  دهدیمن . ار  رگید  نایدا  رهاظم 

يدرف و ماـکحا  هطیح  لوا ) تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  رکذ  دادـترا ، تازاـجم  هلمج  زا  یمالـسا و  ياـهتازاجم  اـب  روکذـم  هـیآ  تفلاـخم 
هعماج هنحـص  هب  هک  يراتفر  ره  و  يدرف ، ماکحا  هطیح  رد  دـشاب ، هتـشاد  نآ  لعاف  رب  يدرف  ریثأت  اهنت  هک  يراتفر  ره  تسیچ ؟ یعاـمتجا 
عـضو یعامتجا  حلاصم  ساسا  رب  یعامتجا  ماکحا  دریگیم . رارق  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  ریثأت  دوش و  هدیـشک 

( مود تسین . راکنا  لباق  ياهعماج  چیه  رد  هتکن  نیا  دنکیم . دودحم  ار  يدرف  ياهيدازآ  زا  یـشخب  حلاصم ، نیا  نیمأت  هاگ  دـنوشیم و 
هب وا  شـالت  هجیتن  یلیلد  ره  هب  تسا و  هدرب  راـک  هب  قح  تخانـش  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  هک  یـصخش  اـعطق  تسا ؟ مرج  دادـترا  اـیآ 
رد وا  تشونرـس  هک  نیا  هیآ 286 .) هرقب ، «، ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال   » تسا روذعم  دـنوادخ  دزن  دـیماجنا ، دادـترا  نید و  زا  جورخ 

دناشک و هعماج  حطـس  هب  ار  دوخ  دادترا  وا  رگا  اما  دوشیم . حرطم  یهلا  لدع  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  تسا ، هنوگچ  تمایق 
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نیا رد  روـطچ ؟ داد ، رارق  کـش  ضرعم  رد  زین  ار  نارگید  نید  دـناشک  دادـترا  هـب  ار  وا  هـک  یتاهبـش  عـبت ، هـب  درک و  مـالعا  نارگید  هـب 
هطیح هب  تسین و  يدرف  كالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعامتجا  ماکحا  هطیح  هب  تسین و  يدرف  ماکحا  هزوح  رد  رگید  وا  راـتفر  تروص 

هن دوشیم  مکاح  نآ  رب  تسا ، هعماج  یعون  حـلاصم  نامه  هک  یعاـمتجا ، ماـکحا  ياـهكالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعاـمتجا  ماـکحا 
رـصاق لـهاج  يرکف و  فعــضتسم  قـح  راـکنا  رد  و  دـشابن ، تجاـجل  سفن و  ياوـه  يور  زا  وا ، دادـترا  رگا  يدرف . راـتفر  ياـهكالم 

: ًالوا اریز : تسا  مرجم  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  یلو  تسین  راکهنگ  مرجم و  يدرف  ماـکحا  هزوح  رد  رـصقم ، لـهاج  هن  دوش ، بوسحم 
ههبـش و داجیا  یمومع  ناهذا  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  دادترا  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  اریز  تسا . هدرک  عیاض  ار  نارگید  قوقح 

حرط رگید ، يوس  زا  دوشیم . هعماج  ینامیا  هیحور  فعـض  ثعاب  یمومع  راکفا  رد  تاهبـش  جـیورت  هک  تسا  حـضاو  و  دـنکیم . کش 
ینید هیحور  ظفح  رادنید  مدرم  اذـل  دـنرادن . ار  نآ  ییاناوت  هعماج  داحآ  تسا و  ناققحم  ناسانـشنید و  هفیظو  اهنآ  یـسررب  تاهبش و 

یعامتجا يدرف و  مکح  زین  نآ  رد  هک  يرگید  لاثم  تسا . یهیدب  نید  نآ  هاگدید  زا  قح  نیا  تیعورشم  دننادیم و  دوخ  قح  ار  هعماج 
نانآ رب  هزور  هکلب  دـنانتفرگ و  هزور  رد  روذـعم  یعرـش  رظن  زا  هک  يرفاسم  ای  ضیرم  دـنکیم  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  تسا  توافتم 
لیلد نادب  نیا  تسا . تازاجم  ياراد  دیآیم و  رامـش  هب  مرج  يراوخهزور  نیا  دننک و  يراوخهزور  ماع  ألم  رد  دنرادن  قح  تسا ، مارح 

مالـسا تسا ، مدرم  قوقح  زا  ینید  هیحور  ظفح  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ایناث : تسا . توافتم  مه  اب  یعامتجا  يدرف و  مکح  كالم  هک  تسا 
زا و  هیآ 32 ) جـح ، هروس   ) هدومرف بیغرت  ار  نید  رئاعـش  میظعت  اذـل  دـنادیم و  حـلاصم  نیرتـمهم  زا  هکلب  یعاـمتجا ، حـلاصم  زا  ار  نآ 

يدرف ظاحل  زا  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ  دادـترا  هک  دـنکیم  تباث  هتکن  ود  نیا  هیآ 2 ) هدئام ، هروس   ) هدومرف یهن  نآ  تمرح  نتـسکش 
دادترا ندوب  مرج  تابثا  يارب  هک  ياهتکن  ود  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ دترم  تازاجم  هفـسلف  موس ) تسا . مرج  یعامتجا  ظاحل  زا  تسین  مرج 
مالـسا رد  یقوقح  ياهتازاجم  هفـسلف  هب  دیاب  رتشیب ، حیـضوت  يارب  اما  دوشیم  حضاو  يدودـح  ات  زین  دـترم  تازاجم  هفـسلف  دـش  هتفگ 

دوجو هب  هعماج  یقالخا  مظن  رد  یلالتخا  تسا و  هدرک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دوخ  مرج  اـب  مرجم  تازاـجم  قاقحتـسا  1 ـ درک . هجوت 
هفـسلف نیا  ساسا  رب  دـنکیم . لمحت  لالتخا  نیا  عبت  هب  هک  تسا  یجنر  وا  تازاـجم  دراد و  تازاـجم  قاقحتـسا  ور  نیا  زا  تسا . هدروآ 
هیحور فیعـضت  دـید  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  هک  دـشاب  یلالتخا  نازیم  اب  بساـنتم  دـیاب  وا  رفیک  نازیم  تازاـجم ،

رب نادـب  هک  دـنوادخ ، تمعن  نیرتگرزب  ناونع  هب  نید  تسا . رادروخرب  یتیمها  هچ  زا  هعماج  رد  دادـترا  جـیورت  راهظا و  هلیـسو  هب  ینید 
نید نآ  رد  هک  ياهعماج  تسا  یعقاو  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  یلصا  لماع  هیآ 164 ،) نارمع ، لآ   ) تسا هداهن  تنم  رشب 

هعماج رد  نید  سپ  تسا  یعقاو  تداعس  زا  رود  هب  ياهعماج  دشاب  هتفرـشیپ  يدام  رظن  زا  دنچ  ره  تسا  يوزنم  فیعـض و  ینید  هیحور  و 
رب هوالع  نیاربانب  دـنام  رود  هب  فیعـضت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  و  تسا . رادروخرب  شزرا  نیرتـالاب  هکلب  ـالاب و  یـشزرا  هاـگیاج  زا 
هب ییوگازـسان  ًالثم  دراد . نیگنـس  تازاجم  تسا و  مرج  دـنک  فیرحت  ای  فیعـضت  ار  ینید  تاداـقتعا  نید و  يرگید  یلمع  ره  دادـترا ،
زاب زین  نید  ندرک  دوباـن  هار  دوش  هتـسکش  هعماـج  رد  اـهنآ  سدـقت  یتقو  اریز  دراد . گرم  تازاـجم  (ع ) راـهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ 

رد اذل  دشکیم . یهارمگ  هب  ار  هدنیآ  ياهلسن  هاگ  دشکیم  یهارمگ  هب  ار  مرجم  صخـش  اهنت  هن  هک  نید  فیرحت  تعدب و  ای  دوشیم و 
قاقحتـسا هیواز  زا  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  تازاجم  يدنمفده  2 ـ تسا . هدش  نید  رد  فیرحت  تعدب و  اب  هزرابم  رب  یناوارف  دـیکأت  مالـسا 

رد مه  تسا و  مرجم  تداعـس  ياتـسار  رد  مه  فدـه  نیا  تسه . زین  دـنمفده  قاقحتـسا  رب  هوالع  مالـسا  رد  تازاجم  اـما  دوب  تازاـجم 
؛ مرجم صخش  طسوت  دادترا  غیلبت  همادا  زا  يریگولج  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  هعماج  تداعس  هب  طوبرم  هچنآ  هعماج . تداعس  ياتـسار 

اجنیا رد  هعماج . ینید  هیحور  ظفح  4 ـ نآ ؛ یشزرا  هاگیاج  نید و  تیمها  نداد  ناشن  3 ـ رگید ؛ دارفا  طسوت  دادترا  غیلبت  زا  يریگولج  2 ـ
دیاش هعماج  داحآ  تسا و  هتخاس  ینید  ناصصختم  ناسانشمالسا و  زا  ًالوا  ینید  تاهبش  هب  یملع  ییوگخـساپ  هک  دوشیم  دیکأت  هرابود 

ثعاب دناوتیم  ینامز  هعماج  تاهبـش  حرط  دهاوخیم . ملاس  ياضف  ایناث  دوش . دیدهت  اهنآ  نامیا  دننامب و  خساپ  نودـب  تاهبـش  ربارب  رد 
رگا اـما  دـشاب  مهارف  نآ  هب  یملع  ییوگخـساپ  ناـکما  ودوش  حرطم  ملاـس  ییاـضف  رد  هک  دوـش  ینید  تاداـقتعا  نید و  یملع  تفرـشیپ 
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اذـل دربب . نیب  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  ههبـش  ءوس  تاریثأت  دـناوتیمن  زین  نآ  هب  ییوگخـساپ  دوش  حرطم  ملاسان  ییاـضف  رد  ینید  تاـهبش 
نآ هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  حرط  يارب  ار  ملاس  ياضف  یقیقد ، يزیرهماـنرب  یحارط و  اـب  هک  تسا  ینید  ناـملاع  نارکفنـشور و  هفیظو 

يارب دترم  صخش  يوس  زا  ًالومعم  هک  ییاضف  دوش . تیوقت  ینید  هیحور  مه  دبای و  ءاقترا  یمومع  تاداقتعا  مه  ياهنوگ  هب  دننک  مهارف 
یخرب ناگناگیب و  یسایس  ءوس  فادها  زورما ، یمالسا  هعماج  رد  هنافسأتم  تسا و  ملاسان  ياضف  دوشیم  مهارف  دوخ  دیاقع  غیلبت  زاربا و 
یـسایس يربهرهب  يارب  يرازبا  ینید  تاهبـش  حرط  هداد  رارق  دوـخ  عاعـشلاتحت  ار  یملع  لـئاسم  حرط  ياـضف  یلخاد  یـسایس  ناـضرغم 

زا وا  نتشادزاب  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  مرجم  صخـش  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ  و  دـنکیم . شوشغم  ار  یملع  ياـضف  هک  تسا  هتـشگ 
یمرج ره  اریز  دشاب . وا  يدرف  هدارا  فلاخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باکترا  زا  مرجم  يرهق  نتـشادزاب  مالـسا  هاگدید  زا  رتشیب  مرج 

تازاجم زا  يویند  تازاجم  2 ـ دیازفایم . وا  مرج  زرو و  رب  دـنکیم و  رترود  لامک ، زا  درادیم و  زاب  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  زا  ار  وا 
وا يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاجم  لمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ، يورخا  باقع  یمرج  هانگ و  ره  دهاکیم . مرج  يورخا 
هک دوشیم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذل  دهد . رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  ادخ  دوشیم و  هدیـشخب 
زا تاجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا  دننامب . نوصم  يورخا  باقع  زا  ات  دندرکیم  یـضاق  دزن  فارتعا  هب  مادـقا  رفیک  لمحت  يارب  دوخ  نیمرجم 

مراهچ تسا . هدومن  هیـصوت  ار  هدـش  دـساف  هچنآ  حالـصا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  هکلب  تسا  هدرکن  هیـصوت  ار  يورخا  باـقع 
تسا ياهنوگ  هب  نآ  يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالـسا  يرفیک  ماظن  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ  دادترا 

رفیک يارجا  اب  دراذـگب و  زاـب  ار  مئارج  باـکترا  هار  هکنیا  هن  دـنک  يریگولج  مرج  باـکترا  زا  دـناوتب  يرفیک  نوناـق  يارجا  زا  لـبق  هک 
. تسا هدرک  تخس  ار  مرج  تابثا  ياههار  اما  تسا  مکحم  رایسب  مالسا  يرفیک  نیناوق  اذل  دنک . يریگولج  نآ  ددجم  باکترا  زا  دهاوخب 

يانز دح  دـننام  دراد  نیگنـس  رفیک  هک  یمیارج  رد  اصوصخم  مرج ، تابثا  یلو  دوشیم  مرج  باکترا  زا  عنام  يرفیک  نوناق  دوجو  لصا 
رامآ رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ههد  ود  خـیرات  هب  زین  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  یلامجا  یهاـگن  تسا . راوشد  رایـسب  دادـترا  اـی  هنـصحم 

مامتها رفیک  يارجا  هب  هکنآ  زا  شیب  مالـسا  راوشد و  ردـق  هچ  نیا  تابثا  هار  هک  دـهدیم  ناشن  دادـترا  ای  هنـصحم  يانز  دـح  هک  یناسک 
دوجو هکنیا  نآ  تسا و  یلـصا  كالم  مهم ، هلأسم  کی  دادـترا  تابثا  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  مرج  زا  نوناق  لصا  یگدـنرادزاب  هب  دزرو 
دیحوت هاگ  ره  دوشیمن . بوسحم  دادترا  مالـسا  تاداقتعا  زا  ياهلأسم  ره  راکنا  اذل  دوش . راکنا  (ص ) مرکا یبن  تلاسر  ای  دیحوت  ادخ و 
هجوتم هدننک ، راکنا  دشاب و  اهنیا  راکنا  مزلتسم  هک  دوش  راکنا  يزیچ  ای  دوش  راکنا  میقتـسم  تروص  هب  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  ای 

هک تسا  حرطم  دادترا  تابثا  رد  زین  يرگید  طیارـش  دوشیم . تباث  دادترا  دـشاب  هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  مازلتـسا  نیا 
نیناوق اب  مالسا  هک  دوب  هلأسم  نیا  هب  مرتحم  هدنناوخ  نداد  هجوت  بلطم  نیا  نایب  زا  فده  و  تسا . هدش  هتـشون  یقوقح  یهقف و  بتک  رد 

؟ تسا هتفریذپ  دترم  هبوت  ایآ  مجنپ ) دهد . يرفیک  نآ ، زا  دعب  افرـص  هن  دـنک  يریگولج  نآ  زا  مرج ، باکترا  زا  لبق  دـهاوخیم  يرفیک ،
رثا ینعی  یعامتجا . مکح  ظاحل  زا  مه  تسا و  هتفریذـپ  يدرف  مکح  ظاحل  زا  مه  دـشاب  یـضاق  دزن  دادـترا  تابثا  زا  لـبق  رگا  دـترم  هبوت 

زا دعب  هبوت  نیا  رگا  یلو  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  يویند  تازاجم  مه  دنکیم و  حالصا  تسا  دنوادخ  دترم و  صخـش  نیب  هک  ار  نآ  يدرف 
ظاحل هب  وا  هبوت  یلو  دوشیمن  طقاس  درم ) هداز » ناملـسم   » يرطف دـترم   ) دراوم یخرب  رد  نآ  تازاجم  دـشاب ، یـضاق  دزن  دادـترا  تاـبثا 

. دش رکذ  ًالبق  هک  تسا  ياهفسلف  نامه  لیلد  هب  وا  تازاجم  طوقـس  مدع  و  دوشیم . هتفریذپ  تسا  ادخ  وا و  نیب  هچنآ  ینعی  يدرف ، مکح 

ص 278. ج 2 ، هرقب ، هروس  هیآ 256  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، هب : دـینک  عوجر  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  مومـضم  رتشیب  هعلاطم  يارب 
هللا تردق  قوقح ، هفسلف  1 ـ هب : دینک  عوجر  مالسا  رد  رفیک  هفـسلف  هعلاطم  يارب  ص 360 . ج 2 ، يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت 

دیهش یهلا ، لدع  2 ـ ص 201ـ222 . ، 1378 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هوژپشناد ، یفطصم  یهاشورـسخ و 
. اردص تاراشتنا  يرهطم ،

دوش یم  حیجوت  هنوگچ  دترم  مادعا  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  نیدلا . . .  یف  هارکا  ال 
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شسرپ

دوش یم  حیجوت  هنوگچ  دترم  مادعا  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  نیدلا . . .  یف  هارکا  ال 

خساپ

تسا و ناـمیا  داـقتعا و  اـب  نید  شریذـپ  اریز  تسین  هارکا  لـباق  نید  هکنیا  لوا  تسا : اـنعم  ود  لـماح  نیدـلا » یف  هارکاـال   » هکراـبم هیآ 
. دنتـسین رادرب  هارکا  یبلق  لامعا  اما  دـنک  ریثأت  يرهاظ  لامعا  رب  دـناوتیم  طقف  هارکا  دـبلطیم . ار  دوخ  تامدـقم  نامیا  داقتعا و  لوصح 
هب دـیابن  ار  نارگید  هکنیا  مود  دـهدیم . ربخ  ینید  نامیا  داقتعا و  يریذـپان  هارکا  تیعقاو  زا  هک  تسا  يربخ  هلمج  کی  هیآ  زا  اـنعم  نیا 

تسا مکح  کی  ییاشنا و  هلمج  کی  هیآ ، زا  انعم  نیا  دنریذپب . ار  مالـسا  هک  درک  روبجم  ار  نارگید  دیابن  ینعی  درک . هارکا  نید  شریذپ 
نم دـشرلا  نیبت  دـق  : » دومرف هک  تسا  هیآ  همادا  زین  مکح  نیا  لیلد  دوشیم . انعم  ود  ره  لماش  هکراـبم  هیآ  و  تسا . لوا  ياـنعم  رب  ینتبم 
نیا اما  درادـن . دوجو  هارکا  هب  يزاین  رگید  هدـش  نایب  قحان  زا  قح  هک  یناـمز  سپ  تسا ) هدـش  نشور  یفارحنا  هار  زا  تسرد  هار  « ) یغلا

زا جراخ  هک  داهج  هرابرد  دسریم . رظن  هب  فلاخم  یمالـسا  ياهتازاجم  داهج و  دـننام  رگید  ماکحا  زا  یخرب  اب  ییادـتبا  رظن  رد  مکح 
زا عقاو  رد  زین  ییادتبا  داهج  2 ـ درادن . ار  هیآ  اب  تفلاخم  مهوت  هجو  چـیه  هب  یعافد  داهج  1 ـ مینکیم : هراشا  هتکن  ود  هب  تسامش  لاؤس 

یتح اهناسنا و  هب  يدعت  هنوگچیه  هزاجا  فده  نیا  نیمأت  زا  سپ  ییادتبا  داهج  رد  مالـسا  اذـل  تسا  نید  يدازآ  غیلبت  عناوم  ندرب  نایم 
هرابرد اما  دنادیمن . نید  ار  یتسرپتب  مالسا  اریز  درادن . نآ  اب  یشزاس  چیه  مالـسا  هک  یتسرپتب  اب  زج  دهدیمن . ار  رگید  نایدا  رهاظم 

يدرف و ماـکحا  هطیح  لوا ) تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  رکذ  دادـترا ، تازاـجم  هلمج  زا  یمالـسا و  ياـهتازاجم  اـب  روکذـم  هـیآ  تفلاـخم 
هعماج هنحـص  هب  هک  يراتفر  ره  و  يدرف ، ماکحا  هطیح  رد  دـشاب ، هتـشاد  نآ  لعاف  رب  يدرف  ریثأت  اهنت  هک  يراتفر  ره  تسیچ ؟ یعاـمتجا 
عـضو یعامتجا  حلاصم  ساسا  رب  یعامتجا  ماکحا  دریگیم . رارق  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  دـشاب  هتـشاد  یعامتجا  ریثأت  دوش و  هدیـشک 

( مود تسین . راکنا  لباق  ياهعماج  چیه  رد  هتکن  نیا  دنکیم . دودحم  ار  يدرف  ياهيدازآ  زا  یـشخب  حلاصم ، نیا  نیمأت  هاگ  دـنوشیم و 
هب وا  شـالت  هجیتن  یلیلد  ره  هب  تسا و  هدرب  راـک  هب  قح  تخانـش  يارب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  هک  یـصخش  اـعطق  تسا ؟ مرج  دادـترا  اـیآ 
رد وا  تشونرـس  هک  نیا  هیآ 286 .) هرقب ، «، ) اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ال   » تسا روذعم  دـنوادخ  دزن  دـیماجنا ، دادـترا  نید و  زا  جورخ 

دناشک و هعماج  حطـس  هب  ار  دوخ  دادترا  وا  رگا  اما  دوشیم . حرطم  یهلا  لدع  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  تسا ، هنوگچ  تمایق 
نیا رد  روـطچ ؟ داد ، رارق  کـش  ضرعم  رد  زین  ار  نارگید  نید  دـناشک  دادـترا  هـب  ار  وا  هـک  یتاهبـش  عـبت ، هـب  درک و  مـالعا  نارگید  هـب 
هطیح هب  تسین و  يدرف  كالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعامتجا  ماکحا  هطیح  هب  تسین و  يدرف  ماکحا  هزوح  رد  رگید  وا  راـتفر  تروص 

هن دوشیم  مکاح  نآ  رب  تسا ، هعماج  یعون  حـلاصم  نامه  هک  یعاـمتجا ، ماـکحا  ياـهكالم  و  تسا ، هدـش  هدیـشک  یعاـمتجا  ماـکحا 
رـصاق لـهاج  يرکف و  فعــضتسم  قـح  راـکنا  رد  و  دـشابن ، تجاـجل  سفن و  ياوـه  يور  زا  وا ، دادـترا  رگا  يدرف . راـتفر  ياـهكالم 

: ًالوا اریز : تسا  مرجم  یعامتجا  ماکحا  هزوح  رد  یلو  تسین  راکهنگ  مرجم و  يدرف  ماـکحا  هزوح  رد  رـصقم ، لـهاج  هن  دوش ، بوسحم 
ههبـش و داجیا  یمومع  ناهذا  رد  دنکیم  غیلبت  ار  دوخ  دادترا  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  اریز  تسا . هدرک  عیاض  ار  نارگید  قوقح 

حرط رگید ، يوس  زا  دوشیم . هعماج  ینامیا  هیحور  فعـض  ثعاب  یمومع  راکفا  رد  تاهبـش  جـیورت  هک  تسا  حـضاو  و  دـنکیم . کش 
ینید هیحور  ظفح  رادنید  مدرم  اذـل  دـنرادن . ار  نآ  ییاناوت  هعماج  داحآ  تسا و  ناققحم  ناسانـشنید و  هفیظو  اهنآ  یـسررب  تاهبش و 

یعامتجا يدرف و  مکح  زین  نآ  رد  هک  يرگید  لاثم  تسا . یهیدب  نید  نآ  هاگدید  زا  قح  نیا  تیعورشم  دننادیم و  دوخ  قح  ار  هعماج 
نانآ رب  هزور  هکلب  دـنانتفرگ و  هزور  رد  روذـعم  یعرـش  رظن  زا  هک  يرفاسم  ای  ضیرم  دـنکیم  کمک  بلطم  نیا  مهف  هب  تسا  توافتم 
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لیلد نادب  نیا  تسا . تازاجم  ياراد  دیآیم و  رامـش  هب  مرج  يراوخهزور  نیا  دننک و  يراوخهزور  ماع  ألم  رد  دنرادن  قح  تسا ، مارح 
مالـسا تسا ، مدرم  قوقح  زا  ینید  هیحور  ظفح  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ایناث : تسا . توافتم  مه  اب  یعامتجا  يدرف و  مکح  كالم  هک  تسا 

زا و  هیآ 32 ) جـح ، هروس   ) هدومرف بیغرت  ار  نید  رئاعـش  میظعت  اذـل  دـنادیم و  حـلاصم  نیرتـمهم  زا  هکلب  یعاـمتجا ، حـلاصم  زا  ار  نآ 
يدرف ظاحل  زا  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ  دادـترا  هک  دـنکیم  تباث  هتکن  ود  نیا  هیآ 2 ) هدئام ، هروس   ) هدومرف یهن  نآ  تمرح  نتـسکش 
دادترا ندوب  مرج  تابثا  يارب  هک  ياهتکن  ود  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ دترم  تازاجم  هفـسلف  موس ) تسا . مرج  یعامتجا  ظاحل  زا  تسین  مرج 
مالـسا رد  یقوقح  ياهتازاجم  هفـسلف  هب  دیاب  رتشیب ، حیـضوت  يارب  اما  دوشیم  حضاو  يدودـح  ات  زین  دـترم  تازاجم  هفـسلف  دـش  هتفگ 

دوجو هب  هعماج  یقالخا  مظن  رد  یلالتخا  تسا و  هدرک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  دوخ  مرج  اـب  مرجم  تازاـجم  قاقحتـسا  1 ـ درک . هجوت 
هفـسلف نیا  ساسا  رب  دـنکیم . لمحت  لالتخا  نیا  عبت  هب  هک  تسا  یجنر  وا  تازاـجم  دراد و  تازاـجم  قاقحتـسا  ور  نیا  زا  تسا . هدروآ 
هیحور فیعـضت  دـید  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هدرک  داجیا  هعماج  رد  هک  دـشاب  یلالتخا  نازیم  اب  بساـنتم  دـیاب  وا  رفیک  نازیم  تازاـجم ،

رب نادـب  هک  دـنوادخ ، تمعن  نیرتگرزب  ناونع  هب  نید  تسا . رادروخرب  یتیمها  هچ  زا  هعماج  رد  دادـترا  جـیورت  راهظا و  هلیـسو  هب  ینید 
نید نآ  رد  هک  ياهعماج  تسا  یعقاو  تداعس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  تیاده  یلصا  لماع  هیآ 164 ،) نارمع ، لآ   ) تسا هداهن  تنم  رشب 

هعماج رد  نید  سپ  تسا  یعقاو  تداعس  زا  رود  هب  ياهعماج  دشاب  هتفرـشیپ  يدام  رظن  زا  دنچ  ره  تسا  يوزنم  فیعـض و  ینید  هیحور  و 
رب هوالع  نیاربانب  دـنام  رود  هب  فیعـضت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  دـیاب  و  تسا . رادروخرب  شزرا  نیرتـالاب  هکلب  ـالاب و  یـشزرا  هاـگیاج  زا 
هب ییوگازـسان  ًالثم  دراد . نیگنـس  تازاجم  تسا و  مرج  دـنک  فیرحت  ای  فیعـضت  ار  ینید  تاداـقتعا  نید و  يرگید  یلمع  ره  دادـترا ،
زاب زین  نید  ندرک  دوباـن  هار  دوش  هتـسکش  هعماـج  رد  اـهنآ  سدـقت  یتقو  اریز  دراد . گرم  تازاـجم  (ع ) راـهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ 

رد اذل  دشکیم . یهارمگ  هب  ار  هدنیآ  ياهلسن  هاگ  دشکیم  یهارمگ  هب  ار  مرجم  صخـش  اهنت  هن  هک  نید  فیرحت  تعدب و  ای  دوشیم و 
قاقحتـسا هیواز  زا  طقف  دش  هتفگ  هچنآ  تازاجم  يدنمفده  2 ـ تسا . هدش  نید  رد  فیرحت  تعدب و  اب  هزرابم  رب  یناوارف  دـیکأت  مالـسا 

رد مه  تسا و  مرجم  تداعـس  ياتـسار  رد  مه  فدـه  نیا  تسه . زین  دـنمفده  قاقحتـسا  رب  هوالع  مالـسا  رد  تازاجم  اـما  دوب  تازاـجم 
؛ مرجم صخش  طسوت  دادترا  غیلبت  همادا  زا  يریگولج  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  هعماج  تداعس  هب  طوبرم  هچنآ  هعماج . تداعس  ياتـسار 

اجنیا رد  هعماج . ینید  هیحور  ظفح  4 ـ نآ ؛ یشزرا  هاگیاج  نید و  تیمها  نداد  ناشن  3 ـ رگید ؛ دارفا  طسوت  دادترا  غیلبت  زا  يریگولج  2 ـ
دیاش هعماج  داحآ  تسا و  هتخاس  ینید  ناصصختم  ناسانشمالسا و  زا  ًالوا  ینید  تاهبش  هب  یملع  ییوگخـساپ  هک  دوشیم  دیکأت  هرابود 

ثعاب دناوتیم  ینامز  هعماج  تاهبـش  حرط  دهاوخیم . ملاس  ياضف  ایناث  دوش . دیدهت  اهنآ  نامیا  دننامب و  خساپ  نودـب  تاهبـش  ربارب  رد 
رگا اـما  دـشاب  مهارف  نآ  هب  یملع  ییوگخـساپ  ناـکما  ودوش  حرطم  ملاـس  ییاـضف  رد  هک  دوـش  ینید  تاداـقتعا  نید و  یملع  تفرـشیپ 
اذـل دربب . نیب  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  ههبـش  ءوس  تاریثأت  دـناوتیمن  زین  نآ  هب  ییوگخـساپ  دوش  حرطم  ملاسان  ییاـضف  رد  ینید  تاـهبش 

نآ هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  حرط  يارب  ار  ملاس  ياضف  یقیقد ، يزیرهماـنرب  یحارط و  اـب  هک  تسا  ینید  ناـملاع  نارکفنـشور و  هفیظو 
يارب دترم  صخش  يوس  زا  ًالومعم  هک  ییاضف  دوش . تیوقت  ینید  هیحور  مه  دبای و  ءاقترا  یمومع  تاداقتعا  مه  ياهنوگ  هب  دننک  مهارف 
یخرب ناگناگیب و  یسایس  ءوس  فادها  زورما ، یمالسا  هعماج  رد  هنافسأتم  تسا و  ملاسان  ياضف  دوشیم  مهارف  دوخ  دیاقع  غیلبت  زاربا و 
یـسایس يربهرهب  يارب  يرازبا  ینید  تاهبـش  حرط  هداد  رارق  دوـخ  عاعـشلاتحت  ار  یملع  لـئاسم  حرط  ياـضف  یلخاد  یـسایس  ناـضرغم 

زا وا  نتشادزاب  1 ـ زا : تسا  ترابع  تسا  مرجم  صخـش  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ  و  دـنکیم . شوشغم  ار  یملع  ياـضف  هک  تسا  هتـشگ 
یمرج ره  اریز  دشاب . وا  يدرف  هدارا  فلاخم  هچرگ  تسا  وا  عفن  هب  مرج  باکترا  زا  مرجم  يرهق  نتـشادزاب  مالـسا  هاگدید  زا  رتشیب  مرج 

تازاجم زا  يویند  تازاجم  2 ـ دیازفایم . وا  مرج  زرو و  رب  دـنکیم و  رترود  لامک ، زا  درادیم و  زاب  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  زا  ار  وا 
وا يورخا  رفیک  دوش  دوخ  هانگ  يویند  تازاجم  لمحت  هب  رـضاح  سکره  دراد ، يورخا  باقع  یمرج  هانگ و  ره  دهاکیم . مرج  يورخا 
هک دوشیم  هدید  رایـسب  مالـسا  ردص  رد  اذل  دهد . رفیک  رابود  هانگ  کی  يارب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  ادخ  دوشیم و  هدیـشخب 
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زا تاجن  هار  نیا  مالـسا  هتبلا  دننامب . نوصم  يورخا  باقع  زا  ات  دندرکیم  یـضاق  دزن  فارتعا  هب  مادـقا  رفیک  لمحت  يارب  دوخ  نیمرجم 
مراهچ تسا . هدومن  هیـصوت  ار  هدـش  دـساف  هچنآ  حالـصا  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  هکلب  تسا  هدرکن  هیـصوت  ار  يورخا  باـقع 
تسا ياهنوگ  هب  نآ  يرفیک  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالـسا  يرفیک  ماظن  رد  هک  یمهم  لئاسم  زا  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ  دادترا 

رفیک يارجا  اب  دراذـگب و  زاـب  ار  مئارج  باـکترا  هار  هکنیا  هن  دـنک  يریگولج  مرج  باـکترا  زا  دـناوتب  يرفیک  نوناـق  يارجا  زا  لـبق  هک 
. تسا هدرک  تخس  ار  مرج  تابثا  ياههار  اما  تسا  مکحم  رایسب  مالسا  يرفیک  نیناوق  اذل  دنک . يریگولج  نآ  ددجم  باکترا  زا  دهاوخب 

يانز دح  دـننام  دراد  نیگنـس  رفیک  هک  یمیارج  رد  اصوصخم  مرج ، تابثا  یلو  دوشیم  مرج  باکترا  زا  عنام  يرفیک  نوناق  دوجو  لصا 
رامآ رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ههد  ود  خـیرات  هب  زین  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  یلامجا  یهاـگن  تسا . راوشد  رایـسب  دادـترا  اـی  هنـصحم 

مامتها رفیک  يارجا  هب  هکنآ  زا  شیب  مالـسا  راوشد و  ردـق  هچ  نیا  تابثا  هار  هک  دـهدیم  ناشن  دادـترا  ای  هنـصحم  يانز  دـح  هک  یناسک 
دوجو هکنیا  نآ  تسا و  یلـصا  كالم  مهم ، هلأسم  کی  دادـترا  تابثا  رد  تسا . هتـشاد  هجوت  مرج  زا  نوناق  لصا  یگدـنرادزاب  هب  دزرو 
دیحوت هاگ  ره  دوشیمن . بوسحم  دادترا  مالـسا  تاداقتعا  زا  ياهلأسم  ره  راکنا  اذل  دوش . راکنا  (ص ) مرکا یبن  تلاسر  ای  دیحوت  ادخ و 
هجوتم هدننک ، راکنا  دشاب و  اهنیا  راکنا  مزلتسم  هک  دوش  راکنا  يزیچ  ای  دوش  راکنا  میقتـسم  تروص  هب  (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  ای 

هک تسا  حرطم  دادترا  تابثا  رد  زین  يرگید  طیارـش  دوشیم . تباث  دادترا  دـشاب  هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  مازلتـسا  نیا 
نیناوق اب  مالسا  هک  دوب  هلأسم  نیا  هب  مرتحم  هدنناوخ  نداد  هجوت  بلطم  نیا  نایب  زا  فده  و  تسا . هدش  هتـشون  یقوقح  یهقف و  بتک  رد 

؟ تسا هتفریذپ  دترم  هبوت  ایآ  مجنپ ) دهد . يرفیک  نآ ، زا  دعب  افرـص  هن  دـنک  يریگولج  نآ  زا  مرج ، باکترا  زا  لبق  دـهاوخیم  يرفیک ،
رثا ینعی  یعامتجا . مکح  ظاحل  زا  مه  تسا و  هتفریذـپ  يدرف  مکح  ظاحل  زا  مه  دـشاب  یـضاق  دزن  دادـترا  تابثا  زا  لـبق  رگا  دـترم  هبوت 

زا دعب  هبوت  نیا  رگا  یلو  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  يویند  تازاجم  مه  دنکیم و  حالصا  تسا  دنوادخ  دترم و  صخـش  نیب  هک  ار  نآ  يدرف 
ظاحل هب  وا  هبوت  یلو  دوشیمن  طقاس  درم ) هداز » ناملـسم   » يرطف دـترم   ) دراوم یخرب  رد  نآ  تازاجم  دـشاب ، یـضاق  دزن  دادـترا  تاـبثا 

. دش رکذ  ًالبق  هک  تسا  ياهفسلف  نامه  لیلد  هب  وا  تازاجم  طوقـس  مدع  و  دوشیم . هتفریذپ  تسا  ادخ  وا و  نیب  هچنآ  ینعی  يدرف ، مکح 

ص 278. ج 2 ، هرقب ، هروس  هیآ 256  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، هب : دـینک  عوجر  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  مومـضم  رتشیب  هعلاطم  يارب 
هللا تردق  قوقح ، هفسلف  1 ـ هب : دینک  عوجر  مالسا  رد  رفیک  هفـسلف  هعلاطم  يارب  ص 360 . ج 2 ، يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت 

دیهش یهلا ، لدع  2 ـ ص 201ـ222 . ، 1378 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هوژپشناد ، یفطصم  یهاشورـسخ و 
. اردص تاراشتنا  يرهطم ،

دنروایب و نامیا  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  مادک  ره  نابئاص  نایحیسم و  نایدوهی و  ناناملـسم ، دیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتسا  ایآ 
ینییآ ره  زا  يوریپ  رد  ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دـنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دـنهد  ماجنا  کین  لمع 

حیحص

شسرپ

نامیا تمایق  زور  دـنوادخ و  هب  مادـک  ره  نابئاص  نایحیـسم و  نایدوهی و  ناناملـسم ، دـیامرفیم  هک   ) هرقب هروس  هیآ 62  هب  لالدتـسا  ایآ 
رد ناسنا  ندوب  راتخم  تهج  تشاد ) دنهاوخن  یهودنا  میب و  فوخ و  دـنراد و  شاداپ  راگدرورپ  دزن  دـنهد  ماجنا  کین  لمع  دـنروایب و 

؟ تسا حیحص  ینییآ  ره  زا  يوریپ 

خساپ
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نینچ مه  ناـهج و  ناـیدوهی  دوـهی . تما  یگدـیزگ  رب  هشیدـنا  -1 میوـش : روآداـی  ار  یبلاـطم  تسا  مزـال  هـیآ ، فدـه  زا  یهاـگآ  يارب 
. دنتـشادنپیم نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  دـناهدوب و  لئاق  یـصاخ  يرترب  دوخ  يارب  کی  ره  تلاسر ، نارود  رـصاعم  نایحیـسم 

یکی رد  نآرق  و  دننادیم . هدـش  باختنا  تلم  هدـیزگرب و  تما  ار  دوخ  نانآ  هک  دناهدینـش  دوهی  تما  زا  ار  هلمج  نیا  نایناهج ، همه  ًالثم 
َِتلاق َو  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  دـناهدوب ، لئاق  دوخ  يارب  ار  یتیعقوم  نینچ  زین  نایحیـسم  میلک ، تما  رب  هوالع  هک  دـنکیم  مالعا  تاـیآ  زا 

ام هک  دـنا  هتفگ  يراصن  دوهی و   ] 18/ هدـئام َقَلَخ » ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنا  َْلب  مکبونُذـِب  ْمُُکبِّذَُـعی  َِملَف  ُْلق  ُُهئابِحَأ  َو  ِهللا  ءاْنبأ  ُنَْحن  يراصَّنلاَو  ُدوُهَْیلا 
؟ دنکیم باذع  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش  ارچ  سپ  تسا ، حیحـص  امـش  نامگ  رگا  وگب : نانآ  خساپ  رد  میتسه ، ادخ  ناتـسود  نادنزرف و 
: دیامرفیم نانآ  قطنم  نتخاس  لطاب  يارب  یلاعت  دنوادخ  دوشیم ، هظحالم  هکنانچ  دیتسه .] ادخ  قولخم  رـشب و  نارگید  ناسب  امـش  هکلب 

نارگید دننام  يرشب  امش  هکلب  دنکیم ؟ باذع  ناتهانگ  رطاخ  يارب  ار  امش  ارچ  سپ  « ] قلخ نمم  رَشب  متنا  لب  مکبونذب  مکبّذعی  ملف  لق  »
دـندوب و هتفرگ  یناـمیپ  دوخ ، راـتفگ  رب  ناـهج  دـنوادخ  زا  اـیوگ  هک  دوب  هدیـسر  یئاـج  هب  دوهی ، یبـلط  يرترب  یهاوخ و  دوخ  دـیتسه .]

نیا لابندب  نآرق ، دنام .] میهاوخن  خزود  شتآ  رد  يزور  دنچ  زج  ام  هک  دنتفگیم   ] 80/ هرقب ًةَدوُدْعَم » ًاماَیَا  َِّالا  ُراَّنلا  انَّسَمَت  َنل  : » دنتفگیم
« َنوُمَْلعَت ام ال  ِهللا  یَلَع  َنُولُولُقَت  ْمَا  ُهَدْهَع  ُهللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهللاَدنِع  ُْمتْذِـخَّتَا  ُْلق  : » دـیامرفیم نانآ  راتفگ  ندرمـش  هیاپ  یب  يارب  تمهت ،
زا ادخ  هب  هکنیا  ای  دنکن ؟ فلخت  نآ  زا  هدومن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  ادخ  ات  دیاهتفرگ  ینامیپ  بلطم  نیا  رب  دـنوادخ  زا  ایآ  وگب   ] 80/ هرقب

یگدـیزگرب ءونکی  دنتـسنادیم و  ياهتفاب  ادـج  هتفات  ار  دوخ  ناـنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـهوگتفگ  نیا  زا  دـینزیم ]؟ تمهت  لـهج  يور 
-2 بلطم . کی  نیا  دراد . نانآ  رب  ياهژیو  رهم  یصاخ و  فطل  دنتسه و  ادخ  هنادرد  ریزع  اهنآ  یئوگ  دندوب . لئاق  شیوخ  يارب  یـصاخ 
، یگدیزگرب هناسفا  رب  هوالع  تلم ، نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  رگید  تایآ  هتشر  کی  زا  تسین . تاجن  هیام  یحیسم  يدوهی و  دننام  یظافلا 

داژن هب  هک  دنتـسنادیم  یناـسک  نآ  زا  ار  تیادـه  تشهب و  هتـشاد و  یـصاخ  رظن  تلالـض  تیادـه و  خزود و  تشهب و  عوضوم  نوماریپ 
ار ناسنا  دناوتیم  نیئآ ، ود  نیا  زا  یکی  هب  باستنا  ای  لیئارسا و  داژن  هب  باستنا  یئوگ  ددرگ  بستنم  حیسم  میلک و  نیئآ  ای  لیئارساینب و 

ینیئاپ هجرد  رد  لمع ، رظن  زا  دنچ  ره  دنک ، زاب  وا  يورب  ار  تیاده  ياهرد  و  دروآرد ، نایتشهب  کلـسرد  و  دهد ، تاجن  خزود  شتآ  زا 
هب يرگید  سک  یحیسم  ای  يدوهی و  زج  دنتفگ  و   ] 111/ هرقب يَراصَنْوَا » ًادوُه  َناَک  ْنَم  َِّالا  َۀَّنَْجلا  َلخْدَی  َْنل  اُولاق  َو  : » دنتفگیم اهنآ  دشاب .
هب باستنا  دیوگیم : ینـشور  حوضو و  هب  دعب  هیآرد  یلطاب ، هشیدنا  نینچ  ندیبوک  مهرد  يارب  دـیجم  نآرق  دـش .] دـهاوخن  دراو  تشهب 

ینطاب و میلست  یبلق و  نامیا  نامه  دزاس ، یتشهب  ار  ناسنا  دناوتیم  هک  يزیچ  هکلب  تسین ، ندوب  یتشهب  كالم  ینارصن ، يدوهی و  نیئآ 
نامیا و ياراد  یگدنز ، ریـسم  رد  هدوب و  نامیا  تقیقح  دجاو  هک  دننادب  دوخ  نآ  زا  ار  تشهب  دـنناوتیم  يدارفا  اهنت  تسا و  کین  لمع 

ُهُرْجَا ُهَلَف  ٌنسُْحم  َوُه  َو  ِهَّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَا  ْنَم  یََلب  َنیقِداص  ُمْتنُک  ْنِا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُلق  ْمُهُِّین  امَا  َْکِلت  : » دیامرفیم هکنانچ  دنـشاب ، کین  لمع 
یئوزرآ تسا ) یحیـسم  اـی  يدوهی و  ِنآ  زا  طـقف  تشهب  هک   ) بلطم نیا   ] 112-111/ هرقب نونَزحَی » مُه  الو  مهیلَع  فوَخ  ـال  َو  هِّبَر  دـْنِع 

ادـخ میلـست  دوخ  دوجو  رـسارس  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تشهب  هکلب  دـیروایب . ار  نآ  دـیراد ، یلیلد  دوخ  راتفگ  رب  هاگره  تسین ، شیب 
« ملـسا نم   » هلمج درادن .] هار  وا  هب  یهودنا  سرت و  و  تسا ، شاداپ  رجا و  وا  يارب  ادخ  هاگـشیپ  رد  تسا و  راکوکین  هک  یلاح  رد  هدـش ،

زور رد  هک  دـناسریم  هلمج  ود  ره  تسا و  تعیرـش  نیئآ و  هب  لـمع  موزل  رب  هاوگ  نسحم » وه  و   » هملج و  یعقاو ، ناـمیا  موزل  زا  یکاـح 
رد تسا . حلاص  ملع  نامیا و  نامه  یتخبشوخ ، تداعس و  كالم  هکلب  تسین ، ندوب  ینارصن  يدوهی و  مان  اهنت  تاجن ، كالم  زیخاتسر ،

تینارـصن تیدوهی و  هب  باستنا  ار  يراگتـسر  لـمع و  كـالم  ناـنآ  دـیامرفیم : هدومن  هراـشا  ناـنآ  هیاـپ  یب  هشیدـنا  هب  زاـب  رگید ، هیآ 
یحیسم ای  يدوهی و  دنتفگ :  ] 135/ هرقب اُودَتْهَت » يَراصَنْوَا  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو  : » دشاب هدولآ  یتسرپ  هناگ  ود  كرش و  اب  دنچ  ره  دننادیم ،

، هداد ناـشن  ار  يراگتـسر  كـالم  تیادـه و  هار  ًاروف  تسـس ، قطنم  نیا  نداد  ناـشن  هیاـپ  یب  يارب  دـنوادخ  دـیبای .] تیادـه  اـت  دیـشاب ،
عون چـیه  هب  هک  میهاربا  فینح  نیئآ  زا  هک  تسا  نیا  تیادـه  لـماع  هکلب  تسین ، تینارـصن  تیدوهی و  ياـهمان  رد  تیادـه  دـیامرفیم :

تیدوهی و هب  باستنا  ياـج  هب  هک  وگب   ] 135/ هرقب َنیکِرْـشُْملا » َنِم  َناَک  ام  َو  ًاْفینَح  َمیهاْربِا  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق  : » دـینک يوریپ  دوبن ، هدولآ  كرش 
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یب ياهمان  هب  شیارگ  نتخاس  شزرایب  يارب  رگید  ياههیآ  رد  و  تسا .] هدوبن  ناکرـشم  زا  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نیئآ  زا  تیحیـسم ،
ار دوخ  هک  هدش  لئاق  تیولوا  هورگ  نآ  يارب  هتـسناد و  هتـساریپ  مان  ود  نیا  هب  باستنا  زا  ار  میهاربا  تینارـصن ،»  » ای و  تیدوهی »  » ياوتحم

ُمیهاْربِا َناَک  ام  . » دننک يوریپ  تسا  حلاص  لمع  بان و  دیحوت  صلاخ و  نامیا  نامه  هک  میهاربا  بتکم  زا  دنزاس و  دازآ  اهمان  نیا  دیق  زا 
نیئآ زا  هلب  دوبن ، یحیـسم  يدوهی و  میهاربا  زگره   ] 67/ نارمعلآ َنیکِرْشُْملا » َنِم  َناَک  ام  َو  ًاملسُم  ًافینَح  َناَک  ْنَِکلَو  ًاّینارْـصَن  َو ال  ًاّیدوُهَی 
دوهی تلم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  رئاظن  تایآ و  نیا  زا  دوبن .] ناکرـشم  زا  زگره  درکیم و  يوریپ  تسا  دیحوت  نیئآ  نامه  هک  فینح 

ود نآ  دـندرکیم و  یلاخ  هناش  ضئارف  ماجنا  زا  هناهب  نیمه  هب  دـندرکیم و  راـختفا  بلطم  ود  هب  هتـسویپ  دوهی  موق  ًاـصوصخ  يراـصن  و 
ارنآ ساسا  هک  ینامسآ  ضئارف  یبهذم و  ياهتیلوئـسم  ربارب  رد  - 2 دنتـسنادیم . ادخ  هدیزگرب  تما  ار  دوخ  - 1 هکنیا : زا  دنترابع  بلطم 

حرطم ار  اهنآ  رادنپ  ود  زا  یکی  عقوم  ره  نآرق  دندرکیم . افتکا  تینارـصن  تیدوهی و  مان  هب  اهنت  دـهدیم ، لیکـشت  حـلاص  لمع  نامیا و 
ماجنا یهلا و  ضئارف  هب  لمع  یعقاو و  میلست  نامیا و  رد  ناسنا  تاجن  دنتـسه و  ناسکی  رـشب  دارفا  همه   ) دوخ هژیو  قطنم  اب  تسا ، هدومن 

هک  ) ثحب دروم  هیآ  دافم ، نایب ، نیا  يور  لاوئـس  دروم  هیآ  یـسررب  تسا . هتفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  اهنآ  تدـش  هب  سب ) تسا و  کین  راـک 
، اهنآ رد  هک  یتایآ  ءاکتا  هب  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  ددرگیم . نشور  تسا ) هتفرگ  رارق  مالسا  ندوب  یناهج  نارکنم  زا  یهورگ  زیواتسد 

یمومع یناهج و  يادن  کی  اب  هتخادرپ و  اهنآ  ياههشیدـنا  زا  داقتنا  هب  تسا ، هدرک  سکعنم  ار  يراصن  دوهی و  للم  تسـس  ياههشیدـنا 
اهمان ظافلا و  نیا  و  دنرادن ، يرترب  يرگید  هورگ  رب  یهورگ  چیه  و  دنتـسه ، ناسکی  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا  دارفا  مامت  دـیامرفیم :

اهنیا تسا ، يراگتـسر  ثعاب  تاجن و  هیام  اهمان  نیا  هب  باستنا  هک  دـناهدرک  رکف  نینچ  و  تسا ، هدـش  یهورگ  راختفا  هیاـم  کـی  ره  هک 
، دننک نیمات  شمارآ  تینما و  يراگتسر  تداعـس و  زیخاتـسر  زور  رد  اهناسنا  يارب  دنناوتیمن  دنتـسین و  شیب  يرمثیب  یلاخ و  وت  ظافلا 

نامیا بلق  میمـص  زا  یتسارب  اهناسنا  هک  تسین  نیا  زج  تمایق ، زور  رد  هودـنا  سرت و  لماوع  درط  شمارآ و  هیاـم  تاـجن و  ساـسا  هکلب 
يدـیما هنزور  زگره  بلطم  ود  نیا  نودـب  و  دـنزاس . مأوت  تسا ، لد  رد  نامیا  دوجو  هناشن  هک  حـلاص  لمع  اب  ار  دوخ  ناـمیا  و  دـنروایب ،

رد رشب  و  دنراد ، تیمـسر  هنیرید  عیارـش  مامت  هک  تسین  نیا  هب  رظان  ثحب ، دروم  هیآ  نیاربانب ، درادن . دوجو  للم  نیا  زا  يدرف  چیه  يارب 
. دراد رظن  رد  ار  دنچ  یظافلا  ندرمـش  هیاپ  یب  یهورگ و  یبلط  يرترب  لاطبا  اهنت  تایآ ، هکلب  تسا ، راتخم  قرط  نیا  زا  مادک  ره  باختنا 

رـصعلاو هروس  رد  هلمج  زا  تسا . هدش  حرطم  زین  رگید  تایآ  رد  هکلب  هدیدرگ ، سکعنم  نشور  روطب  تایآ  نیا  رد  اهنت  هن  تقیقح ، نیا 
اْوَصاَوت ِّقَْحلِاب و  اْوَصاَوت  ِتاِحلاّصلا و  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیَّذـلا  َِّالا  ٍرْـسُخ  یَفل  َناْسنِْالا  َّنِا  رْـصَْعلاَو  میحَّرلا . ِنامْحَّرلا  ِهللا  مِْسب  : » دـیامرفیم هک 

ماجنا حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  هک  يدارفا  رگم  تسا ، ررـض  رد  ناسنا  هک  رـصع  هب  دـنگوس  نابرهم . هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  « ] ِْربَّصلِاب
یعقاو و نامیا  تاجن ، كالم  هک  تقیقح  نیا  نایب  يارب  دیجم  نآرق  دننک .] شرافس  نآ  رب  ربص  قح و  زا  يوریپ  هب  ار  رگیدکی  و  دنهد ،

ْنَمآ ْنَم  َنیِئباصلا  َو  يراصَنلاَو  اوُداه  نیذلا  َو  اُونمآ  َنیذلا  نِا  : » دـیامنیم رارکت  ثحب  دروم  هیآ  رد  ار  نامیا  هملک  تسا ، فیلاکت  ماجنا 
: زا دوصقم  دـنوشیم و  هدـیمان  نموم  هدروآ و  مالـسا  رهاـظب  هک  دنتـسه  یناـسک  هیآ  زاـغآ  رد  اونمآ »  » زا دوصقم  تروـص  نیا  رد  ِهللااـِب »
هب هجوت  اب  ددرگیم . رهاظ  وا  لاعفا  لامعا و  رد  نآ  راثآ  دریگیم و  ياج  ناـسنا  بلق  رد  هک  تسا  یعقاو  ناـمیا  مود ، هلحرم  رد  اونمآ » »

ناوریپ هک  نیا  تسا و  يرگیحیـسم »  » و يرگ » يدوهی   » ینعی یئارگهقرف  یتسرپداژن و  لاطبا  هیآ  فده  هک  دیدرگ  نشور  تامدقم  نیا 
هدافتـسا ار  لک » حلـص   » هیرظن هیآ  زا  ناوتیمن  ور ، نیا  زا  دنناسکی . ادخ  هاگـشیپ  رد  رـشب  دارفا  مامت  دنرادن و  یتیـصوصخ  نیئآ  ود  نیا 

ار نآ  تفرگ و  ار  هیآ  کی  نآرق  ریـسفت  رد  دیابن  زگره  ًالوصا  دنتـسه . تاجن  لها  کلاسم  بهاذـم و  مامت  ناوریپ  هکدـش  یعدـم  درک 
رگیدـکی رگنایب  همه  عومجم  رد  يرگید و  رـسفم  کی  ره  نآرق  تایآ  درک  رظن  فرـص  رگید  تاـیآ  زا  داد و  رارق  لـطاب  قح و  ساـیقم 

و . » دنشاب هاگآ  نآ  زا  نآرق ، ریسفت  هب  نادنمقالع  همه  تسا  مزال  هک  دراد  ياهلمج  نآرق  تایآ  هرابرد  مالسلاهیلع  نانمومریما  دنشابیم .
هب يرگید  هلیسو  هب  مادکره  نآرق ) تایآ  ( ]) هدبع عبط  هرامش 192 ، هبطخ  هغالبلاجهن ، « ) ضعب یلع  هضعب  دهـشی  و  ضعبب ، هضعب  قطنی 

ربمایپ تلاسر  هنیمز  رد  رگید  تایآ  هب  یتقو  ام  دـهدیم .] یهاوگ  یخرب  رب  یخرب  دزاـسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  دوصقم  هدـمآرد و  نخس 
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نامیا دناهدروآ ، نامیا  ناناملـسم  هک  هچنآ  هب  نانآ ، هک  دنادیم  هدـش  تیادـه  ار  باتک  لها  هاگنآ  نآرق ، هک  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم 
نامیا نآ  هب  ناناملسم  امش  هک  هچنآ  هب  باتک  لها  رگا   ] 137/ هرقب اوّدَتْها » ِدَقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِاَف  : » دیامرفیم هکنانچ  دنروایب ،

ینامـسآ باتک  دناهدروآ و  نامیا  زیچ  هچ  هب  ناناملـسم  هک  دید  دیاب  نونکا  دناهتفای .] تیاده  تروص ، نیا  رد  دـنروایب  نامیا  دـیدروآ ،
نانآ متاخ  ناربمایپ و  هسلس  زا  هقلح  نیرخآ  مالسا ، ربمایپ  دنیوگیم  نانآ  دنروایب . نامیا  نآ  هب  زین  يراصن  دوهی و  ات  دیوگیم  هچ  نانآ 

روآمایپ نیا  تسا .] ناربمایپ  متاخ  دـنوادخ و  روآماـیپ   ] 40/ بارحا َنییبَّنلا » َمَتاـخ  َو  ِهللا  َلوُسَر  َنَِکلَو  : » دـیامرفیم نآرق  هک  اـجنآ  تسا ،
و اهباتک ، متاخ  ار  دوخ  باـتک  اهتعیرـش ، نیرتلـماک  ار  دوخ  نیئآ  تسا و  هدـش  هتخیگنارب  یلماـک  تعیرـش  عیـسو و  ماـظن  اـب  ادـخ ،
هب ار  باتک  ام   ] 48/ هدئام هیلع » ًانمیَهُم  َو  ِباتْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  نیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَاَو  : » دـنادیم اهنآ  نابهگن  رادـساپ و 

دهاش نابهگن و  ظفاح و  هب  لصا  رد  نمیهم » [. » تسا اهنآ  نابهگن  بقارم و  نیـشیپ و  ياهباتک  هدننک  قیدـصت  هک  میدرک  لزان  وت  رب  قح 
یفیرحت نیشیپ  ياهباتک  رد  هاگره  هک  نیا  ینعی  دراد ، لماک  تبقارم  نیـشیپ  ياهباتک  لوصا  ظفح  رد  نآرق  دوشیم . هتفگ  بقارم  و 

نوچ نآرق  هدـندروآ  دـیآیم . تسد  هب  اهنآ ، رد  هدـش  فیرحت  طاقن  باتک  نیا  هب  هعجارم  اب  تسا و  اـهنآ  بقارم  باـتک  نیا  داد ، خر 
ای  » يادن اب  ار  نایناهج  تهج  نیا  زا  تسا  هدروآ  مدرم  يارب  ار  تعیرش  نیرتعماج  نیرتلماک و  تسا و  ناربمایپ  هلـسلسز  هقلح ا  نیرخآ 

ندمآ زا  سپ  و  هدرک ، غالبا  ار  دوخ  تلاسر  ندوب  یناهج  هداد و  رارق  باطخ  دروم   158/ فارعا ًاعیِمَج » ْمُْکَیِلا  ِِهللا  ُلوُسَر  ّینِا  ُساَّنلا  اَهُّیَا 
مامت هب  دوخ ، تثعب  زا  متـشه  متفه و  ياهلاس  رد  مالـسا  ربمایپ  تسا . هدـشن  لئاق  يزوجم  عون  چـیه  اهباتک  رگید  زا  يوریپ  يارب  دوخ ،

هتـسناد یمازلا  نانآ ، يارب  ار  دوخ  نیئآ  زا  يوریپ  هتـشون و  همان  دـندرکیم ، يوریپ  حیـسم  ای  تشترز و  ياـهنیئآ  زا  هک  اـهروشک  نارس 
ج2، تیدـبا ، غورف  باتک  هب  اههمان  نیا  زا  یهاگآ  يارب  ) تسا دوجوم  یخیرات  ياـهباتک  رد  ترـضح  نآ  یغیلبت  ياـههمان  نوتم  تسا و 

اما دـندوب . لئاق  دوخ  يارب  يراصن  دوهی و  هعماج  هک  تسا  یموهوم  ياـهزایتما  یفن  هیآ ، فدـه  دـیئامرف .) هعجارم  تاحفص 636-604 
هک درک  هعجارم  ثیداـحا  تاـیآ و  رگید  هب  تسا  مزـال  تمـسق  نیا  رد  دوـمن ، يوریپ  دـیاب  یباـتک  نیئآ و  هچ  زا  ناـمز  نیا  رد  هـک  نـیا 
هک ارچ  دننکیمن ، زیوجت  ار  رگید  ياهنیئآ  زا  يوریپ  هتـسناد و  مزال  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تعیرـش  زا  يوریپ  قافتا  روط  هب  یگمه 

. تسا هدش  يرپس  اهنآ  نامز 

. دیهد حیضوت  ار  تلع  دناوت , یمنرگا  دنک ؟ یگدنز  یمالسا  ءهعماج  رد  دناوت  یم  دترم  درف  ایآ  تسیچ ؟  یمالسا  ءهعماج  رد  ّدترم  مکح 

شسرپ

حیـضوت ار  تلع  دناوت , یمنرگا  دنک ؟ یگدنز  یمالـسا  ءهعماج  رد  دـناوت  یم  دـترم  درف  ایآ  تسیچ ؟  یمالـسا  ءهعماج  رد  ّدـترم  مکح 
. دیهد

خساپ

تسا توافتم  مه  اب  مادک  ره  مکح  دراد و  تروص  ود  دروایب , يور  لطاب  دیاقع  هب  دوش و  دترم  درادرب و  مالسا  زا  تسد  یناملـسم  رگا 
هیلع غیلبتو  دـنک  یم  یگدـنز  ناناملـسم  نیب  رد  تسا و  رفاـک  ًاـبلق  تروص  نیا  رد  دـهد . یمن  روهظ  زورب و  ار  دوخ  دادـترا  هک  نیا   1 : 
نوچ درادـن , وا  هب  يراک  یمالـسا  مکاـح  یمالـسا و  ءهعماـج  ینعی  درادـن ; یعاـمتجا  یتازاـجم  مکح و  دادـترا  نیا  دـنک . یمن  مالـسا 
نیا رد  دـنک . یم  غیلبت  ار  نآ  ًاـنایحا  دـنک و  یم  راـهظا  ار  نآ  دـهد و  یم  روـهظ  زورب و  ار  دوـخ  دادـترا   2 دـنرادن . وا  لاح  زا  یعـالطا 

وا ءهرابرد  تسا ,  مادعا  هک  یمالـسا  ّدح  دشاب , درم  رگا  تسا ,  هدـش  دـترم  هک  دوش  تباث  یـضاق )   ) یمالـسا مکاح  يارب  رگا  تروص 
راکانزای دنک  یم  عطق  ار  شتسد  دوش , تباث  مکاح  يارب  رگا  هک  دزد  دننام  دوش . یم  موکحم  دبا  سبح  هب  تسا ,  نز  رگا  دوش  یمارجا 
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مدره دشاب و  رادروخرب  ماکحتسا  تبالص و  زا  یمالسا  ءهعماج  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مکح  نیا  و  دنز . یم  ّدح  ار  وا  دمهفب , مکاح  رگا 
يا هدع  تسا ,  یمالـسا  ءهشیدـنا  رکف و  ناگدـنروآ  دوجو  هب  زا  یکی  هک  ار  یتعیرـش  رتکد  موحرم  ارچ  درواینردرفک . زا  رـس  یناملـسم 

ناگدنهد شرتسگ  زا  یکی  یتعیرـش  رتکد  موحرم  خساپ : دـنناد ؟ یمن  نید  هب  دـقتعم  ناملـسم و  درف  کی  ناونع  هب  هزوح ,  نالّـصحمزا 
ینارنخس هدرک و  لمحت  ار  یناوارف  تامحز  ناشیا  دنیآ . یم  باسح  هب  یهاگشنادء  هعماج  یمالـسا و  ءهشیدنا  ءهزوح  رد  رکف  هشیدنا و 

رگید ءهتـشر  ره  دننام  یـسانش ,  مالـسا  ثحب  رد  اّما  تسا ,  هدافتـسا  لباق  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دنراد  یناوارف  ياه  هتـشون  ددعتم و  ياه 
ار نآ  دسرب و  یمالسا  قیمع  ءهشیدنا  دناوت  یمن  دنکن , یط  هلحرم  هب  هلحرم  دنراذگن و  ار  اه  نآ  ناسنا  ات  هک  تسا  مزال  یبلاطم  مولع و 

هدناوخ سرد  سانشراک و  یسانش ,  هعماج  ءهتشر  رد  نوچ  ناشیا  دندقتعم  يا  هدع  دنک . پاچ  یباتک  رد  ای  دنک و  ینارنخسای  دهد  رشن 
اه و هتـشون  رد  دندوبن , دـنم  هرهب  مزال  یهاگآ  زا  نوچ  یمالـسا  بلاطم  ءهرابرد  اّما  تسا .  لوبق  لباق  هتـشر  نآ  رد  ناشیا  تایرظن  دوب ,
زا یـضعب  دـنیوگ  یم  دـهد . یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  ناـشیا  ياـه  یبوخ  ماـمت  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یهابتـشا  بلاـطم  ناـشیاه  هتفگ 

تهج نیا  زا  تسین .  رادروخرب  مزـال  راـبتعا  زا  داـمتعا و  لـباق  درادناتـسا و  ینید ,  بلاـطم  یـسانش و  مالـسا  ثحب  رد  ناـشیا  تاـیرظن 
. دنتشون یبلاطم  ناشیا  تایرظن  ّدر  رد  هزوح  زا  ییاملع 

مکح زاب  ایآ  سپ  تسا .  هتفریذپادخ  هاگرد  هب  شا  هبوت  دنک , هبوت  دترم  ِيدـشر  ناملـس  رگا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دـیوگ . : یم  هرقب  ءهیآ 160 رد 
؟  تشاد دهاوخ  رابتعا  تّیدنس و  يو  دادترا 

شسرپ

زاب ایآ  سپ  تسا .  هتفریذپادخ  هاگرد  هب  شا  هبوت  دنک , هبوت  دترم  ِيدشر  ناملس  رگا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دیوگ . : یم  هرقب  ءهیآ 160 رد 
؟  تشاد دهاوخ  رابتعا  ّتیدنس و  يو  دادترا  مکح 

خساپ

. دوش لوبق  شا  هبوت  رگا  هتبلا  دریذپ ; یم  ار  وا  ءهبوت  دنوادخ  دنک , هبوت  دعب  دـشاب , گرزب  نآ  رگا  یتح  دـهد , ماجنا  یهانگ  ناسنا  رگا 
 . تسا لوبق  لـباق  ناـهانگ  یماـمت  زا  ینامیـشپ  هک  هدـش  تباـث  هبوـت  ثحبرد  دـبلط . یم  یلـصفم  ثحب  تسا .  هبوـت  هب  طوـبرم  هیآ  نیا 
هک ار  يدارفا  مامت  دننک و  يرگنـشور  دـنیامن و  حالـصا  ار  دوخ  لامعا  دـسافم  هک  نیا  رب  طورـشم  دریذـپ , یم  ار  نیبئات  ءهبوت  دـنوادخ 

: دوب دنهاوخ  یهلا  باذع  نعل و  دروم  دنریمب , كرـش  ای  رفک  تلاح  اب  رگا  اما  تسا .  میحر  باّوت و  ادخ  دننک  تیادـه  دـندومن , هارمگ 
ترخآ رد  هک  تسا  نیا  شرثا  دوش و  یم  هتفریذپ  نانآ  ءهبوت  دـننک , هبوت  ندرم ,  زا  لبق  ناراکهانگ ,  ای  دـترم  ای  رفاک  رگا  نیاربانب  ( 1)

يارب يویند و  تازاـجم  ناونع  هب  ریزعت  اـی  ّدـح  یمالـسا ,  ءهعماـج  تموـکح و  رد  ناـهانگ  زا  یـضعب  يارب  اّـما  دوـب . دـنهاوخن  بّذـعم 
مکاح تسد  هب  تردق  هک  یمالـساء  هعماج  رد  دیاب  هک  هدش  هداد  رارق  اه  نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  نارگید و  هب  تیارـس  زا  يریگـشیپ 

 . تسا یـضاق  دزن  مرُج  تابثا  اه , نآ  ءهلمج  زا  هک  تسا  یطیارـش  یهلا  دودـح  يارجا  ثحب  رد  دوش . ارجا  دودـح  نآ  تسا ,  یمالـسا 
دوخ يداع  یگدنز  هب  وا  دوش و  یمن  يراج  وا  رب  يّدح  دشن , تباث  یـضاق  دزن  اّما  درک , يدزدای  درک  انز  ای  دـش  دـترم  یـسک  رگا  ًالثم 
یم دترم  هک  یـصخش  نیاربانب  دریذپ . یم  ار  وا  ءهبوت  دنوادخ  درک , ادا  دوب , وا  ندرگرب  هک  ار  سانلا  ّقح  درک و  هبوت  رگا  دنزادرپ و  یم 
ایند نآ  رد  دوش و  یم  يراج  وا  رب  مادعا )   ) یهلا ّدح  دیامن , رافغتـسا  دـنک و  هبوت  رگا  یتح  دـش , تباث  مکاح  دزن  وا  دادـترا  رگا  دوش ,

ای انز  ثحب  رد  دوش . یم  راچد  یهلا  باذع  هب  ترخآ  رد  دوش و  یم  يراج  وارب  ّدـح  زاب  دـنکن , هبوت  رگا  یلو  دوب , دـهاوخ  تشهب  لها 
ناملـس دروم  رد  دـننک . هبوت  نانآ  رگا  یتح  دـنک , یم  يراج  ار  دـح  دوش , تباث  يدزد  ای  انز  مکاـح  دزن  رگا  تسا .  روط  نیمه  يدزد 
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لومـشم دنک , هبوت  رگا  یهتنم  دنکن ; ای  دنک  هبوت  هچ  دوش , يراج  یهلا  ّدح  دیاب  هدش ,  تباث  یمالـسا  مکاح  دزن  وا  دادـترا  هک  يدـشر 
طلخ ثحب  ود  نیا  نیب  دیابن  درادن و  هبوت  اب  یتافانم  یهلا  دودح  يارجا  سپ  دوبدهاوخن . منهج  لها  دش و  دهاوخ  هرقب  ءهروس  ءهیآ 160

زا یکی  . دوش صاصق  دیاب  لتاق  اما  تسا ,  هدرک  هبوت  سپـس  تسا و  هتـشک  ار  ناسنا  نیدـنچ  هک  تسا  یـسک  لثم  يدـشر  ناملـس  درک .
ءهیآ 161  2  ) هرقب یقروا 1. پـ  . ) تسا نداد  صاصق  هب  نت  هبوت ,  یلوبق  طیارش 

يدیحوت نید  کی  تیحیسم  هک  نآ  اب  دوش ، یم  بوسحم  دترم  دروآ ، يور  تیحیسم  لثم  يرگید  نید  هب  ددرگرب و  مالسا  زا  یسک  رگا  لیلد  هچ  هب 
؟ تسا

شسرپ

کی تیحیسم  هک  نآ  اب  دوش ، یم  بوسحم  دترم  دروآ ، يور  تیحیسم  لثم  يرگید  نید  هب  ددرگرب و  مالسا  زا  یـسک  رگا  لیلد  هچ  هب 
؟ تسا يدیحوت  نید 

خساپ

تجاجل و يور  زا  ار  نآ  مالسا ، نید  تیناقح  قطنم  لیلد و  دوجو  اب  هک  تسا  یسک  دترم  دش ، نایب  لّوا  لاؤس  خساپ  رد  هک  هنوگ  نامه 
اب ار  مالسا  نید  يدرف  هک  نیمه  تسا . نآ  شریذپ  زا  دعب  مالـسا ، نید  راکنا  تسا ، حرطم  دادترا  رد  هچ  نآ  دنک  راکنا  یناسفن  ياهاوه 

یهلا نید  هاوخ  دنکن ؛ ای  دنک ، نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  نید  هاوخ  ددرگیم ، بوسحم  دترم  دنک ، راکنا  دش ، رکذ  هک  یطیارـش  هب  هجوت 
نید تیحیسم  هک  دوش  لاؤس  ات  تسین  دوش ، یم  مالسا  نیزگیاج  هک  ینید  تیهام  رد  نخس  سپ  دریذپن . ای  دریذپب ، ار  يرگید  نامسآ  و 
دنا لطاب  اه  نید  ۀیقب  [ 6 .] تسین شیب  یکی  قح  نید  1 ـ دوش . یم  بوسحم  دادترا  تیحیسم ، هب  مالسا  زا  تشگرب  ارچ  تسا و  يدیحوت 

مالسا نیب  ۀسیاقم  رد  لاح  رتشیب . يرگید  تسا و  مک  شنالطب  یکی  درادن : دوجو  توافت  نالطب  هجرد  تبسن و  تهج  زا  اه  لطاب  نیب  و 
تسار هار  نوچ  تسین . حرطم  رت  قحرب  قحرب ، نید  رد  رت . قح  رب  مالسا  تسا و  قح  رب  تیحیسم  مییوگب  هک  تسین  تسرد  تیحیـسم  و 
دوجو اـب  هک  یماـگنه  تسا و  میکح  دـنوادخ  هک  میریذـپب  رگا  اریز  تسا ، قح  رب  مالـسا  مییوگ  یم  هکلب  تسین . شیب  یکی  میقتـسم  و 

، دنک یم  اربم  هدوهیب  راک  زا  ار  وا  هک  یهلا  تمکح  تسا ، نید  نیرخآ  دیوگ  یم  دـنک و  یم  هضرع  ار  مالـسا  نید  تیحیـسم  لثم  ینید 
انعم نیدب  تسین ، لوبق  لباق  تیحیسم  رگید : ترابع  هب  تسین . هتفریذپ  تیحیسم  رگید  مالـسا ، دوجو  اب  میریذپب  دیاب  هک  دیوگ  یم  ام  هب 

ناربمایپ ياهدومنهر  یهلا و  نایدا  مییوگ : یم  هکلب  تسا ، لطاب  هتشاد ، هضرع  رشب  تیاده  يارب  (ع ) یسیعترضح ار  هچ  نآ  هک  تسین 
کی ره  تسا . لّوحت  رد  لامک  هب  صقن  زا  ناشمیلاعت  يرگید  زا  سپ  یکی  ناربمایپ  دراد . رارق  ریـسم  کی  رد  (ص ) متاخ اـت  (ع ) مدآ زا  )
خـسن یلبق  نید  دیدج ، ربمایپ  ندمآ  اب  هلحرم و  نآ  زا  تشذگ  زا  دعب  دوب . قح  رب  ناشنید  شیوخ ، ینامز  تیفرظ  رد  نیـشیپ  ناربمایپ  زا 

نید قح ، رب  ِینامـسآ  نید  دوب ، هدـشن  ثوعبم  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  یماگنه  اـت  ددرگ . یم  قح  رب  نید  يدـعب ، ربماـیپ  نید  دوش و  یم 
وریپ تسیاب  یم  امش  دش و  دهاوخ  ثوعبم  (ص ) مالسا ربمایپ  نم  زا  دعب  هک  داد  روتسد  شناوریپ  هب  حیسم  ترضح  دوب . حیـسم  ترـضح 

ناملسم رگا  لاح  دورگب . نید  نیا  هب  مالسا ، روهظ  زا  دعب  تسیاب  یم  یعقاو  یحیسم  (ع ،) یـسیع ترـضح  میلاعت  قبط  سپ  [ 7 .] دیشاب وا 
هب قیقحت  يور  زا  یـسک  رگا  تسا . یلطاب  نید  تسین ، قح  رب  رگید  نید  نیا  دـنام ، یقاب  تیحیـسم  نید  هب  شدوجح  راکنا و  اـب  دـشن و 

ماکحا باتک  هب  دادترا  رما  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . روذعم  یهلا  هاگـشیپ  رد  تسا ، قح  رب  يرگید  نید  هک  دشاب  هدیـسر  هجیتن  نیا 
تنواعم يروهمج ، تسایر  کیژتارتسا  تاقیقحت  زکرم  تاراشتنا  زا  یمارـص ، هللا  فیـس  فیلأت  رـشب ، قوقح  مالـسا و  هاگدید  زا  دـترم 
هعجارم یهلا ) لدع   ) دعب هب  ص 274  ج 1 ، يرهطم ، داتسا  راثآ  ۀعومجم  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  [ 6 . ] دییامن هعجارم  یمالسا  هشیدنا 
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ۀیآ 6. فص ، ةروس  نآرق  ّصن 19 ؛ ینحوی ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  [ 7 . ] دوش

؟ تسین هناملاظ  دترم  لتق  ایآ 

شسرپ

؟ تسین هناملاظ  دترم  لتق  ایآ 

خساپ

. دریگیم رارق  نآ  مکح  هنیمز  رد  يرواد  ثحب و  عوضوم  انعم  نیمه  اب  تسا . رفک  هب  مالـسا  زا  تشگزاب  يانعم  هب  حالطـصا  رد  دادـترا 
هک دنروابنیارب  دنهدیم ، لیکشت  ار  لاح  هتشذگ و  ناهیقف  رثکا  هک  یهورگ  دراد : دوجو  ناناملسم  نایم  درکیور  دادترا و  مکح  هرابرد 

كدنا ناشدادـعت  هک  رگید  هورگ  تسا . هدـش  ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  هبوت  رد  یلم  دـترم  نانز و  دادـترا  هتبلا  دوشیم . لتق  بجوم  دادـترا 
اریز دوشیمن ، هتشک  دترم  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  میرک  نآرق  دناهتـسد : ود  زین  یمالـسا  عبانم  تسین . لتق  بجوم  دادترا  دندقتعم  تسا ،

نامیا و هب  طوبرم  تایآ  ًایناث  تسا . هدـش  هدنـسب  يورخا  رفیک  دـیدهت  هب  اهنت  هدـماین و  دـترم  لتق  زا  ینخـس  چـیه  دادـترا  تایآ  رد  ًالوا 
زا هک  ار  یسک  دراد و  دترم  لتق  رد  تحارص  هکلب  روهظ  تایاور ، تنس و  اما  دراد . تلالد  هدیقع  نامیا و  يدازآ  رب  تحارـص  هب  هدیقع 

هتسج و کسمت  نآرق  تایآ  هب  شیوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  مود  درکیور  نارادفرط  دنادیم . لتق  هب  موکحم  هدش ، رفاک  هتشگرب و  مالسا 
ار دترم  لتق  مکح  یخرب  دناهدرک . هیجوت  ار  تایآ  هتـسج و  کسمت  تایاور  هب  تسخن  درکیور  نارادفرط  دـناهدرک و  هیجوت  ار  تایاور 

هدش رداص  هعماج  لابق  رد  تموکح  ياهتیلوئسم  ماجنا  یمالسا و  ماظن  ظفح  يارب  هک  دننادیم  یعرـش  مکح  هن  یـسایس و  مکح  کی 
تدحو و ظفح  نآ و  ماظن  یمالسا و  هعماج  نایک  ظفح  يارب  هک  تسا  یسایس  مکح  کی  يرطف  دترم  دروم  رد  مادعا  تازاجم  . " تسا
رب یخرب  ( 2 . ) تسا هتفریذـپ  ار  هیرظن  نیمه  ًارهاظ  دوخ  ياهتشاددای  رد  يرهطم  دیهـش  ( 1" . ) تسا هدش  نییعت  یگچراپکی  ماجـسنا و 

تسا فاطعنا  لباق  ریذپرییغت و  يرفیک  هک  دناهتـسناد  ریزعت  هلوقم  زا  ار  نآ  هدرک و  در  دترم  يارب  ار  لتق  ندوب  ّدح  هاگدید  نیمه  يانبم 
نوچ درادن ، یناوخمه  تایاور  اب  بلطم  نیا  هتبلا  دوشیم . نییعت  یمالـسا  مکاح  يوس  زا  نآ  نوچ  دـنچ و  صاخ ، طیارـش  هب  هجوت  اب  و 

دادـترا تایاور  زا  رگید  هجوت  ریغتم . رفیک  کی  هن  تسا ، هدـش  ضرف  هدـش  نییعت  ملـسم و  مکح  کی  تروص  هب  لتق  مکح  تاـیاور  رد 
رد هک  اج  نآ  زا  هشیمه ، يارب  هن  تسا ، یمالسا  هعماج  سیسأت  نارود  مالـسا و  ردص  هب  طوبرم  تایاور  نیا  رد  لتق  مکح  هک  تسا  نیا 
رپ یمالسا  هعماج  هتفاین و  هعسوت  راد  هشیر  فرژ و  تروص  هب  ینید  ياههزومآ  نید و  یمالسا ، هعماج  يریگلکش  مالسا و  روهظ  زاغآ 

يارب نایدوهی  هژیو  هب  ناکرشم ، راکشآ  ینمشد  هئطوت و  رگید  يوس  زا  دندوب . انشآ  مالسا  اب  ییادتبا  لکش  هب  هک  دوب  ناناملـسم  هزات  زا 
نتفر نوریب  يارب  اهینمـشد  اههئطوت و  نیا  زا  يریگولج  تهج  مرکا  ربمایپ  تشاد . نایرج  تدـش  هب  مدرم  ینامیا  ياههیاپ  ندرک  تسس 

ناملسم مدرم  ینامیا  ياهرواب  ندرک  لزلزتم  هئطوت و  دصق  هب  دنکن  تأرج  یسک  ات  دومرف  عیرـشت  ار  لتق  مکح  دادترا )  ) مالـسا هرئاد  زا 
نوریب نآ  زا  سپـس  دنهد ، رارق  ناناملـسم  هرمز  رد  ار  دوخ  یتدم  دـنروآ و  مالـسا  یخرب  هک  Ơا دور . نوریب  سپـس  دوش ، مالـسا  دراو 
لکـش ینید  ياهرواب  نید و  ساسارب  هک  تسا  ياهعماـج  ناـکرا  لـک  رد  لزلزت  ًاـعبط  مدرم و  داـقتعا  ناـمیا و  رد  لزلزت  بجوم  دـنور ،

هب ًافرص  هک  یـسک  اریز  تسین ، يداقتعا  هلئـسم  کی  ًالـصا  دادترا  هلئـسم ، نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم . نییعت  نید  طسوت  نآ  نیناوق  هتفرگ و 
مکح یناسک  نینچ  دروم  رد  درادـن . ار  دادـترا  مکح  دـشاب ، هدرکن  يریگعضوم  هعماـج  لـباقم  رد  تسا و  هدـش  دـقتعم  ینید  تیناـقح 
یفن دوحج و  يور  زا  شراکنا  ینعی   ) هنادحاج راکنا  دـننام  هدـش ، ظاحل  دادـترا  رد  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  هکلب  هدـشن ، يراج  دادـترا 

دادترا و مکح  هدش و  هاگن  نآ  هب  یعامتجا  یسایس و  درکیور  زا  دنک ) يریگعضوم  هعماج  تاداقتعا  مالسا و  لباقم  رد  دشاب و  تقیقح 
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قح يرگید  نید  تسین و  قح  مالـسا  نید  هک  دوش  دـقتعم  ضارغا  هنیک و  هنوگره  زا  رود  هب  یـسک  رگا  نیارباـنب  دوـشیم ؛ يراـج  لـتق 
هدـیقع و لیمحت  تنوشخ و  ملظ و  تسا  نکمم  دنتـسین ، هاگآ  مکح  تمکح  زا  هک  اهنآ  يارب  يرطف  دـترم  یـسایس  مکح  هچرگ  تسا 
دراد و ینورد  داقتعا  هک  تسین  یـسک  هب  طوبرم  ماـکحا  نیا  هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو  ددرگ ، یقلت  هشیدـنا  يدازآ  بلس 
یمالسا و تیمکاح  دضرب  مایق  تقیقح  رد  و  دزادرپ ، غیلبت  ای  راهظا  هب  هک  دوشیم  لماش  ار  یسک  اهنت  هکلب  هدماینرب ، نآ  راهظا  ماقم  رد 
هب هجوت  اـب  ( 2" .) درادـن تافانم  هشیدـنا  يدازآ  اب  و  تسین ، لیلد  یب  يریگتخـس  نیا  هک  دوشیم  نشور  دـنک ، نآ  تدـحو  ماجـسنا و 

طوبرم و عوضوم  ظاحل  زا  اما  تسا ، یگشیمه  عیرشت  هچرگ  دترم  يارب  لتق  مکح  هک  دنرواب  نیا  رب  رگید  یـضعب  دش ، نایب  هک  یبلاطم 
: تسا هدـش  حرطم  توافتم  ياههاگدـید  دـیق  نیا  هرابرد  دوشیمن  بترتم  مکح  دوبن ، تلاـح  نآ  رگا  هک  تسا  ياهژیو  تلاـح  هب  دـیقم 

تیناقح رد  دـیدرت  کش و  ای  مالـسا  زا  نتـشگزاب  يانعم  هب  دادـترا  لصا  ساسانیارب  دـننادیم . نالعا  راـهظا و  ار  هدـش  داـی  دـیق  یخرب 
. دنک مالعا  راهظا و  ار  شايداقتعا  یب  دادـترا و  دـترم ، هک  دوشیم  لتق  بوجو  هب  مکح  یماگنه  اهنت  هکلب  تسین ، لتق  بجوم  مالـسا ،

راهظا ار  شاهدیقع  صخش  هک  دراد  انعم  ییاج  رد  ریبعت  نیا  تسا . تایاور  رد  هبوت ) تساوخرد  "  ) هباتتسا  " ریبعت هاگدید ، نیا  هاگ  هیکت 
هاگدید نیاربانب  دننادیم . مالـسا  تیناقح  هب  یهاگآ  ملع و  ار  هدـش  دای  دـیق  رگید  یـضعب  تسا . انعم  یب  هباتتـسا "  " هنرگو دـشاب  هدرک 

کش ای  مالسا  هب  لهج  زا  یشان  دادترا  رگا  دشاب . هتفرگ  تروص  مالـسا  تیناقح  هب  ملع  مغر  هب  هک  دوشیم  لتق  بجوم  یماگنه  دادترا 
دناهتفگ یخرب  دـناهدرک : ریبعت  یفلتخم  ياههنوگ  هب  هدـش  داـی  دـیق  زا  هیرظن  نیا  نارادـفرط  تسین . لـتق  بجوم  دـشاب ، نآ  تیناـقح  رد 

دراد و تقیقح  کی  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  همه  دشابن . دیلقت  زا  یـشان  دادترا  دناهتفگ  رگید  یـضعب  دشاب . راکنا  دهج و  اب  هارمه  دادـترا 
، يزاریش مراکم   - 1 اهتشونیپ : رگید . لماوع  هجیتن  رد  هن  دشاب ، هتفرگ  تروص  مالسا  تیناقح  هب  ملع  مغر  هب  دیاب  دادترا  هک  نیا  نآ 
ص ج 11 ، هنومن ، ریسفت   - 3 ص 316 . ج 2 ، اردص ، چ  مق ، يرهطم ، دیهش  ياهتشاددای   - 2 هرامش 6 . لاس 24 ، مالسا ، بتکم  رصان ،

.426

تسا هدمآ  ياهیآ  تحارص  هب  نآرق  رد  نآ  مکح  دادترا و  دروم  رد  ایآ 

شسرپ

تسا هدمآ  ياهیآ  تحارص  هب  نآرق  رد  نآ  مکح  دادترا و  دروم  رد  ایآ 

خساپ

هیآ 217; هرقب  هروـس  . 1 زا : دـنترابع  دـشابیم ، نآ  رب  تبرتم  ماکحا  دادـترا و  ةراـبرد  تحارـص  هب  هک  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  هلب 
نوُِدل ـَـ اَهِیف َخ ْمُه  ِراَّنلا  َـُب  َحْصَأ َکَغلْوُأَو  ِةَرِخ   ?َ ْالاَو اَْینُّدلا  ِیف  ْمُُهل  ـَـ َمْعَأ ْتَِطبَح  َكَغلْوُأَف  ٌِرفاَک  َوُهَو  ْتُمَیَف  ِيِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  ْدِدَتْرَی  نَمَو  "

نانآ و  دوریم ، داب  رب  ترخآ  ایند و  رد  وا  هتشذگ   [ کین لامعا  مامت  دریمب ، رفک  لاح  رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یناملـسم   [ یـسک .. ; 
يَدُْهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدـَْعب  ِم  نّ مِهِر  َـ َبْدَأ ََّیَلَع  ْاوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ 25" ; دمحم ، هروس  . 2 ... دوب " دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دـنخزود ، لها 

هداد و تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، تشپ  قح  ندش  نشور  زا  دـعب  هک  یناسک  ْمَُهل ;  َیَْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُن  َـ َْطیَّشلا
دوخ نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  هیآ 54" ; هدـئام  هروس  تسا " 3 . هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اـب  ار  اـهنآ 

، دنراد تسود  ار  وا  زین [  [ اهنآ دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم ، ار  یتیعمج  هدنیآ  رد  دنوادخ  دـناسریمن [ ینایز  ادـخ  هب   [ ددرگزاب
و ... دنرادن " یـساره  ناگدننک  شنزرـس  زا  دـننکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  دـندنمورین ، نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم  ربارب  رد 

ناملـسم ردام  ای  ردپ و  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  يرطف  دترم  تسا 1 . مسق  ود  رب  دـترم  تایآ 86ـ89 و ... نارمعلآ  هروس  نینچمه 
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، دشاب درم  دترم  هک  یتروص  رد  تسین و  هتفریذپ  یـصخش  نینچ  هبوت  تسا  هتـشگرب  نآ  زا  ًادعب  هتفریذپ و  ار  مالـسا  سپـس  هتفای و  دلوت 
هتفریذپ ار  مالسا  یلو  هدوبن  هدازناملسم  حالطصا  هب  هدوبن و  ناملسم  شردام  ردپ و  هک  تسا  یـسک  یلم  دترم  تسا 2 . لتق  وا  تازاجم 
تحارـص هب  میرک  نآرق  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  دوشیم . هتفریذـپ  وا  هبوت  دـنک ، هبوت  رگا  یـسک  نینچ  تسا  هتـشگرب  نآ  زا  ًادـعب  و 

هک ره  دـیامرفیمیمارگ : ربمایپ  هک  نانچ  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  یمکح  نینچ  یلو  هدرکن  نایب  ار  يرطف  دـترم  درم  لتق  مکح 
ره دومرف : دترم ، مکح  زا  ملسم  نب  دمحم  لاوئس  هب  خساپ  رد   7 رقاب ماما  دیشکب ". ار  وا  داد ، رییغت  ار  دوخ  مالسا   [ نید يرطف  دترم  درم  [

تسین و هتفریذـپ  شاهبوت  دزرو ، رفک  تسا  هدومرف  لزان   6 دمحم رب  دنوادخ  هچنآ  هب  ندش  ناملـسم  زا  سپ  دباترب و  يور  مالـسا  زا  هک 
یمالـسا تایاور  تایآ و  زا  ار  ماکحا  هک  نآ  هتبلا  دوش ". میـسقت  شنادنزرف  نایم  شثاریم  ددرگ و  ادـج  يو  زا  شنز  دوش ، هتـشک  دـیاب 

ار یهقف  ماکحا  دوخ و  رظن  يأر و  ساـسا  رب  دـناوتیمن  یـسک  ره  تسا و  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  هیقف و  دـنکیم  طابنتـسا  جارختـسا و 
هبوت ات  داد  تلهم  هام  کی  دوب ، هتشگ  رفاک  سپس  هدش و  ناملـسم  هک  ار  يدرمیلع  ترـضح  دیوگیم : يدهن  نامثعوبا  دنک . جارختـسا 

مالعالا بتکم  ص 97ـ99 ، يرهـش ج 4 ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا  نازیم  ر.ك  تشک (  ار  وایلع  ترـضح  درکن و  هبوت  وا  یلو  دنک 
 ( یمالسالا

؟ تسیچ ینید  نورد  رظنمو  نآرقرظنزا  نآ  مکحو  دترم  هاگیاج  - 1

هراشا

؟ تسیچ رگید  نایدارد  ینید و  نورب  هاگنزا  دترم  مکح  - 2

شسرپ

؟ تسیچ رگید  نایدارد  ینید و  نورب  هاگنزا  دترم  مکح  - 2 تسیچ ؟ ینید  نورد  رظنمو  نآرقرظنزا  نآ  مکحو  دترم  هاگیاج  - 1

خساپ

یم رامش  هب  نیملسم  هعماج  یجراخ  ههبج  هک  " 2" باتک لهاو  " 1" نیکرـشم ياه  شالتزا  مه  دادترا  ياه  هنیمز  یفرعمرد  میرک  نآرق 
ياربار باتک  لها  شور  نآرق ، دنک .  یم  رکذ  ار  "3" یناطیـش سواسوو  سفن  ياوه  ینعی  یلخاد ـ  ياه  هنیمز  مهو  دنک  یم  دای  دنیآ ـ 
راهنلا هجو  اونمآ  نیذلا  یلع  لزنا  يذلاب  اونمآ  باتکلا  لها  نم  فیاط  تلاقو   : " دنک یم  نایب  نینچ  زین  ار  نیملـسم  ندـناشک  دادـترا  هب 

دیروایب نامیا  زور  زاغآرد  هدش  لزان  نانمومرب  هچنآ  هب  ًارهاظ  دـیورب و  دـنتفگ :  باتک  لها  زا  یعمجو  "  ) نوعجری مهلعل  هرخآ  اورفکاو 
نیاو دنناد  یم  نیشیپ  ینامـسآ  تراشب  زا  هاگآ  باتک و  لهاار  امـش  اریز  [ دندرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  اهنآ  دیاش  دیوش  رفاک  زور  نایاپ  ردو 
ندرک یثنخ  تفگ ـ  میهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  دـترم ـ  ییازج  مکح  ياه  هفـسلف  زا  یکی  " 4] "" نک لزلزتم  ار  نانآ  هک  تسا  یفاـک  هئطوت 
دولخو لاـمعا  طـبح  ثعاـب  ار  رفک  لاـحرد  گرمو  دادـترا  دادـترا ، زا  زیهرپرد  ناناملـسم  هب  رادـشه  ردو  تسا .  اـه  هئطوـت  هنوـگ  نیا 

مدرم هکئالمو و  ادخ  تنعل  بجوتـسم  دوش  دترم  یهلا  تایآ  هدهاشم  مالـسا و  زا  سپ  هک  یـسک  "  ، 6" تسا هدرک  نایب  منهج  شتآرد 
نا مهازج  کیلوا  نیملاظلا  موقلا  يدهی  ال  او ... تانیبلا  مه  اجو  قح  لوسرلا  نا  اودهشو  مهنامیادعب  اورفک  ًاموق  يدهی ا ... فیک   . " تسا

اوحلـصاو کلاذ  دعب  نم  اوبات  نیذلا  الا  نورظنی  مهالو  باذعلا  مهنع  ففخی  اهیف ال  نیدـلاخ  نیعمجا  سانلاو  هکئالملا  و  هنعل ا ... مهیلع 
ار یتیعمج  دنوادخ  هنوگچ  "  ) نولاضلا مه  کیلوا  مهتبوت و  لبقت  نل  ارفک  اودادزا  مث  مهنامیا  دـعب  اورفک  نیذـلا  نا  میحر  روفغ  ناف ا ...
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ار ناراکمتس  تیعمج  ادخو  دندشرفاک . اهنآ  يارب  نشور  ياه  هناشن  ندمآو  لوسر  تیناقح  هب  یهاوگو  نامیا  زا  دعبو  دنک  یم  تیاده 
یم نعل  نیارد  هراومه  اهنآ  تساهنآرب .  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  دنوادخ و  درطو  نعل  هک  تسا  نیا  اهنآ  رفیک  درک . دـهاوخن  تیادـه 
اریز دـنیامن  حالـصاو  دـننک  هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناـسک  رگم  دوش  یمن  هداد  تلهم  اـهنآ  هبو  دـبای  یمن  فـیفخت  اـهنآ  تازاـجم  دـننام ،
نانآ هبوت  هاگچیه  دندیزرو  رارصاو  دندوزفا  دوخرفکرب  سپس  ودندش  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یناسک   . تسا هدنـشخبو  هدنزرمآ  دنوادخ 

تـسا مدرمو  هکئالمو  ادخ  نعل  بجوتـسم  دترم ،  : ًالوا هک :  دیآ  یم  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  " . 7 .( " دنتـسه ناهارمگ  اهنآو  دوش  یمن  لوبق 
یم يراشفاپ  دوخ  دادـترارب  هک  نادـترم  زا  یخرب   : ًاثلاث . دوش یم  هتفریذـپ  وا  هبوت  درک  هبوت  رگا  دـترم  ًایناث :  تسین . محرت  قحتـسم  اذـلو 
اما تسناد  دترم  يویند  تازاجم  مکح  رگ  نایب  میقتسم  روط  هب  ناوت  یمن  هچرگ  ار  تایآ  نیا  رکدت :  دوش . یمن  هتفریذپ  نانآ  هبوت  دننک 

هتفریذـپن ار  نادـترمزا  یخرب  هبوـت  زین  يرگید  ياـجرد  میرک  نآرق  دـنک . یم  دـییاتار  نآو  تساراـگزاس  نآ  اـب  هک  تسا  يا  هنوـگ  هـب 
ًاباذع مهل  ناب  نیقفانملا  رـشب  الیبس  مهیدهیلالو  مهل  رفغیل  نکی ا ... مل  ورفک ا  اودادزا  مث  اورفک  مث  اونمآ  مثورفک  اونمآ  نیذلا  نا  ." تسا
تسا انعم  نیدب  نیا  دریذپ . یمنار  دادترا  لهازا  یخرب  هبوت  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  لبق  هیآ  مهو  هیآ  نیارد  مه  ( : 1) رکذت ".8"  " امیلع

ًاعطق دندرک  یقیقح  هبوت  رگا  هلب  دننک .  یمن  یقیقح  هبوتو  دنوش  یمن  تیادـه  ًالمع  ناشیاهلدرد  نامیا  رارقتـسا  مدـع  لیلد  هب  نانیا  هک 
هاگدید زاو  رهاظ  رد  يرطف  دترم  درم  هبوت  شریذپ  مدع  ( : 2) رکذت " 9" تسا هدادار  هدعو  نیا  دوخ  هک  دریذپ  یم  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ 

وا يویند  تازاجم  هب  یطاـبتراو  تسوادوخ  صخـش  هب  طوبرم  دـنوادخ  دزن  وا  هبوت  شریذـپ  هک  یلاـحرد  تساوا  مرج  يویند  تازاـجم 
. دشاب مادعا  وا  مرج  تازاجم  لاح  نیعرد  دریذپب  ار  وا  هبوت  دنوادخ  تسا  نکمم  ینعی  درادن . 

؟ دوش یم  بوسحم  دترم  ددنویپب ، مزعلاولوا  ناربمایپ  نایدا  زا  یکی  هب  دهاوخب  یناملسم  درف  ایآو  دوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  دترم 

شسرپ

؟ دوش یم  بوسحم  دترم  ددنویپب ، مزعلاولوا  ناربمایپ  نایدا  زا  یکی  هب  دهاوخب  یناملسم  درف  ایآو  دوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  دترم 

خساپ

قیقحت ساسارب  ایو  دشاب  ردامو  ردپ  زا  تیعبت  وا  هیلوا  مالـسا  هکنیا  هچ  . ددرگزاب رفک  هب  مالـسازا  سپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  دترم 
یتـحو تسا  گرم  زین  نآ  تازاـجمو  تسا  مرج  فـلتخم  ناـیدا  هاگدـید  زا  دادـترا  رگید :  ناـیدارد  دـترم  مـکح  - 2 دشاب .  هدـیزگرب 

میدق دهع  سدقم  باتک  زا  عبنمود  رکذ  هب  راصتخا  هب  اجنیارد  تسا . مالسا  زا  رتدیدش  رایـسب  نآ  مکح  دوجوم ، نایدا  عبانم  زا  یخربرد 
ار وت  تسا  وت  ناج  لثم  هک  وت  قیفر  ایو  وت  شوغآ  مه  نز  ای  وت  رتخد  ایو  رـسپ  ای  تردام  رـسپ  ای  تردارب  رگا  مینک . یم  هدنـسب  دـیدجو 

مـشچو هدم  شوگ  ار  واو  نکم  لوبق  ار  وا   ... مییامن تدابع  دیتسنادن  وت  يابآو  وت  هک  يریغ  نایادخ  ات  میورب  هک  دیوگب  هدومن  اوغا  ًارس 
تـسد دـعبو  دوش  زارد  شلتق  هب  وت  تسد  ًالوا  ناسر  لـتق  هب  ار  وا  هتبلا  رادـم  ناـهنپ  ار  يوو  وشم  لـمحتم  ار  واو  دـیامنن  تمحر  وارب  وت 

زا رـصم  نیمز  زا  ار  وت  يادـخ  دـنوادخ  زا  ار  وت  هک  دوب  نیا  يایوج  هک  نیا  ببـس  هب  دریمب  ات  امن  راسگنـس  گنـس  اب  ار  وا  موق و  یمامت 
رگا " 10 ... " دنوشن بکترم  ام  نایمرد  ار  عینش  رما  نینچ  رگید  رابو  دنسرتبو  دنونشب  نایلییارـسا  یمامت  ات  دنارب  دروآ  نوریب  یگدنب  هناخ 
تسا هدش  ربخ  اب  هک  نیا  زا  دعب  مه  نآ  دنک . در  تسا  وا  هدنهد  تاجن  هک  ار  حیسم  هک  دشاب  نیا  مه  شهانگو  دنکب  هانگ  هتسناد  یسک 

. تسین یهانگ  نینچ  رـش  زا  يرارف  هار  رگیدو  دوش  یمن  كاپ  حیـسم  نوخ  اب  هانگ  نیا  دـشخبب ، ار  وا  ناهانگ  اـت  تسا  هدـمآ  حیـسم  هک 
یبضغ مشخ و  نامه  دـسر ، یم  وا  هب  ادـخ  دـیدش  بضغ  مشخ و  زا  هک  دـشاب  یکانتـشحو  تازاجم  راظتنا  هک  نیا  زج  يرگید  هار  یلب ،

وا هانگ  هب  رفن  هس  ایود  رگا  تسکـش ، یم  ار  یـسوم  نیناوق  هک  یـسک  دـنک . یم  كـالهو  دـنازوس  یم  ار  ادـخ  نانمـشد  ماـمت  هک  تسا 
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یناسک راظتنا  رد  يرت  كانتشحو  تازاجم  هچ  دینک  یم  رکف  الاح  دش . یم  هتـشک  اج  هباج  مرحت  نودب  صخـش  نآ  دنداد ، یم  تداهش 
باسح هب  كاپانو  هتفرگ  مک  تسد  دش ، هتخیر  ناشناهانگ  عفر  يارب  هک  ار  وا  نوخو  دنا  هدرک  لامدـگل  اپ  ریز  ار  ادـخ  دـنزرف  هک  تسا 

نیا زا  "11." دن هدرک ا  یتمرح  یبو  هتفگ  دب  دنک  یم  زاب  ادخ  نازیزع  يور  هب  ار  ادخ  تمحر  ياهرد  هک  ادـخ  كاپ  حورو  دـنا ، هدروآ 
هجوت دیاب  اما  تسا .  گرم  مالـسا  دننام  حیـسمو  دوهی  نیدرد  دادترا  مکح  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  دـیدج  دـهعو  میدـق  دـهع  زا  زارف  ود 

تعیرـش هاگدید  زا  دادترا  مکح  رگنایب  دناوت  یمن  هجو  چیه  هبو  تسا  دیدجو  میدق  دهع  دوجوم  عبانمزا  دشرکذ  هچنآ  - 1 هک :  تشاد 
نوتم نیا  رد  هک  دشاب  نآ  ًاقیقد  دـترم  لتق  یگنوگچ  عون  دادـترا و  طیارـش  تسین  مولعم  ینعی  دـشاب .  (ع ) یـسیعو (ع ) یـسوم ترـضح 

نیناوق اذل  تسا  هدرک  بلـس  نید  زا  یعامتجا  يراذگنوناقرد  ار  یتلاخد  هنوگره  زورما ، تیجیـسم  ناهجرب  مکاح  رکفت  - 2. تسا هدمآ 
دش رکذ  میدق  دهع  زا  دترم  هک  يا  هفسلف  -3. دشاب اسیلک  بابرا  دزن  یتح  حیسم  نید  رگنایب  دناوت  یمن  یحیسم  ياهروشک  زورما  ییازج 
دش نییبت  مالسا  هاگدید  زا  دترم  مکح  هفسلف  رد  يرتلماک  لکـش  هب  ود  ره  دش  نایب  دیدج  دهعزا  دترم  هانگ  تمظع  ناونع  هب  هچنآ  زینو 

فالتخا نآ  طورـشرد  طقفو  تسا  لتق  بهاذمو  نایدا  همهرد  هلمجلا  یف  دترم  مکح  هک  نآ  هجیتن  دـینک . هسیاقم  ار  نآ  دـیناوت  یم  هک 
ج 2،ص هنومن ، ریسفت  ( 5  ) 72/ نارمع لآ  ( 4  ) 25/ دمحم ( 3  ) 109/ هرقب ( 2  ) نارمع 149/151 لآ  /217؛ هرقب ( 1  . ) دراد دوجو  یکدـنا 
(10  ) ءاسن هورـس  هیآ 137  لیذ  ،ج5،ص113، یئابطابط همـالع  نازیملا ، ( 9  ) 137/ ءاسن ( 8  ) 90-86/ نارمع لآ  ( 7  ) 217/ هرقب ( 6  ) 466

يدالیم 1856 ندـنل ، هنطلـسلا  راد  نلگ ، میلو  همجرت  سدـقملا ، باتک  ( هیآ رب 18  لمتشم  ،) لصف 13 ، ینثم هیروت  رفـس  میدق :  دـهع  عبنم 
دهع عبنم   380 صص 379 - لصفلا 13، عارتشـالا ، هینثت  رفـس  توریب ، قرـشملاراد ، سدـقملا ـ  باـتکلا  ،ص 358-357  يرجه و1272 

نامزاس دیدج ، دهع  يریسفت  همجرت  حیـسم ، یـسیع  لیجنا   ) هلمج 32-26 دـنب 10 ، نایناربع ، داژن  يدوهی  نایحیـسم  هب  يا  همان  دـیدج : 
1357،ص306-305 نارهت ، سدقم ، باتک  يریسفت  همجرت 

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  رگا 

شسرپ

؟ دنوشیم بوسحم  دترم  دننیزگیم  رب  ار  مالسا  ریغ  هک  یناسک  ارچ  دومن ، باختنا  داهتجا  يدازآ و  ساسا  رب  دیاب  ار  نید  رگا 

خساپ

چیه ای  دنک و  باختنا  ار  نید  ای  دنامب و  رفاک  هک  تسا  دازآ  هدوب  رفاک  لوا  زا  هک  یسک  ینعی  تسین ، نید  لوبق  تخانش و  زا  لبق  دادترا 
لئالد يرود  زا  فیلکت و  نارود  هب  ندیـسر  زا  دـعب  يدرف  هک  یماگنه  اما  دـشاب  تواـفت  یب  زیچ  همه  هب  ینعی  دـنکن . باـختنا  ار  مادـک 

هتـشگرب و نید  زا  يزور  دریگب و  يزاب  هب  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  داد . رارق  ناناملـسم  فیدر  رد  ار  دوخ  تفریذپ و  ار  مالـسا  نید  یلقع 
هرابود هک  تسا  دازآ  وا  دـشابن  ینلع  وا  دادـترا  رگا  هتبلا  دـیامن . تسـس  ار  ناناملـسم  هیحور  قیرط  نیا  هب  دـنک و  ینلع  ار  دوخ  راک  نیا 

اما تسا . هدشن  دودحم  وا  يدازآ  نیاربانب  تسین . وا  يارب  یلکـشم  هنوگچیه  دنک و  ادیپ  شیارگ  ياهدیقع  هب  دوخ  شیپ  رد  دوش و  رفاک 
ندناشفا ثعاب  تسا و  یمالسا  هعماج  ینکش  میرح  نیا  اریز  دراد . تازاجم  تسا و  عونمم  مالسا  رظن  زا  نآ  جیورت  تکرح و  نیا  مالعا 

هسیسد نینچ  زا  دراد و  ییاویـش  نایب  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  { 1 .} دوشیم یمالـسا  هعماج  دارفا  نانموم و  نایم  رد  کش  دیدرت و  مخت 
اُونِمآ ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاَط  َْتلاَقَو  : ) دیامرفیم هتـشادرب و  هدرپ  دننک  تسـس  ار  مدرم  نامیا  ات  دناهدومن  حرط  مالـسا  نیفلاخم  هک  ییاه 

هک یباتک  نید و  هب  هک  دـنتفگ  باتک  لـها  زا  یهورگ  و  { 2 {؛) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکاَو  ِراَـهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلاـِب 
نیدزا زین  اهنآ  هلیح  نیا  هب  دـیاش  دـیوش  رفاک  زور  رخآ  دـیروآ و  نامیا  زور  ِلوا  هعدـخ ، گنرین و  يور  زا  هدـش  لزاـن  ناناملـسم  يارب 
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يارب وا  اریز  دننک  ظفح  ار  وا  تمرح  هنوگچ  نارگید  سپ  درادیمن  هاگن  ار  دوخ  یناسنا  تمرح  دترم  صخش  نیاربانب  دندرگرب . مالـسا 
ییانـشآ يارب  هن . رگید  یـضعب  دنتـسه و  وفع  هبوت و  لـباق  یخرب  هک  دراد  یعاوـنا  دادـترا  هتبلا  هدـشن . لـئاق  یـشزرا  مه  دوـخ  باـختنا 

دعب هدش  ناملـسم  وا  یلو  دندوب  رفاک  شردام  ردپ و  هک  یـسک  ینعی   ) یلم دترم  رگا  مینکیم : هراشا  نآ  هب  هصالخ  روط  هب  ناگدـنناوخ 
هدش ناملسم  وا  یلو  دندوب  ناملـسم  اهنآ ، زا  یکی  ای  شردام و  ردپ و  هک  یـسک   ) يرطف دترم  اما  دوشیم . هتفریذپ  دنک ، هبوت  دش ) رفاک 

دادـترا ققحت  رد  مهدـصق  رایتخا و  لقع و  غولب و  نینچ  مه  و  دوشیم . هتـشک  تسین و  هتفریذـپ  شاهبوت  دـشاب  درم  رگا  دـش ) رفاک  دـعب 
یف لوـقلا  ج 2 ، هلیــسولا ، ریرح  [. 3 . ] هـیآ 72 نارمع ، لآ  هروـس  [. 2 . ] خـساپ 2 قـح ، هار  رد  هسـسوم  همانخـساپ ، [. 1 { ] 3 .} تسا طرش 

. دادترالا

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  رگا 

شسرپ

؟  دینادیم دترم  ار  وا  امش  ارچ  دیسرن  ياهجیتن  هب  نید  لوصا  هرابرد  شیوخ  تاقیقحت  رد  یسک  رگا 

خساپ

نامیا اریز  دنک .  روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  ناگمه  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  دناوخیم ، ارف  یهالا  توعد  شریذپ  هب  ار  همه  مالسا  نید 
اب نامز  رورم  هب  بتکم  تیناقح  هب  نامیا  عقاو  هب  تسا ، راگزاسان  مالـسا  فدـه  اب  نید  رد  هارکا  دـباتیمن و و  رب  ار  روز  ربج و  داقتعا  و 

نیا زا  دوشیمن . دراو  شناج  ورملق  رد  زین  نید  دوشن ، لصاح  یـسک  يارب  نید  لوصا  رگا  دیآیم و  تسدـب  هشیدـنا  قیقحت و  هعلاطم و 
قطنم و زا  يوریپ  دیاقع و  رد  دیلقت  كرت  هب  ار  ناگمه  مالسا  دوشیم : دیکات  هتکن  نیا  رب  ِنیِّدلاِیف »  َهارِْکا  ال   » هیآ هرابود  يروآدای  اب  ور 

ياهلیلد اب  یبهذم  ینابم  هب  يدنبیاپ  رب  ار  ناگمه  هتشاد ، رذحرب  لیلد  یب  هناروکروک و  يوریپ  زا  ار  شناوریپ  دناوخیم و  ارف  لالدتـسا 
یتـح نآرق  دـنکیمن ؛  قیوشت  دـباتیمن و  رب  نید  شریذـپ  رد  ار  روز  ربـج و  زگره  ینید  نینچ  دـنکیم . توعد  ماـهبا  زا  رود  یقطنم و 

یَّتَح ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِا  َو  : » دیامرفیم ربمایپ  هب  دنکیم و  نیمـضت  ارف  یـسررب  قیقحت و  يارب  ار  ناکرـشم  تینما 
؛  دونشب ار  ادخ  مالک  ات  هد  شهانپ  تساوخ  هانپ  وت  زا  ناکرشم  زا  یکی  رگا  َنوُمَْلعَی ؛  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسَی 

لوصا هراب  رد  دوخ  تاقیقحت  اب  هک  ار  یناسنا  مالسا ، نید  نیاربانب  { 5 .«} دـننادان یموق  نانآ  هک  ارچ  ناسرب ، شنما  ناکم  هب  ار  وا  سپس 
اب تفلاخم  ياضف  يروآ  مهارف  يانعم  هب  رما  نیا  هتبلا  دنزاسیمن . يراج  وا  رب  ار  دترم  ماکحا  دـنمانیمن و  دـترم  دـسرن  ياهجیتن  هب  نید 
رد دـناهتفریذپ و  ار  مالـسا  نید  هک  یناـسک  رگا  نیارباـنب  تسا . راوتـسا  كرـش  یفن  دـیحوت و  رب  مالـسا  ساـسا  اریز  تسین ، نـید  لـصا 
هب يدرف  داقتعا  کی  زا  ار  نآ  دـنزیخرب و  نآ  تفلاخم  هب  دـننک و  راکنا  ار  نید  لوصا  زا  یکی  دـناهدرک ، ومن  دـشر و  ینید  ياههداوناخ 

نیرتگرزب دـننک ، شوشم  لطاب  قح و  صیخـشت  رد  ار  یمومع  ناهذا  يزیگنا  هنتف  اـب  دنتـسیاب و  نید  ربارب  رد  هدـناشک ، یعاـمتجا  هطیح 
تشپ ادخ و  ربارب  رد  دهعت  دادرارق و  ضقن  ار  دادترا  دننک / لمحت  دیاب  ار  نآ  تازاجم  دوب و  دنهاوخ  دترم  دناهدش و  بکترم  ار  تنایخ 

اتکی ساسا  رب  هک  ناناملـسم  یعامتجا  يدرف و  تالیکـشت  ماـمت  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  دـترم  {. 6} دناهتـسناد یناسنا  ترطف  هب  ندز  اپ 
نیا زا  ددرگ . نیزگیاج  يرگید  ماظن  اب  دیاب  تسا و  شخب  نابز  رضم و  هکلب  ساسا ، یب  لطاب و  تسا ، راوتسا  تلاسر  هب  نامیا  یتسرپ و 
دترم راک  دروآیم و  مهارف  ار  نید  رب  ینتبم  تاداقتعا  ماظن و  نید و  نتفرگ  هرخـس  هب  کیرحت و  هنیمز  دراکیم و  ار  هنتف  رذـب  دـترم  ور 

ناعذا یفصنم  ره  { 7 .} دوب دـهاوخ  دـیدش  تخـس و  یماظن ، عون  ره  رد  يدرف  نینچ  اب  دروخرب  کش  یب  تسا . گنج  نـالعا  یعون  هب 
ياهیسررب [. 1  / ] دـیامن يریگوـلج  دـترم  ینادرگ  هصرع  زا  ناناملـسم ، ینید  هـیحور  ظـفح  نـید و  هاـگیاج  تشادـساپ  يارب  هـک  دراد 
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هیآ هبوت ، هروس  [. 5 / ] ص 277 ج 1 ، راثآ ، هعومجم  [. 4 / ] هیآ 79 نارمع ، لآ  هروس  [. 3 / ] هیآ 29 فهک ، هروس  [. 2 / ] ص 52 یمالسا ،
نید ملع و  داضت  : عوضوم ص 256 و 257 / یناحبس ، رفعج  اهخساپ ، اهشسرپ و  [. 7 / ] ص ج 2 ، یناجنز ، دیمع  یسایس ، هقف  [. 6 / ] 6

؟ دوشیم گرم  هب  موکحم  دریذپب ، ار  يرگید  نید  یناملسم  رگا  ارچ 

شسرپ

؟ دوشیم گرم  هب  موکحم  دریذپب ، ار  يرگید  نید  یناملسم  رگا  ارچ 

خساپ

هکنیا يارب  اما  دـسرب ، یقیقح  لامک  هب  هتـسیاش  ياهراک  نداد  ماجنا  هلیـسو  هب  دـهاوخیم  تسا و  یناسنا  لامک  بلاط  ًاترطف  ناسنا  ًـالوا 
نتفای یهاگآ  ورگ  رد  نآ  تخانـش  دسانـشب . ار  شیوخ  ییاهن  لامک  دیاب  دنکیم  رتکیدزن  شیونعم  فده  هب  ار  وا  ییاهراک  هچ  دنادب 

شلامک نوگانوگ  بتارمو  فلتخم  لامعا  نایم  یفنمو  تبثم  هطبار  دیاب  نآ ، زا  سپ  تسا . نآ  ماجناو  زاغآ  شیوخ و  دوجو  تقیقح  زا 
تـسد هب  ار  ینیب ) ناهج  لوصا   ) يرطف ياهتخانـش  نیا  ات  ناسنا  دبایب / شیوخ  لماکت  يارب  ار  یحیحـص  هار  دناوتبات  دـهد ، صیخـشت  ار 

يژولوئدیا ینیب و  ناهج  لماش  هک  قح ، نید  تخانـش  يارب  شالت  سپ  دسرب  یحیحـص  يژولوئدیا )  ) يراتفر ماظن  هب  دـناوتیمن  درواین ،
اهشزرا نینچ  زا  هتساوخرب  هک  يراتفر  هک  نانچ  دش ؛ دهاوخن  رسیم  یناسنا ، لامک  هب  ندیـسر  نآ ، نودب  دراد و  ترورـض  تسا ، حیحص 

ار نآ  دانع  جاجل و  يور  زا  زین  تخانـش  زاسپ  دنیآ ، یمنرب  قح  نید  نتخانـش  ددـص  رد  هک  یناسک  دوب و  دـهاوخن  یناسنا  راتفر  دـشابن ،
نآرق هکنانچ  دنتـسین ؛ شیب  یناویح  عقاو  رد  نانیا  دنکیم / هدنـسب  يدام  رذگ  دوز  ياهتذـل  یناویح و  ياهـشهاوخ  هب  هدراذـگ و  رانک 
لکات امک  نولکأی  نوعتمتی و  اورفک  نیذـلاو  راهنالا  اـهتحت  نم  يرجت  تاـنج  تاـحلاصلاولمع  ونمآ و  نیذـلا  لخدـی  هلا  نا  : » دـیامرفیم

هک یتشهب  داد ، دـهاوخ  ياج  تشهب  رد  هدـنهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  مهل ؛» يوثم  راـناو  ماـعنالا 
دـنروخیم و نایاپ  راـهچ  نوچمه  دـنریگیم و  هرهب  اـیند  رذـگدوز  عاـتم  زا  نارفاـک  هک  یلاـح  رد  دراد ، دوجو  نآ  رد  يراـج  ياـهرهن 

هدرک حیرشت  هک  ینیناوق  دننادیم و  نانآ  دوخ  زا  رتهب  ار  ناگدنب  تحلـصم  لاعتم  دنوادخ  { 1 .} تساهنآ هاگیاج  خزود  شتآ  ماجنارس ،
تاررقم دـندومرف : ناگرزب  اذـل  تسا . هعماج  درف و  تحلـصم  تقیقح و  رب  قبطنم  دـصرد  دـص  هدوب و  مدرم  ياـیند  نید و  حالـص  يارب 

دوجو دنوادخ  ياهنامرف  هب  ندرک  لمع  زج  یهار  دسرب  تقیقح  هب  دـهاخیم  یـسک  رگا  تسا و  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  عبات  مالـسا ،
همه هب  مالـسا  رد  ارگ / عقاو  عماج و  تسا  یبتکم  مالـسا  ًایناث ، تسا . تیعقاو  تقیقح و  شاهناوتـشپ  یمالـسا  ماکحا  تقیقح ، رد  درادن /
نید مالـسا ، نید  تسا / هدـش  لماک  هجوت  یعاـمتجا -  يدرف و  یحور ، یمـسج و  يونعم ، يداـم و  زا  معا  یناـسنا -  ياـهراتفر  بتارم 
ننقم هک  دـنوادخ ، دـمآ / دـهاوخن  يرگید  نید  ربماـیپ و  (ص ) متاـخ ربماـیپ  زا  سپ  تسا و  یهلا  نید  نیرخآ  تسا و  یلماـک  دـیواج و 
يارب تساهنید  نیرتلماک  هک  مالسا  نید  { 2 .} تسا ربمایپ  نیرخآ  دمحم  ترضح  دیامرفیم : ًاحیرـص  نآرق  رد  تسا ، نایدا  تاررقم 

، لاعتم دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یقیقح  نییآ  مالـسالا » هللادنع  نیدـلا  نا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا / يرـشب  تاعامتجا  یناسنا و  دارفا  مامت 
زا ترخآ  رد  تـسین و  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک ، باـختنا  دوـخ  يارب  ینیئآ  مالـسا  زا  ریغ  هـک  یـسک  دـیامرفیم : زین  { 3 .} تسا مالـسا  نامه 

دوخ يارب  ینییآ  مالسا  زا  ریغ  هک  یسک  و  { 4 «} نیرساخلا نم  ْرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًایند  مالسالاریغ  غبتی  نم  و  . » تسا ناراکنایز 
هک دـهدیم  ناشن  رگید ، تایآ  نینچمه  تایآ و  نیا  تسا / ناراکنایز  هرمز  رد  ترخآ  رد  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک ، باختنا 

، مالسا زا  ریغ  سک  ره  تسا و  ربمایپ  نیرخآ  مه  مالسا  ربمایپ  و  تسا . ینامسآ  نید  نیرخآ  تسا و  يدیواج  لماک و  نید  مالـسا ، نید 
نودـب دـناوتیمن  تسوا و  لماکت  تایح و  همزـال  نید  تسه ، یناـسنا  هک  یماـگنه  اـت  تسین / هتفریذـپ  وا  زا  دـنک ، وریپ  يرگید  نید  زا 
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، ملاع ضارقنا  ات  هجیتن  رد  و  دمآ ، دهاوخن  يرگید  نید  مالـسا  زا  سپ  لاعتم ، دـنوادخ  هدومرف  هب  مه  یفرط  زا  دـنک و  یگدـنز  بهذـم 
يدام و لماکت  ریسم  زا  درف  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  یمتح  بجاو و  رشب  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  مالسا  رونا  عرـش  ماکحا  زا  تیعبت 
ترطف و ساسارب  نآ  نوناق  هک  تسا  ینید  مالسا  ًاثلاث : درک / دهاوخ  طوقس  يدبا  یتخبدب  یهارمگ و  هاچ  هب  هدش و  جراخ  دوخ  يونعم 

دریگیم همشچرس  یمدآ  تشرس  ترطف و  زا  هک  تسا  یناسنا  لیصا  ياهیدنمزاین  مالسا ، نیناوق  هناوتشپ  تسا . هدش  عضو  ناسنا  تعیبط 
یمدآ ترطف  تشرـس و  قبط  هک  زین  مالـسا  ماکحا  همه  و  تسین ، لیدـبت  رییغت و  لباق  هدوب و  ناسنا  اب  مه  تعیبط  ترطف و  نیا  ًاملـسم  و 

نامز و ره  رد  هدش و  هداد  رارق  تعیبط  تقلخ و  ینابم  لوصا و  يور  مالـسا ، مکح  ساسا  دوب و  دهاوخ  ریذپانرییغت  تباث و  هدـش ، عضو 
هک دراد  یتباث  لیـصا و  ياهیدـنمزاین  هتـشر  کی  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  رـشب  تسا / گنهامه  قفاوم و  رـشب  يرطف  ياضاقت  اـب  ناـکم 

افینح نیدلل  کهجو  مقاف  : » دیامرفیم هدومن و  ترطف  هجوتم  ار  دوخ  نیناوق  ماکحا و  مالـسا  ور ، نیا  زا  دراد . هیکت  اهنآ  رب  ینید  نیناوق 
صلاخ نییآ  هجوتم  ار  دوخ  يور  نوملعیال » سانلا  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کـلذ  هللا  قلخل  لیدـبتال  اـهیلع  ساـنلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف 

نیا تسین ، ادخ  تقلخ  رد  يرییغت  چیه  نک . يوریپ  تسا ، هدش  هداهن  نآ  رب  قلخ  ترطف  هک  ادخ  نید  زا  هتـسویپ  نادرگ و  تراگدرورپ 
اب یـسک  رگا  تسا ، یلقع  یناهرب و  ًالماک  مالـسا ، لئاسم  ًاـعبار ، { 5 .} دـنمهفیمن مدرم  رثـکا  یلو  راوتـسا ، مکحم و  نییآ  نید و  تسا 

تیناقح هب  متح  روط  هب  دـنک ، قیقحت  مالـسا  دروم  رد  یقطنم  هنافـصنم و  يزرو ، ضرغ  ینیب و  هتوک  هنوگ  ره  زا  رود  هب  لـماک و  شنیب 
ناسنا دـسرب / مالـسا  تیناقح  هب  دـناوتیم  دوخ  میلـس  ترطف  هب  تشگزاب  اب  ناـسنا  تسا ، يرطف  نید  مالـسا ، نید  نوچ  دربیم ؛ یپ  نآ 

رد یبوخ  هب  ار  مالـسا  ریغ  ندوب  لـطاب  دـیازفایم و  دوـخ  تفرعم  رب  مالـسا ، نید  دروـم  رد  قـیقحت  اـب  ًاـعطق  تنیط  كاـپ  سفنلا و  میلس 
فاعضتسا هب  هدش و  رود  دوخ  ترطف  زا  ًاعطق  دسرب ، مالسا  زا  ریغ  ینید  هب  دوخ  شالت  قیقحت و  اب  یسک  رگا  هک  نیا  ضرف  رب  دباییم و 

نیب زا  ثعاب  هک  ایرد  نارکیب  لالز و  بآ  هب  ار  بادرم  هدولآ و  بآ  هک  دنتـسه  یناسک  هلزنم  هب  دارفا  عون  نیا  تسا . هدش  راچد  يرکف 
يرگید نید  یـسک  رگا  دنیوگیم / نونجم  درخ و  مک  هعماج ، فرع  رد  یناسک  نینچ  هب  دـنهدیم / حـیجرت  تساهیگدولآ ، مامت  ندرب 

راب وا  رب  دادترا  مکح  تسین و  هتفریذپ  يو  زا  هک  تسا  نشور  دنک ، راکنا  قیقحت  اب  ار  مالـسا  تایرورـض  هک  انعم  نیا  هب  دنک  باختنا  ار 
ناـنآ زا  یکی  اـی  رداـم  ردـپ و  هک  تسا  یـسک  يرطف : دـترم  یلم / دـترم  ب ) يرطف . دـترم  فـلا ) تسا : مسق  ود  ياراد  دـترم  دوـشیم /

روط هب  ای  دنک ، راکنا  ار  داعم  ای  مالسا  ربمایپ  توبن  دیحوت و  دننام  مالسا  سدقم  نید  تایرورـض  زا  یکی  غولب ، زا  سپ  دشاب و  ناملـسم 
توبث زا  سپ  دنک ، هبوت  دنچ  ره  دـشاب ، مالـسا  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  هب  مزالم  نآ  راکنا  هک  دـیامن  راکنا  ار  یملـسم  مکح  هناملاع ،

نییآ هب  غولب  زا  سپ  یلو  تسا  هدشن  دلوتم  ناملـسم  هداوناخ  رد  هک  تسا  یـسک  یلم : دترم  دوشیم / هتـشگ  عرـش ، مکاح  دزن  وا  دادترا 
، دوش دترم  ینز  رگا  دوشیم . هتشک  ددرگنزاب ، مالسا  نییآ  هب  دنکن و  هبوت  رگا  یلم  دترم  دزیخرب / نآ  راکنا  هب  سپـس  هدیورگ و  مالـسا 

نییآ دزاسیم / مهارف  مالـسا  هب  ار  وا  تشگزاب  تامدـقم  یمالـسا  مکاح  ددرگیم و  سبح  هکلب  دوشیمن ، هتـشک  یلم ، اـی  يرطف  دـترم 
زا داقتنا  تسا ، دازآ  داقتنا  ثحب و  کیتارکومد ، ياهتموکح  رد  دوش / هتشک  دترم  دهدیم  روتسد  هنتف ، ندومن  نک  هشیر  يارب  مالـسا 

یمالـسا تموکح  دراد / ار  تازاجم  نیرتدـیدش  نآ  دـض  رب  تیلاعف  هکلب  تسین ، دازآ  روشک ، رب  مکاح  ماظن  اب  هزرابم  عامتجا و  ساـسا 
مالسا دهدیم . لیکـشت  یـصوصخم  رـصانع  تیموق و  ار  رگید  ياهتموکح  ساسا  یلو  تسا ، راوتـسا  ندوب  ینامـسآ  نامیا و  ساسارب 

هب تشگزاب  مدع  تروص  رد  یلم  دترم  یلو  دوشیم ، هتشک  طرش  دیق و  نودب  يرطف  دترم  تسا ، هتـشاذگ  قرف  یلم  يرطف و  دترم  نایم 
هب يدشر  ناملس  لثم  تسا  هدوب  ناملـسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادترا  یعامتجا  ررـض  هک  تسا  نیا  توافت  نیا  زار  ددرگیم . مادعا  مالـسا ،

دشاب و هتشاد  یبوخ  یسایس  شنیب  سک  ره  تسا . هدروآ  ور  مالسا  هب  سپـس  هدوب ، ناملـسم  ریغ  هک  تسا  ياهناگیب  درف  زا  رتالاب  بتارم 
دیامن و یـسررب  بوخ  ار  یـصخش  نینچ  زا  مالـسا  نانمـشد  دیدش  ياهتیامح  دنک و  هعلاطم  یبوخ  هب  ار  يدـشر  ناملـس  دادـترا  نایرج 
رد دـنمورین ، يوق و  تاطابترا  نتـشاد  ببـس  هب  يرطف  دـترم  ددرگیم / نشور  وا  رب  دـترم  لتق  مکح  هفـسلف  دـنک ، یباـی  هشیر  ار  هلأـسم 

دترم هک  یلاح  رد  دنک ، تیلاعف  مایق و  مالـسا  تموکح  دض  رب  دـناوتیم  رتهب  دراذـگب و  یفنم  رثا  دـناوتیم  رتشیب  یمالـسا  ياههداوناخ 
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رب شاهدـیقع  زا  دریگیم و  رارق  ریثأـت  تحت  رتدوز  نز  اریز  دوـشیمن ، هتـشک  مالـسا  رد  زین  دـترم  نز  درادـن / ار  يایفنم  رثا  نـینچ  زیلم 
هتفگ هچ  نآ  زا  تسا / راکنا  مکح ، عوضوم  یمالسا ، ثیدح  رد  اریز  ددرگیمن ؛ لتق  بجوم  دشاب  ههبش  هب  دنـسم  راکنا ، رگا  ددرگیم /

روبجم نید  نتفریذـپ  هب  ار  رـشب  دارفا  مالـسا  اریز  درادـن ، مکح  نیا  اـب  یتاـفانم  چـیه  نید  دروم  رد  قیقحت  موزل  هک  دوشیم  نشور  دـش 
رد ار  نآ  روز  هب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  داقتعا  نامیا و  ًالوصا  دـنکیم / توعد  نآ  شریذـپ  دوخ و  يوس  هب  ار  همه  دـنچ  ره  دـنکیمن ،

هارکا مدع  يانعم  هتبلا  تسا . هداد  رارق  { 6 «} نیدلا یف  هارکاال   » ار دوخ  راعـش  تسخن  زور  زا  نآرق  تهج ، نیا  زا  دروآ / دـیدپ  دارفا  لد 
، دـهدب رارق  هچیزاب  دـیامن و  ریـسفت  هیجوت و  دـهاوخیم  روط  ره  ار  نید  دروایب و  نید  رـس  دـهاوخیم  ییالب  ره  سک  ره  هک  تسین  نیا 
هک ار  یفدـه  هارکا  عقاو  رد  درک / ناملـسم  ناوتیمن  ربج  روز و  اب  دنتـسین  ناملـسم  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  هارکا  مدـع  ياـنعم  هکلب 
رد هعلاطم  نامز و  رورم  اب  هک  تسا  یتلاح  هدـمآ ، ادـخ  بناج  زا  هک  یبتکم  تیناقح  هب  ناـمیا  دـنکیمن . نیمأـت  دـنکیم ، لاـبند  مالـسا 

هناققحم شریذـپ  نید ، لوصا  رد  قیقحت  زا  ضرغ  دـیآیم و  دـیدپ  لد  قامعا  رد  نآ  نیهارب  لیالد و  نید و  ياـههشیر  تایـصوصخ و 
هیآ دمحم ، هروس  [. 1 / ] دوشن جراخ  نید  زا  قیقحت  زا  دعب  هک  نیا  ات  دیازفایب  دوخ  تفرعم  رب  دـنک و  قیقحت  دـیاب  ناملـسم  تسا و  مالـسا 

هروس [. 6 / ] هیآ 30 مور ، هروس  [. 5 / ] هیآ 85 نارمع ، لآ  هروـس  [. 4 / ] هیآ 18 نارمع ، لآ  هروـس  [. 3 / ] هیآ 33 بازحا ، هروـس  [. 2 . ] 12
هیآ 256/ هرقب ،

؟ دوش یم  دترم  ای  كرشم  یناملسم  یتروص  هچ  رد 

شسرپ

؟ دوش یم  دترم  ای  كرشم  یناملسم  یتروص  هچ  رد 

خساپ

یکی ییاـتکی و  ياـنعم  هب  دـیحوت  نآ ، ربارب  رد  تسادـخ و  نوناـق  راـک و  رد  ریغ  نداد  تکرـش  تکراـشم و  ياـنعم  هب  تغل  رد  كرش ،
تعاطا تیدوبع و  تیبوبر ،  لاعفا ،  تافـص ،  تاذ ،  رد  دـنوادخ  ییاـتکی  ياـنعم  هب  دـیحوت  یهلا ، ناـیدا  حالطـصا  رد  تسا و  نتـسناد 

ّیلج كرش  قادصم  وا  لعف  دشاب ، لیاق  یکیرش  لقتـسم  روط  هب  روکذم ، دراوم  زا  یکی  رد  گرزب ، دنوادخ  ریغ  يارب  یـسک  رگا  تسا .
ار ادـخ  ریغ  یـسک  تایح و . . .  گرم و  يزور ،  قزر و  رد  ای  دـیامن و  شتـسرپ  تداـبع و  ار  ادـخ  ریغ  يدرف  رگا  لاـثم  روط  هب  تسا . 

نیا رد  تسین . یفالتخا  هنوگ  چـیه  یمالـسا  بهاذـم  ياـملع  نیب  بلطم  نیا  رد  تسا و  هدـش  كرـش  نیرتگرزب  بکترم  دـنادب ، لـیخد 
هب هجوت  اب  هک  یتروص  رد  دنرامـش ، یم  كرـش  ار  ناناملـسم  بادآ  لامعا و  زا  يرایـسب  هدرک و  طارفا  هراب  نیا  رد  تیباهو  هقرف  ناـیم ،

يدایز توافت  كرش  اب  یهلا ، يایلوا  هب  نتسج  كربت  لسوت و  ای  نید و  ناگرزب  راثآ  تشادگرزب  هک  دوش  یم  نشور  كرـشم ، فیرعت 
دبع نب  دمحم  نامز  ات  مالسا  ردص  زا  ار  ناناملـسم  مامت  دیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دیآ  یمن  رامـش  هب  تدابع  قیداصم  زا  دراد و 
اهنآ تافو  زا  سپ  ای  دنشاب و  تایح  دیق  رد  هاوخاه  هطساو  هک  تسین  هدیقع  نیا  رب  یناملسم  چیه  مینادب .  كرـشم  وا ، زا  سپ  باهولا و 

سایق ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هتـسناد  یهلا  نذا  هزاجا و  ياتـسار  رد  ار  اـهنآ  شقن  هکلب  دـنراد  رارق  دـنوادخ  ضرع  رد  لقتـسم و  روط  هب 
زا هک  تسا  قرافلا  عم  یسایق  دندرک ، یم  شتسرپ  ار  اه  هطـساو  هک  مالـسا  ردص  ناکرـشم  مسارم  لامعا و  اب  ناناملـسم  مسارم  لامعا و 

نانچ تسا ، ینیگنس  رایسب  هانگ  ناملسم  نتسناد  كرشم  رگید  يوس  زا  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  كرـش  دیحوت و  رایعم  هب  ندرکن  هجوت 
سک ره  هک  هدمآ  یناوارف  تایاور  رد  دیآ و  یم  تسد  هب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هباحـص و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هریـس  زا  هک 
دراد دوجو  یناهنپ  یفخ و  كرش  عون  کی  هتبلا  تسا /  ظوفحم  وا  ضرع  لام و  ناج ،  تسا و  ناملسم  دنک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش 
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اب كرـش  عون  نیا  ماکحا  هچرگ  دزاـس ، كاـپ  دوخ  دوجو  زا  ار  نآ  دـشوکب  دـیاب  تسا و  وربور  نآ  اـب  یناملـسم  ره  لومعم  روط  هب  هک 
ریغ هب  ددنبب و  ادـخ  ریغ  هب  لد  ای  دراد و  مدـقم  یهلا  یهاون  رماوا و  رب  ار  شیوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  هک  نیا  دراد /  قرف  ّیلج  كرش 
یلو دیآ  یم  رامـش  هب  نانمؤم  نادحوم و  زا  تسا و  هدـشن  جراخ  مالـسا  هریاد  زا  هک  نیا  اب  یناسنا ، نینچ  دـشاب .  هتـشاد  دـیما  اکتا و  وا 

تسود ار  ملظ  زا  یمک  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرـش ، هجرد  نیرتمک  کیرات و  بش  رد  فا  تسا / هدیدرگ  ناهنپ  یفخ و  كرـش  راتفرگ 
وگب دیامرف :  یم  دنوادخ  تسادخ ؟ يارب  نتشاد  نمشد  نتشاد و  تسود  زج  يزیچ  نید  ایآ  درادب .  نمشد  ار  لدع  زا  یمک  ای  هتـشاد و 

هب ار  شیوخ  رادرک  هک  تسا  ناناملـسم  رب  نیاربانب ، درادب /  تسود  ار  امـش  دنوادخ  ات  دینک  يوریپ  ارم  دـیراد ، یم  تسود  ار  ادـخ  رگا 
ياهقف هقف  حالطـصا  رد  دادـترا  دـنوشن /  یکرـش  نینچ  راـتفرگ  هدرکاـن  يادـخ  هک  دـنهد  جرخ  هب  ناوارف  تّقد  دـنیامن و  یـسررب  تقد 

ندش لخاد  مالـسا و  زا  جورخ  دادترا ، هک  دنراد  قافتا  انعم  نیا  رب  ریبعت ، رد  فالتخا  یکدنا  اب  دادـترا ، یحالطـصا  فیرعت  رد  نیقیرف ،
سپ هک  تسا  یسک  دترم ، ؛» مالسالا دعب  رفکی  يذلا  وه  : » دسیون یم  دادترا  فیرعت  رد  یّلح  ققحم  هنومن  ناونع  هب  تسا / رفک  هریاد  رد 

راتخاو مالـسالا  نع  جرخ  نم  وه  دترملا  : » دنیامرف یم  دترم  فیرعت  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دوش / رفاک  مالـسا ، هب  نامیا  زا 
هدرمش دادترا  ققحت  تابجوم  زا  ار  زیچ  هس  مالسا ، ياهقف  دادترا  تابجوم  ددرگزاب / رفک  هب  مالسا  نید  زا  هک  تسا  یسک  دترم ، ؛» رفکلا

تلاـسر دـیحوت ، دـنوادخ ، تیهولا  راـکنا  نوچمه  نآ  اـب  طـبترم  تـالوقم  مالـسا و  یـساسا  لوصا  راـکنا  مالـسا  لـصا  راـکنا  - 1 دنا :
ینید ترورض  راکنا  - 2 ددرگ / یم  دـترم  روما ، نیا  زا  یکی  راکنا  اب  صخـش  دوش و  یم  دادـترا  بجوم  داعم ، ای  و  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ

ای هزور و  زاـمن و  بوجو  رکنم  یناملـسم ، هک  نیا  دـننام  ددرگ ، یم  دادـترا  بجوم  مارح و ... بجاو ، زا  معا  مالـسا ، تایرورـض  راـکنا 
، شندوب نید  وزج  هک  تسا  يزیچ  نید ، يرورـض  : » تسا هدـش  هتفگ  ینید  يرورـض  فیرعت  رد  ددرگ / رمخ  برـش  ابر و  تمرح  رکنم 
هک دنادق  دشاب .» ناملسم  هزات  صخـش ، هک  نیا  رگم  دناد ، یم  یناملـسم  ره  ار  شندوب  نید  زج  دشاب و  هتـشادن  تقد  لالدتـسا و  هب  زاین 
وزج دـناد  یم  هک  ار  يزیچ  صخـش ، ینعی  تسا . داقتعا  یهاگآ و  يور  زا  راکنا ، كـالم  درادـن و  تیـصوصخ  نید » ترورـض   » ناونع

زا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ بیذـکت  مزلتـسم  يراـکنا  نینچ  اریز  هن ، اـی  دـشاب  نید  تایرورـض  زا  هاوـخ  دوـش ، رکنم  تسا ، مالـسا 
ترورـض راکنا  : » هک دراد  یم  نایب  هیرظن  نیا  دراد ؛ مود  هیرظن  رد  هشیر  هک  دراد  دوجو  زین  یموس  هاگدید  دوب / دهاوخ  دادترا  تابجوم 
ناربمایپ زا  کی  ره  هب  ییوگازسان  ّبس و  ایبنا  ّبس  - 3 تسا .» توبن  ای  دیحوت و  راکنا  مزلتـسم  هک  تسا  رفک  بجوم  تهج  نآ  زا  ینید 

، تسا هدـش  هدرمـش  دادـترا  تابجوم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ناموصعم رگید  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـس ربماـیپ  هژیوب ، مالـسلا ،) هیلع  ) یهلا
، ایبنا ّبس  یهقف ، نوتم  رد  یلو  تسا ، د  تسا / هدـش  دـترم  دراد ، اور  نیهوت  دـنوادخ ، ناگداتـسرف  زا  کی  ره  هب  یـصخش  رگا  نیارباـنب 
درادن و دوجو  درم  نز و  نیب  رد  هلأسم  نیا  رد  یتوافت  هعیش ، هقف  رد  اذل  دراد ؛ يا  هناگادج  تازاجم  تسا و  يا  هناگادج  عوضوم  دوخ ،

لها ياهقف  نایم  رد  درادـن / يریثأت  يویند  تازاجم  فیفخت  رد  زین  هبوت  تسا و  ناسکی  يرطف  یلم و  دـترم  مرج  نیا  هب  باـکترا  رد  زین 
نیا دوش ؛ هتـشک  دیاب  وا  تسین و  هتفریذپ  دیوگ  ازـسان  ناربمایپ  هب  هک  یـصخش  هبوت  هک  دنراد  داقتعا  هفینحوبا ، دمحا و  کلام ، زین  تنس 
رگا : » دومرف يدشر  ناملـس  هرابرد  هللا ) همحر  ) ماما ترـضح  ساسا ، نیمه  رب  دـنناد . یم  هتفریذـپ  ار  دـترم  هبوت  نانآ  هک  تسا  یلاح  رد 

لـصاو كرد  هب  ار  وا  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  مه  یمامت  لام ، ناج و  اب  هک  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ددرگ ، ناـمز  دـهاز  دـنک و  هبوت 
اما . دنناد یمن  رتشیب  مسق  کی  ار  نآ  دنا و  هدادن  رارق  یمیـسقت  دـترم ، يارب  اطع  زج  هب  تنـس ، لها  ياهقف  يرطف  یّلم و  دـترم  دـنادرگ .»
مان یلم  دترم  ار  نآ  ریغ  هدرک و  عازتنا  و ... رْطِفلا » یلَع  «، » ِمالـسالا ي  دنا / هدرک  میـسقت  يرطف  یّلم و  مسق  ود  هب  ار  دـترم  هعیـش ، ياهقف 
رفک راهظا  غولب ، زا  سپ  دنـشاب و  رفاک  شردام  ردپ و  هفطن ، داقعنا  ماگنه  رد  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  یلم  دـترم  فیرعت  رد  دـنا . هداهن 

. دراد دوجو  فالتخا  یکدنا  يرطف ، دترم  فیرعت  رد  اما  تسا .» یلم  دـترم  ددرگزاب  رفک  هب  نآ  زا  سپ  دوش و  ناملـسم  سپـس  دـیامن و 
صخش - 2 دنشاب ؛ ناملـسم  هفطن  داقعنا  ماگنه  صخـش ، ردام  ای  ردپ و  - 1 تسا : طرـش  ود  ياراد  يرطف ، دترم  دـنا  هتفگ  اهقف  زا  یخرب 

رد همالع  کلاسم ، رد  دیهـش  نوچمه  اهقف  زا  رگید  یخرب  رظن  هب  اما  . دـنا هتفریذـپ  ار  هد  دـشاب / هدومن  مالـسا  راـهظا  غولب ، زا  سپ  دـترم 
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مالـسا راهظا  نانآ  تسا . یفاک  يرطف  ناونع  قدص  رد  ناملـسم ، ردام  ای  ردپ و  زا  هفطن  داقعنا  هیقفلا ، هغلب  رد  مولعلارحب  موحرم  دعاوق و 
رد تسین و  يرطف  دترم  لوا ، هیرظن  قبط  یـسک ، نینچ  دـییارگ ، رفک  ه  دـنناد / یم  يرطف  دـترم  فیرعت  رب  دـیاز  یطرـش  ار ، غولب  زا  دـعب 
اب قباطم  اما  دش  دـهاوخ  ارجا  شدروم  رد  دادـترا  رفیک  هبوت ، مدـع  تروص  رد  دوش و  هضرع  وا  رب  مالـسا  دـیاب  تسا و  یلم  دـترم  مکح 
هک دـنا  نآرب  تنـس ، لها  ياهقف  ددرگ / تازاجم  دـیاب  دـنک ، رفک  راهظا  هک  نآ  ضحم  هب  تسا و  يرطف  دـترم  يدرف  نینچ  مود ، هیرظن 

هبوت هک  دنهاوخب  وا  زا  تسیاب  یم  دـترم ، تازاجم  زا  شیپ  نیاربانب ، تسا  هتفریذـپ  یلم -  ای  يرطف  درم -  نز و  زا  معا  يدـترم ، ره  هبوت 
لها ياهقف  زا  یخرب  دنا / هدـیقع  نیمه  رب  زین  کلام  یعفاش و  هفینحوبا ، . ددرگ ارجا  شا  هرابرد  لتق  رفیک  هبوت ، مدـع  تروص  رد  دـنک و 

يرصب نسح  دزرو . رارصا  شیوخ  لطاب  رب  ای  دیامن و  هبوت  دترم  هاوخ  تسا ، لتق  تروص  ره  رد  دادترا ، رفیک  هک  دنراد  داقتعا  زین  تنس 
نیدب دراد . توافت  یلم  دترم  يرطف و  دترم  هبوت  دوش / یم  هتـشک  يو ، زا  هبوت  بلط  نودب  دترم ، « هباتتـسا ریغب  لتقی  دـترملا  : » دـیوگ یم 
يرطف دترم  رگا  اما  دوش  هتشک  شریذپ  مدع  تروص  رد  درگ و  هضرع  وا  رب  مالـسا  دوش و  هداد  هبوت  دیاب  دشاب  یلم  دترم  رگا  هک  بیترت 

ربمایپ و توافت  عوضوم : تشاد / دهاوخن  انعم  وا  زا  هبوت  بلط  نیاربانب  ددرگ ، یم  هتـشک  دـنز ، زابرـس  نآ  زا  هچ  دـنک و  هبوت  هچ  دـشاب ،
ماما

حماست لهاست و  نید و 

؟  تسیچ نید  رد  لهاست  حماست و  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسیچ نید  رد  لهاست  حماست و  زا  دوصقم 

خساپ

يداقتعا و ءهزوح  رد  هچ  لهاست ـ  حماست و  نازادرپ  هیرظن  تسا .  هدـیدرگ  حرطم  ینوگانوگ  يارآ  ینید ,  حـماست  لهاست و  ریـسفت  رد 
هژیو هب  برغ  رد  لهاست ,  حماست و  رکف  دنا . هدرک  نایب  ینید  حـماست  يارب  ار  ییانبم  دوخ  رظن  هطقن  زا  کی  ره  یـسایسء ـ  هزوح  رد  هچ 
دوس حماستو  لهاست  ءهشیدنا  زا  يراد ,  هیامرـس  ماظن  ءهزادنا  هب  یلماع  چـیه  دـمآ و  دـیدپ  یـسایسو  يداصتقا  ياه  هزیگنا  اب  سیلگنا , 

لهاست و ساسا  دراد و  ياگزاسان  تسا ,  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  مالـسا  رد  هچ  نآ  اب  سنارلوت )   ) یبرغ حـماست  لهاست و  ( 1 .) دربن
یتـخب و شوـخ  شرتـسگ  بجوـم  هـک  دـنوش  یم  یقلت  تـسرد  ییاـج  اـت  يدرف  راـتفر  لاـمعا و   : هـک تـسا  اـنبم  نـیا  رب  یبرغ  حـماست 
 . تسین زیاج  ددرگ ـ  بولطم  تیاغ  نیا  يارب  یعنام  هک  لهاست ـ  مدع  یعامتجا و  لرتنک  هنوگ  ره  ور  نیا  زا  دندرگ . ناسنا  يدنمتداعس 
اه هشیدنا  عونت  تیدرف و  رب  یمدآ ,  تفارشو  درادن  تلاخد  قح  ناسنا  دوخ  هب  طبترم  لامعا  صوصخ  رد  هعماج  هاگدید ,  نیا  ساسا  رب 

لهاست و لصا  مالـسا ,  ( 2 .) دور یم  رامـش  هب  يو  تیقالخ  يرکف و  عونت  يدازآ و  لاـمک  هب  ناـسنا  لـین  ءهمزـال  لـهاست  تسا و  ینتبم 
رابجا دوبن  مدرم و  اب  ندرک  ارادم  درک . طابنتـسا  تایاور  تایآ و  زا  ار  نآ  ناوت  یمو  دریذـپ  یم  نآ  قیقد  تسرد و  يانعم  هب  ار  حـماست 

يرهطم داتسا  ( 3 : .) دیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  دنک . یم  تلالد  عوضوم  نیا  رب  جرح  رـسع و  یفن  رواب و  هشیدنا و  ورملق  رد  تنوشخو 
تسد و فیلاـکت  تسا ,  هک  نیا  مکح  هب  تعیرـش  نیا  رد  تسا .  هلهـسو  هحمـس  تعیرـش  مرکا ـ  لوـسر  ریبـعت  هب  مالـسا ـ  دـسیون : یم 
, ددرگ ندش  عقاو  انگنت  رد  هقیـضم و  اب  مأوت  یفیلاکت ,  ماجنا  هک  اج  ره  تسا ,  هک  نیا  مکح  هب  هدشن و  عضو  زیمآ  جرح  قاش و  وریگاپ 

ناریـسا اب  ینابرهم  ارادـمو و  هنیدـم  رد  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  باتک  لها  اب  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه  دادرارق  ( 4 .) دوش یم  یغلم  فیلکت 
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اب هلهس  هحمـس و  تعیرـش  دروخرب  زا  ییاه  هنومن  نایدا ,  ناوریپ  اب  نینمؤملاریماء 7 هنامیرک  راتفر  هیبیدح و  حلـص  نایرج  ردـب و  گنج 
زا دنراد و  رارق  ناناملـسم  رانک  رد  نادنورهـش  رگیددـننام  دوهی  تسا :  هدـش  حیرـصت  مالـسا  ربمایپ  همان  دـهع  رد  تسا .  ناناملـسم  ریغ 
رد هک  ددرگ , داسف  ءهیامو  دراد  اور  متس  هک  یماگنه  رگم  تسا ,  دازآ  دوخ  ءهدیقع  رد  سک  ره  دنـشاب و  یمرادروخرب  يواستم  قوقح 

لهاستاب و یبرغ ,  ناهوژپ  نید  هاگدید  زا  حماست  لهاست و  هک  تسا  نآ  مهم  ءهتکن  ( 5  .) تسا هتخادنا  تکاله  هب  ار  دوخ  تروص  نیا 
لهاست حماست و  نتـسب  راک  هب  ءهزوح  تسا .  ینید  لهاست  ندوب  راد  زرم  نآ  دراد و  توافت  یمالـسا ,  ناهوژپ  نید  ناگدـید  زا  حـماست 

یب يانعم  هبزگره  دریگ و  تروص  مالـسا  حلاصم  ظفح  یمالـسا و  ياه  شزرا  لوصا و  بوچراچرد  هک  تسا  ییاج  مالـسا  هاگدیدرد 
تکرح يارب  هدننک  هیجوت  لماع  هبرح و  ناونع  هب  ینید  لهاست  حماست و  زا  دیابن  تسین و  یمالـسا  ياه  شزرا  نید و  هب  تبـسن  ییانتعا 

لهاست و هک  هزادنا  نامه  هب  مالسا  بتکم  رد  دوش . كورتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ددرگ و  هدافتسا  یشزرادض  ياه  شالت  اه و 
تخـسو دوخ  ياج  رد  حماست  تسا .  هدش  دیکأت  نانمـشد  اب  دروخرب  رد  لمع  تدش  نیناوق و  نییآ و  يارجا  رب  هدش ,  شرافـس  حماست 

ینعی تسا ;  ریزعترادفرط  تسا .  رادفرط  هک  تسا  ینید  مالـسا  دـیوگ : یم  هر  يرهطم  داتـسا  تسا .  هدیدنـسپ  شدوخ  ناکم  رد  يریگ 
یمن زاب  تشز  راک  زا  دنک و  یمن  هیبنت  يرگید  زیچ  یلمع  هیبنت  زج  ار  مرجم  هک  دـسر  یم  یبتارم  لحارم و  تسا  دـقتعم  هک  تسا  ینید 

حماست يونیم ,  یبتجم  یقروا 1. پـ ( ) 6  .) تسا تنوشخ  يریگ و  تخس  دراوم  دراوم , ءهمه  دنک  لایخ  دنک و  هابتشا  دیابن  ناسنااما  دراد ,
یقروا پـ  ) ص 494 ج 5  یفاک ,  یقروا 3. پـ  ) ص 177  12 هرامـش 11 ـ ینآرق ,  ياـه  شهوژپ  هلجم  یقروا 2. پـ  ) ص 295 هـن ,  اـی  يرآ 

ج راثآ , هعومجم  یقروا 6. پـ  ) ج 2 ص 149 ماشه ,  نبا  ءهریس  یقروا 5. پـ  . ) صیخلت اب  ج 2 ص 241  يرهطم ,  دیهـش  راثآ  هعومجم  .4
 . صیخلت اب  17 ص 247 

: حماست لهاست و  هرابرد 

هراشا

هاگن اب  نامز  نآ  ياپورا  هاگن  زا  نیا  هسیاقم  ب ) نامز ؟ نآ  رد  نآ  موهفم  یطـسو و  نورق  ياـپورا  رد  نآ  يریگلکـش  یگنوگچ  فلا )
؟ نآرق مالسا و  یلک  رظن  ج ) دننکیم ؟ عافد  هیرظن  نیا  زا  رضاح  لاح  رد  نامدوخ  روشک  رد  هک  یناسک 

شسرپ

هاگن زا  نیا  هسیاقم  ب ) نامز ؟ نآ  رد  نآ  موهفم  یطـسو و  نورق  ياپورا  رد  نآ  يریگلکـش  یگنوگچ  فلا ) حـماست : لهاست و  هرابرد 
؟ نآرق مالسا و  یلک  رظن  ج ) دننکیم ؟ عافد  هیرظن  نیا  زا  رضاح  لاح  رد  نامدوخ  روشک  رد  هک  یناسک  هاگن  اب  نامز  نآ  ياپورا 

خساپ

هک تسا  يدـیاقع  لامعا و  هب  یهاگآ  دـصق و  يور  زا  نداد  هزاجا  ای  تعنامم  هلخادـم و  مدـع  يانعم  هب  حالطـصا  رد  حـماست  لهاست و 
نورق ياپورا  رد  حـماست  لهاست و  ( 1 .) تسا تظلغ  تدش و  تیعطاق ، يریذـپان ، فاطعنا  تنوشخ ، شلباقم  هطقن  تسین ؛ شریذـپ  دروم 

هفــسلف فـالخ  رب  هـک  ره  درکیم  دروـخرب  مدرم  اـب  رتماـمت  هـچ  ره  تنوـشخ  اـب  اــسیلک  هرود  نآ  رد  هـکلب  تشادــن ، دوـجو  یطــسو 
تخس و يدروخرب  مدرم  اب  مه  نامز  نآ  ياپورا  دندرکیم . دروخرب  وا  اب  نکمم  هجو  نیرتدیدش  اب  تفگیم ، نخس  کیتسالوکـسا " "

يایوگ سلدنا و ... رد  ناناملسم  یشک  لسن  نیطسلف و  مدرم  اب  نانآ  هنایشحو  راتفر  یبیلـص و  ياهگنج  للم . رگید  اب  زین  تشاد ، نشخ 
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یطسو نورق  هب  نانآ  ياهيرگ  یشحو  نیا ، رب  نوزفا  تسا . حماست  لهاست و  هب  یطسو  نورق  ياپورا  يدنب  ياپ  مدع  ییارگ و  تنوشخ 
نانآ لهاست  حماست و  مدع  دهاش  ناهج  دیدج ، رامعتسا  هرود  رد  مه  میدق و  رامعتسا  هرود  رد  مه  یطـسو ، نورق  زا  دعب  دوشیمن . متخ 

. دوش ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  میرامـشرب . ار  نانآ  تنوشخ  ياههنومن  رگا  هک  دـننکیم  دروخرب  تنوشخ  هب  نارگید  اب  نانآ  زونه  تسا .
رد هرود  نآ  رد  مییوگیم : نآ ، موهفم  یطـسو و  نورق  ياپورا  رد  لهاست  حـماست و  يریگلکـش  یگنوگچ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  نیاربانب 

خیرات باتک  رد  يوسنارف  یحیـسم  نوبولواتـسوگ "  " دـننام یبرغ  ناگدنـسیون  فارتعا  هب  هکلب  تفرگن ، لکـش  حـماست  لـهاست و  اـپورا 
عیرس دشر  ذوفن و  لماوع  زا  نیا  درک و  ادیپ  جاور  تفرگ و  لکش  ناناملسم  طسوت  یمالسا و  عماوج  رد  حماست  لهاست و  برع  مالسا و 

چیه تسین . ریذپناکما  قلطم  تروص  هب  حماست  لهاست و  حماست : لهاست و  هرابرد  نآرق  مالسا و  رظن  دیآیم . رامش  هب  ناهج  رد  مالـسا 
دیابن دروم  چیه  رد  داد و  جرخ  هب  حماست  لهاست و  فلاخم ، راتفر  هدیقع و  عون  ره  اب  هک  دشاب  نخـس  نیا  ياریذپ  دناوتیمن  يدـنمدرخ 

شنکاو دـناهدروآ ، ور  لهاست  مدـع  هب  رادرک  راتفگ و  رد  هک  یناسک  ربارب  رد  نایارگ  لهاست  هکلب  دومن ، دروخرب  تّدـش  تیعطاـق و  اـب 
تـسا نآ  يایوگ  لیلد  نیا  دنریگیم . داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  و  دیروآیمن ، ور  حماست  لهاست و  شور  هب  ارچ  دنیوگیم : دـنهدیم و  ناشن 
يزرم دـح و  حـماست  لهاست و  هکلب  تسین ، یقطنم  لوقعم و  قلطم  لهاست  هک  نوچ  دنتـسین . دـقتعم  قلطم  لهاست  هب  نانآ  دوخ  یتح  هک 

زا هدش ، هداد  شزرا  لفاغت  هب  یهاگ  حماست و  لهاست و  هب  ییوس  زا  مالـسا  يژولوئدـیا  رد  میریگیم : یپ  زرم  دـح و  رد  ار  نخـس  دراد .
ار لهاست  يدودح  ات  رگید ، يروما  مالسا و  نید  شریذپ  رد  هچ  رگا  مالسا  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  يزرم  دح و  نآ  يارب  رگید  يوس 
هک يدراوم  دـنادیمن . اور  ار  لهاست  روما  نیا  رد  تسا و  ییاه  لقادـح  يارجا  ناهاوخ  یعامتجا  يدرف و  روما  رد  نکیل  تسا ، هتفریذـپ 

: دیوگیم دنکیم و  باطخ  ربمایپ  هب  نآرق  نید : شریذـپ  رد  حـماست  لهاست و  - 1 تسا : حرش  نیدب  هتفریذپ  ار  حماست  لهاست و  مالـسا 
ناـمیا ینیوکت  ياـضق  هب  هک  دـهاوخیمن  دـنوادخ  یلو   ) دـنوشیم نمؤم  مدرم  همه  ینیوـکت ) ياـضق  هب  ، ) دـهاوخب وـت  راـگدرورپ  رگا 

لهاست و - 2 ( 2 .) نکن راـبجا  نید  شریذـپ  هب  ار  مدرم  وت  دـندرگ ) نمؤـم  شیوـخ  هدارا  تساوـخ و  هب  مدرم  دـهاوخیم  هکلب  دـنروایب ،
نم نیّدـلا  یف  مکیلع  لعج  ام  و  ، ) تسین یجرح  اسرف و  ناوت  مالـسا  نید  ماـکحا  دـیوگیم : نآرق  ماـکحا : عیرـشت  رد  يریذـپ  فاـطعنا 

هک ددرگیم  رکذـتم  نایدا  ریاس  ناوریپ  هب  باطخ  رد  نآرق  ناـیدا : ریاـس  ناوریپ  اـب  ناناملـسم  ترـشاعم  نسح  لـهاست و  - 3 ( 3 (.) جرح
هجوت اب  مینکفایب و  رظن  تدحو  دراوم  هب  فالتخا ، دراوم  رد  ندرک  زکرمت  ياج  هب  میـشاب و  هتـشاد  يزیمآتملاسم  یگدنز  مه  اب  مییایب 

ًائیـش هب  كرـشن  هَّللا و ال  ّالإ  اودبعت  ّالأ  مکنیب  اننیب و  ٍءاوس  ۀملک  یلا  یلإ  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق   ) میروآ ور  حـماست  لهاست و  هب  نآ  هب 
اهیبوخ اب  ار  اهيدب  تسا  هتسیاش  رگیدکی  اب  ناناملسم  طباور  رد  دومرف : رگیدکی : اب  ناناملـسم  ترـشاعم  نسح  لهاست و  - 4 ( 4 ...(.) و
يدراوم اّما  ( 5 (.) راّدلا یبقع  مهل  کئلوا  ۀئیسلا  ۀنسحلاب  نوئردی  و   ) دیریگب هدیدان  يدودح  ات  ار  شیوخ  یـصخش  قوقح  دیهد و  خساپ 

: داهج دروم  رد  - 1 تسا : حرـش  نیدب  تسا ، لیاق  يزرم  دـح و  حـماست  لهاست و  يارب  رگید  ترابع  هب  هتفریذـپن ، ار  لهاست  مالـسا  هک 
دهاج یبّنلا  اهّیأ  ای  . ) تسا بولطم  داهج  رد  تدش  هکلب  دومن ، راتفر  حـماست  لهاست و  اب  دـیابن  رافک  اب  داهج  دروم  رد  دـیوگیم  مالـسا 

ناج رب  هک  یتایانج  صاصق و  دروم  رد  - 2 تسا . لوقعم  یعیبط و  گنج  نادیم  رد  هلئـسم  نیا  و  ( 6 (.) مهیلع ْظلْغا  نیقفانملاو و  راّفکلا 
اج نـیا  رد  ( 7 (.) بابلألا یلوأ  ای  ةاـیح  صاـصقلا  یف  مکل  و   ) دوشیم نیمـضت  یعاـمتجا  تاـیح  صاـصق  اـب  دومرف  دوشیم : دراو  مدرم 

تبـسن یمالـسا  يژولوئدیا  رد  یعامتجا : زیگناهدسفم  ياههدیدپ  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  - 3 تسا . هدومن  ار  اهناسنا  قوقح  تیاـعر 
هک دنلوئسم  همه  دیوگیم : درادیم و  او  تیلاعف  هب  ار  ناگمه  عامتجا  یکاپ  يارب  مالسا  درادن . هار  لهاست  حماست و  یعامتجا  دسافم  هب 
نع نوـهنت  فورعْملاـب و  نورمأـت  ساـّنلل  تـجرخأ  ۀـمأ  ریخ  مـتنک   ) دـننزن لـفاغت  هـب  ار  دوـخ  دنــشابن و  اـنتعا  یب  یعاـمتجا  دـسافم  رد 

يرگ یلابا  ییانتعا و ال  یب  يانعم  هب  هک  یتسیلاربیل  لهاست  ای  اهیبرغ  ياعدا  دروم  لهاست  مییامن  نایب  تسا  مزال  ناـیاپ  رد  ( 8 (.) رکنملا
دیاـقع لـمحت  لـهاست  زا  دارم  رگا  : " يرهطم یـضترم  دیهـش  داتـسا  هتفگ  هب  تسین . مالـسا  لوـبق  دروـم  تسا ، ینید  تیووئـسم  مدـع  و 

يراگنا لهس  يانعم  هب  یلو  تسا ، مالسا  دییأت  دروم  دشاب ، تعیرش  ندوب  ناسآ  شیانعم  رگا  زین  دریذپیم ، مالسا  ار  نیا  دشاب ، نارگید 
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هب مالسا  تسا ، یصخش  قوقح  هب  طوبرم  هچ  نآ  هک  نیا  نخس  هاتوک  ( 9" .) تسین مالسا  دییأت  دروم  دشاب ، نید  رما  رد  يراک  شزاس  و 
نیسح . 1 اهتشون : یپ  حـماست . لهاست و  مدـع  هب  نارگید  قوقح  یعامتجا و  روما  رد  اّما  تسا  هدومن  شرافـس  حـماست  ارادـم و  وفع و 

.6 هیآ 22 . ( 13  ) دعر . 5 هیآ 64 . ( 3  ) نارمع لآ  . 4 هیآ 78 . ( 22  ) جح . 3 هیآ 99 . سنوی ، . 2 ص 17 . لهاست ، حماست و  يدمحملادبع ،
ص 351. ش 1415 ، دقن ، باتک  . 9 هیآ 110 . ( 3  ) نارمع لآ  . 8 هیآ 179 . ( 2  ) هرقب . 7 هیآ 73 . ( 9  ) هبوت

؟ تسیچ حماست  لهاست و  نوماریپ  مالسا  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ حماست  لهاست و  نوماریپ  مالسا  هاگدید 

خساپ

« ْرِّسَُعت الَو  رِّسَی  ْرِّفَُنت ، الَو  ْرَِّشب  : » دومرف یم  همه  هب  اهلبج ، نبذاـعم  هب  هکلب  لـبج ، نبذاـعم  هب  اـهنت  هن  شدوخ  ياهروتـسد  رد  مرکا  ربمغیپ 
قوف  ، تسا لکـشم  مه  یلیخ  تسا ، لکـشم  يرادـنید  تسا ، یناسآ  راک  يرادـنید  رگم   » وگن مدرم  هب  یه  ریگن ،] تخـس  ریگب ، ناـسآ  ]

رن واـگ  نتفوـک ـ  نمرخ  تسین  زب  ره  راـک  دـشاب ، رادـنید  دـناوتیمن  هک  سک  ره  تـسین ، سک  ره  سک  ره  راـک  تـسا ، لکـشم  هداـعلا 
نآ سپ  تسا  لکشم  ردق  نیا  یتقو  دیوگیم  دسرتیم و  وا  هجیتن  رد  ییوگیم ، يرادنید  ندوب  لکـشم  زا  یه  نهک .» درم  دهاوخیم و 
رب ارم  ادخ  ( ] 5/494 یفاک .« ) ِۀَـلْهَّسلا ۀلهـسلا  ِۀَـعیرَّشلا  یَلَع  ُْتثُِعب  : » دومرفیم نینچمه  ریگب . ناسآ  ْرِّسَی »  » دومرفیم ربماـیپ  مینک .  اـهر  ار 

دنیوگیم ناسنا  کی  هب  دراد . تحامـس  مالـسا  نید  تسا ]. ناسآ  و  تشذـگ ) اـب   ) تحامـس اـب  هک  تسا  هدرک  ثوعبم  ینید  تعیرش و 
تـشذگاب مه  نید  دـشاب ؟ تشذـگاب  دـناوتیم  مه  نید  رگم  هچ ؟ ینعی  تسا » تشذـگاب  نید   » یلو تشذـگ ، اب  ناسنا  ینعی  ۀحامـس » »

وت ندب  رد  ییرامیب  ای  مخز  رگا  دـیوگیم  امـش  هب  نید  نیمه  ریگب ، ضو  دـیوگیم  امـش  هب  هک  ینید  روطچ ؟ دراد . یلوصا  یلو  تسا ،
کی ینعی  تسا ؛ نید  نیا  تحامـس  شاینعم  نیا  ریگن . وضو  نک ، مّمیت  يراد ـ  ررـض  هب  نیقی  دـیوگیمن  يراد ـ  ررـض  فوخ  تسه و 

ياهزور رذع  نودب  ناسنا  رگا  ًاعقاو  تسا . بجاو  هزور  دیوگیم  ای  دراد . تشذگ  شیاج  رد  تسین ، تشذـگیب  جوجل  هدـند  کی  نید 
َرُْـسْیلا و ال ُمُِکب  ُهللا  ُدیُری  : » دـهدیم ناشن  يدایز  تشذـگ  شدوخ  ياج  رد  مینیبیم  نید  نیمه  یلو  تسا . هدـش  بکترم  هانگ  دروخب  ار 
، ریگب ار  شیاضق  دعب  ریگن  هزور  تسا ، تخـس  وت  يارب  نتفرگ  هزور  ترفاسم  رد  یتسه  رفاسم  تسا ؛ هزور  دروم  رد  َرِـشُْعلا ». ُمُِکب  ُدـیُری 
اب تسا  ینید  ینعی   185/ هرقب َرْسُْعلا » ُمُِکب  ُدیُری  الَو  َرُْـسْیلا  َمَِکب  ُهللا  ُدیُری  َرٌَخا  ٍماّیَا  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َْوا  ًاضیرَم  َناک  ْنَمَو  : » یتسه ضیرم 

، دوشب ادـیپ  وت  لد  رد  رفاک  ای  قساف  بیبط  کی  هتفگ  زا  فوخ  نیا  تسا  نکمم  يراد و  ررـض  فوخ  یتقو  یتح  تشذـگاب  تحاـمس و 
ادیپ نارگید  يارب  ینارگن  فوخ و  نیا  تسین  مزال  هک  میراد  ثیدح  و  تسا . هدش  ادیپ  وت  بلق  رد  ینارگن  فوخ و  نیا  لاح  ره  هب  یلو 

هک يراد  فوخ  هک  ینکیم  ساـسحا  تدوخ  بلق  رد  تدوخ  وـت  رگا  ٌةریـَصب » ِهِسْفَن  یلَع  َناـْسنِالا  َّنِا  ، » دنـشاب فئاـخ  نارگید  دوـشب و 
ای نزریپ  ای  درمریپ  کی  يارب  یتح  یـسرپب . رگید  سک  زا  تسین  مزال  تسا و  یفاـک  نیمه  دـنک ، دـیدشت  ار  وت  يراـمیب  هزور  نیا  دـنکن 
دح هب  نوچ ]  ] یلو دشاب  هتشادن  مه  ررض  فوخ  تسا  نکمم  نزریپ  ای  درمریپ  کی  دشاب . ررـض  فوخ  هک  تسین  یموزل  بِرقُم  نز  کی 

. تسا تشذگ  تحامس و  نیا ، تسین .] بجاو  وا  رب  هزور   ] هدیسر یتوترف  يریپ و 

؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  ایآ 

شسرپ
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؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  ایآ 

خساپ

اوُذُـخ : » دومرف ربمغیپ  هک  تسه ـ  زین  هغالبلاجهن  رد  و  دـنکیم ـ  لقن  راـحب  رد  یـسلجم  موحرم  میراد . هنیمز  نیا  رد  يداـیز  ثیداـحا  اـم 
: فورعم ۀلمج  نیا  كرشم . زا  ولو  دیریگ  ارف  ار  حیحـص  یملع  نخـس  حیحـص ) یملع  نخـس  ینعی  تمکح  « ) ٍكِرْـشُم ْنِم  َْول  َو  َۀَمْکِْحلا 

ْنَم َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  : » دیوگیم نآرق  هک  تمکح ـ  ینعی  تسا  نیمه  شنومـضم  اهَدَـجَو » امَْنیَا  اهُذُـخْأَی  ِنِمْؤُْملا  ُۀَّلاض  ُۀَـمْکِْحلَا  »
هدـشمگ تسا ـ  تسرد  فرح  ربتعم و  حیحـص ، اجرباپ ، مکحم ، یملع  نخـس  ینعم  هب  /269 و  هرقب ًاریثک » ًاْریَخ  َِیتُوا  ْدَقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی 

دنک شیادـیپ  هک  اـجره  تسا ، نمؤم  ةدـشمگ  تمکح  تسا : نیمه  یکی  یمالـسا  تاریبـعت  نیرتزیمآراـختفا  نیرتـهب و  زا  تسا . نمؤم 
نآ هب  يراک  نم  ییوگیم  ایآ  ینیبب  كرـشم  کـی  تسد  رد  ار  تاهدـشمگ  ار ، تلاـم  رگا  وت  ینعی  كرـشم ؛ کـی  تسد  زا  ولو  دریگیم 

یلصا و کلام  ار  شدوخ  دنیبیم و  یتیراع  كرشم  تسد  رد  ار  ملع  نمؤم  دیامرفیم : نینمؤملاریما  تسا ؟ نم  لام  نیا  ییوگیم  ای  مرادن ،
افلخ باسح  هب  ار  باتک  لها  هب  تبسن  لهاست  حماست و  هلأسم  یخرب  متسه . نم  تسا ، نآ  ۀتسیاش  هک  نآ  تسین ، نآ  ۀتسیاش  وا  دیوگیم 

دنشوجب و رگیدمه  اب  هریغ  یسوجم و  يدوهی و  یحیسم و  ناملسم و  اهنآ  رابرد  رد  هک  درکیم  باجیا  افلخ  ردص  هعس   » هک دناهتـشاذگ 
ردص هعس  باسح  هب  ار  هلأسم  نیا  نادیز  یجرج  یتح  دوب  ربمغیپ  دوخ  روتسد  دوبن  افلخ  ردص  هعس  نیا  یلو  دننک » هدافتـسا  رگیدکی  زا 

تسا و ياهداعلاقوف  درم  دیلقت و  عجارم  فیدر  رد  تسا  يدرم  هک  یـضر  دیـس  هک  دـنکیم  لقن  ار  یـضر  دیـس  ناتـساد  دراذـگیم . افلخ 
اولَمَح ْنَم  َْتیَآَرَا  تفگ : وا  حدم  رد  ياهدیصق  تفای  تافو  یباص » قحـسا  وبا   » شرـصاعم دنمـشناد  هک  یتقو  تسا  یـضترم  دیـس  ردارب 

هک يدـیمهف  ایآ  دـندرک !؟ شلمح  توبات  ياهبوچ  نیا  يور  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  يدـید   ] يداّنلا ُءایِـض  ابَخ  َْفیَک  َْتیَاَرَاِداوْعَـالا  یَلَع 
کی هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  هک  دـنتفرگ  داریا  وا  هب  دـندمآ و  یخرب  تخیر ]... ورف  هک  دوب  هوک  کی  نیا  دـش !؟ شوماخ  اـم  لـفحم  غارچ 
هیثرم ار  شملع  نم  ُهَْملِع » ُتیَثَر  امَّنِا  ، » هلب تفگ : دـنک !؟ حدـم  ار  رفاک  درم  کی  نینچنیا  یمالـسا  گرزب  ِملاع  کی  ربمایپ و  دالوا  دـیس 

دیـس لثم  ربمغیپ  دالوا  دیـس  کی  ار ، ردص  هعِـس  دینیبب  دیوگیم : ناتـساد  نیا  لقن  زا  دـعب  نادـیز  یجرج  دوب . یملاع  درم  هکنوچ  متفگ ،
شاهشیر اهنیا  همه  : » دیوگیم دعب  دنکیم . حدم  نینچ  ار  رفاک  کی  یملع ، تدایـس و  خماش  ماقم  نیا  یحور و  تمظع  همه  نیا  اب  یـضر 

هغالبلاجهن هدـنروآدرگ  هک  یـضر  دیـس  تسین . طوبرم  ءافلخ  رابرد  هب  نیا  دـندوب ». ردـصلا  عساو  ینامدرم  اهنیا  هک  دوب  افلخ  راـبرد  زا 
تمکح و دـیوگیم  هک  تسا  رتانـشآ  بلاطیبا  نب  یلع  ربمغیپ و  شدـج  روتـسد  هب  مدرم  ۀـمه  زا  وا  تسا . یلع  ماما  بتکم  درگاـش  تسا 

. تسا مرتحم  دشاب  هک  اجره  رد  ملع 

ماکحا هب  لمع  رد  دنناوتیم  نامکاحو  مدرم  هک  تسنآ  رگنایب  ( 1 () هلهسلا ۀعمسلا  ۀیفنحلاب  تثعب   ) لثم تایاور  ایآو  تسیچ ؟ نید  لهاستد  حماست 
؟ دنشاب هتشاد  لهاستو  حماست  نید 

شسرپ

لمع رد  دنناوتیم  نامکاحو  مدرم  هک  تسنآ  رگنایب  ( 1 () هلهسلا ۀعمـسلا  ۀیفنحلاب  تثعب   ) لثم تایاور  ایآو  تسیچ ؟ نید  لهاستد  حماست 
؟ دنشاب هتشاد  لهاستو  حماست  نید  ماکحا  هب 

خساپ
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نتـشاد يراگنا  لهـسو  ندرک  لمع  لباقم  فرط  لیم  قباطم  ندمآ , هاتوک  نداد , جرخ  هب  شمرن  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  لهاستو  حـماست 
يراگنا لهـسو  ندرک  لمع  لباقم  فرط  لیم  قباطم  ندـمآ , هاتوک  نداد , جرخ  هب  شمرن  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  لـهاستو  حـماست  تسا .

ندرک تسس  ربارب  رد  ندرک  ارادمو  ندمآ  هاتوک  ای  ینید ,  ماکحا  يارجا  رد  يراگنا  لهس  يانعم  هب  لهاستو  حماست  رگا  تسا . نتـشاد 
هب نآ  اب  تخس  مالـسا  تسین و  هتفریذپ  نید  رد  زگره  دشاب , يراتفرو ـ  يداقتعا  زا  معا  یمالـسا ـ  ياهـشزراو  نیناوق  تمرح  نتـسکشو 

دیاقع فیعضتو  ماظن  هب  ندز  هبرض  ددص  رد  هک  یمالسا  ماظنو  مالسا  نانمـشد  ربارب  رد  ییوخمرنو  ارادم  هک  نانچمه  دزیخیمرب . هزرابم 
ناـنتما هب  هراـشا  تسا  هدـش  لـقن  (ص) مرکا ربماـیپ  زا  هچنآ  اّـما  دـباتیمنرب . ار  نآ  زگره  ینید  ماـظنو  نید  هک  تسا  يرما  دنتـسه  مدرم 

هتفرگ ناسآ  مدرم  رب  يراذـگنوناقو  ماکحا  عیرـشت  هلحرم  رد  لاعتم  دـنوادخ  رگید , ترابع  هب  دراد . ناناملـسم  رب  سّدـقم  عراش  تفأرو 
راونالاراحب ج 67 ( 1 . ) دنوش یلّمحت  لباق  ریغ  ياه  یتخسو  لکشم  راچد  ناگدنب  هک  هدرکن  عضو  يا  هنوگ  هب  ار  یمالسا  ماکحاو  تسا 

ص 166

؟ هچ ینعی  نید  رد  لهاست  حماست و  شسرپ :

شسرپ

؟ هچ ینعی  نید  رد  لهاست  حماست و  شسرپ :

خساپ

برغ رد  هزورما  هک  یلهاست  حـماست و  دـنراد . هنیرید  ياهقباس  شیب  مک و  اـهگنهرف  ریاـس  مالـسا و  گـنهرف  رد  يریگناـسآ  ارادـم و 
هب ندیسر  يارب  اهتموکح  یسایس  شور  یگژیو و  نآ  یبرغ  يانعم  رد  لهاست  تسا . توافتم  ًالماک  نآ  یمالـسا  يانعم  اب  تسا  حرطم 

یبرع نابز  رد  لهاست  هژاو  دـشاب . رتناسآ  نآ  شریذـپ  ات  دـنهدیم  یقالخا  يوب  گـنر و  نآ  هب  زین  یهاـگ  دـنچره  دـشابیم ، فادـها 
، تقد هـک  تـسا  ییاـج  رد  نآ  دـنکیم و  ادـیپ  یفنم  ییاـنعم  راـب  هاـگ  هـک  تـسا  یـشوپمشچ  يریگناـسآ و  ياـنعم  هـب  لهـس  هشیدـنا 
. تسا شـشخب  يرظن و  دـنلب  يراوگرزب ، يانعم  هب  َحُمَـس «  « هشیر زا  حـماست  هژاو  دـشاب . هتـشادن  يدـج  مزـال و  راکتـشپ  يریگتخس و 

يرئاعـش ار  نید  نیا  زا  ياهدـمع  شخب  میرگنب  تیحیـسم  خـیرات  هب  رگا  دراد . نید  حالـصا  نایرج  رد  هشیر  برغ  رد  لهاست  حـماست و 
ارجا اپورا  مدرم  نایم  رد  ناشیشک  اهفقسا و  طسوت  راک  نیا  هدوب و  مدرم  یگدنز  رب  مکاح  هناریگ  تخـس  روط  هب  هک  دهدیم  لیکـشت 
فده هک  دش  هئارا  اهتسیناموا  طسوت  دوب ، هدش  انب  يرادم  ناسنا  هیاپ  رب  هک  دیدج  يرکفت  نید ، زا  شرگن  نیا  دوجو  اب  تسا . هدشیم 

دـش رکذ  هک  روطنامه  نید  رئاعـش  اب  اهتسیناموا  تفلاخم  یلـصا  لیالد  زا  دوب . مدرم  یگدنز  زا  نآ  رئاعـش  نید و  ییادج  اهنآ  یلـصا 
هب مالسا  نیبم  نید  مالسا  رد  يریگتخـس  يریگلهـس و  ( 1 . ) دـشیم لاـمعا  مدرم  رب  اـسیلک  فرط  زا  هک  دوب  ياهناریگ  تخـس  نیناوق 

مدـع تیعطاق و  زین  صاخ و  یتاعوضوم  دراوم و  رد  لـهاست  یـضتقم  یهلا  ناـیدا  رگید  نوچمه  یهلا  نید  نیرتلـماک  نیرخآ و  ناونع 
دـنکیم و دروخرب  هناعطاق  ًادـیدش و  داسف  جـیورت  یتسرپتب و  كرـش و  اب  ییوس  زا  مالـسا  تسا . رگید  تاعوضوم  دراوم و  رد  لهاست 
. تسا ریگلهـس  نیناوـق  ماـکحا و  يارجا  هویـش  نید و  لـصا  شریذـپ  هراـبرد  رگید  يوـس  زا  دـهدیمن و  ناـشن  دوـخ  زا  یلهاـست  چـیه 

نیا هب  فصنم  نیقرشتسم  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  رتلماکتم  رتشیب و  نایدا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  مالـسا  رد  تحامـس  يریگلهس و 
نوچ مالسا  نید  : « دیوگیم هراب  نیا  رد  سیراپ  هاگشناد  رد  مالـسا  خیرات  برع و  تایبدا  داتـسا  هتینوم  ناسناف  دناهدرک . فارتعا  بلطم 
تایآ فلا ) يریگلهـس  رب  لاد  تایآ  يدنب  میـسقت  دـهدیم «. ناشن  دوخ  زا  رگید  نایدا  هب  تبـسن  ار  حـماست  نیرتشیب  تسا  ترطف  نید 

رسیلا و مکب  هللا  دیری  : « ماکحا عیرشت  رد  يریگلهـس  هب  طوبرم  تایآ  ب ) هرقب 652 ) » ) نید یف  هارکا  ال  : « نید لصا  شریذـپ  هب  طوبرم 
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طباور هب  طوبرم  تایآ  ج ) دهاوخیمن . يراوشد  امـش  يارب  دـهاوخیم و  یناسآ  امـش  يارب  دـنوادخ  هرقب 185 ؛) » ) رـسعلا مکب  دیری  ال 
» نینـسحملا بحی  هللا  نا  حفـصا  مهنع و  فعاف  مهنم  الیلق  ـالا  مهنم  ۀـنئاخ  یلع  علطت  لازت  ـال  و  : « یهلا ناـیدا  ناوریپ  رگید  اـب  ناناملـسم 
رذـگرد و نانآ  زا  سپ  دنتـسین ؛ راکتنایخ  هک  ناشیا  زا  یکدـنا  رامـش  رگم  يوشیم ، هاگآ  نانآ  زا  یتناـیخ  رب  هراومه  وت  و  هدئام 13 ؛) )
ۀنسحلا و يوتست  و ال  : « مه هب  تبسن  ناملسم  يریگلهـس  هب  هطوبرم  تایآ  د ) درادیم . تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  نک  یـشوپ  مشچ 
هب ار  يدـب  تسین . ناسکی  يدـب  اـب  یکین  و  تلـصف 34 ؛ ) » ) دیمح یلو  هناک  ةوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  هئیـسلاال 

تیساسح و رب  لاد  تایآ  ددرگیم . لدکی  یتسود  ییوگ  تسا ، ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک  هاگنآ  نک ، عفد  تسا ، رتهب  دوخ  هچنآ 
رافکلا و یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  هللا و  لوسر  دـمحم  : « ناقفانم ناکرـشم و  راـفک ، اـب  داـهج  هب  طوبرم  تاـیآ  فلا ) مالـسا  يریگتخس 
. تقفش تمحر و  لها  نانمؤم  رب  دنریگتخس و  نارفاک  رب  دنتـسه  وا  وریپ  هک  یناسک  ادخ و  ربمایپ  (ص ) دمحم ( 29 حتف » ) مهنیب ءامحر 
رد نادنمدرخ  امـش  يارب  179 ؛) هرقب ، » ) باـبلالا یلوا  اـی  ةویح  صاـصقلا  یف  مکل  و  : « صاـصق دودـح و  ماـکحا ، هب  طوبرم  تاـیآ  ب )

فورعملاب و نورمأت  سانلل  تجرخا  هما  ُریخ  متنک  : « رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج ) دییارگ . اوقت  هب  هک  دـشاب  تسا ، یگدـنز  صاصق 
دینکیم و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دیامدرم ، نایم  رد  تما  نیرتهب  امـش  110 ؛) نارمع ، لآ   ) هللااـب نونموت  رکنملا و  نع  نوهنت 
، ینید لهاست  حماست و  رد  - 1 سنارلوت )  ) یبرغ یلاربیل  لهاست  حماست و  ینید و  لهاست  حـماست و  ياهتوافت  ( 2 . ) دیراد نامیا  ادخ  هب 

سنارلوت رد  اما  درک . فقوت  اهنآ  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ییاـهزمرق  طـخ  یمالـسا  تعیرـش  عقاو  رد  تسا و  هتفهن  یعرـش  تیدودـحم 
رد ار  دوخ  یتحار  هب  هدرک و  ییادز  تسادـق  ینید  روما  زا  یتـسیلاربیل  هشیدـنا  قبط  صخـش  درادـن و  دوجو  يزمرق  طـخ  زگره  یلاربـیل 

نید رد  رـصحنم  ار  تقیقح  قح و  دراد و  یگنتاـگنت  طاـبترا  مسیلارولپ  ییارگرثـکت و  اـب  یلاربـیل  سنارلوت  - 2 دزادنایم . دـسافم  نماد 
همه درگنیمن و  قلطم  هدـید  هب  نایدا  زا  کـی  چـیه  هب  اذـل  دـنراد . ار  قح  زا  یـشخب  اهيژولوئدـیا  ناـیدا و  همه  هکلب  دـنادیمن  دـحاو 

رد اما  دـنوشیمن . ضحم  لطاب  مادـک  چـیه  دنتـسین و  ضحم  قح  مادـک  چـیه  سپ  دـنراد . ار  قح  زا  ياهجرد  یبسن  تروص  هب  بتاـکم 
تـسناد قح  ار  اهيژولوئدیا  همه  دـناوتیمن  هدـش و  رـصحنم  قح  نید  مان  هب  یلک  یتیوه  رد  قح  هکلب  تسین  نینچ  زگره  ینید  لهاست 

دروم یقلطم  رواب  چـیه  نآ  رد  تسا و  لئاق  تاداقتعا  اـهرواب و  تیبسن  هب  یلاربیل  سنارلوت  - 3 تسا . رادروخرب  یهلا  أدـبم  زا  نید  اریز 
قح ینید ، هشیدنا  قبط  رب  دیاب  هک  تسا  قح  نآ  دراد و  یلک  رایعم  صخاش و  کی  تقیقح  ینید  لهاست  رد  اما  دشابیمن . لمأت  هجوت و 

ینعم و ناـهج  تیؤر  زا  ور  نیا  زا  دـنیبیم . سح  هریاد  رد  ار  تفرعم  یلاربـیل  سنارلوت  - 4 درک . لـمع  نآ  قبط  رب  هدرک و  ییاسانـش  ار 
يونعم و یـسدق ، داقتعا  حماست ، لهاست و  ینید  هشیدنا  رد  تعیرـش  میلاعت  مامت  یلک  حور  يداینب و  هشیدـنا  تسا . لفاغ  ناهج  تقیقح 

يدوجوم دراد و  هدـهع  رب  یـشزرا  یهلا و  یفیلکت  یتسه  هعومجم  رد  ناسنا  دوشیم . حرطم  يدـیحوت  هشیدـنا  بلاق  رد  هک  تسا  یهلا 
لهاست نایم  ًالوا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  دـنکیم . تکرح  فیلکت  هریاد  رد  اذـل  تسا و  فلکم  هک  تسا 

نید و شریذـپ  لصا  هرابرد  مالـسا  ًایناث ، دراد . دوجو  توافت  مالـسا  رد  يریگتخـس  يریگلهـس و  اب  یبرغ  يانعم  رد  لـهاست  مدـع  و 
بجوم ار  ناسنا  تداعـس  هچنآ  يروحم و  قح  يرادـم و  قح  هب  تبـسن  تسا و  ریگلهـس  يدابع ، ماکحا  ًاصوصخ  ماکحا  ماـجنا  لـکش 

تاررقم و تیاعر  اما  دریگیم ، تروص  عیرس  ناسآ و  رایسب  نآ  رد  تکرح  هک  تسا  یهارگرزب  مالـسا  ریگ . تخـس  عطاق و  ددرگیم ،
.232 ص ص 234 -  (، 1377 مرخ ، رشن  مق ،  ) هن ای  يرآ  حماست  رصاعم ، هشیدنا  یگنهرف  هسسؤم  ( 1 . ) تسا يدج  رایسب  نآ  رد  طباوض 
، ییاون ربکا  یلع  ( 3 . ) 66 ص 103 -  (، 1378 هط ، یگنهرف  هسـسؤم  مق :  ) حـماست لهاست و  ( 7  ) هشیدـنا ياههزات  یلعحتف ، دومحم  ( 2)

.172 ص 175 -  نابآ 1379 ،) رهم و   ) مود هرامش  مشش ، لاس  هزوح ، هشیدنا  یمالسا ،« لهاست  حماست و  ای  تلوهس  تحامس و  «

؟  تسا هتشاد  رفک  دالب  نایناریا و  ندروآ  مالسا  رد  يریثات  هچ  حماست  لهاست و 

شسرپ
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؟  تسا هتشاد  رفک  دالب  نایناریا و  ندروآ  مالسا  رد  يریثات  هچ  حماست  لهاست و 

خساپ

مدرم همه  هک  دوبن  نینچ  تفرگ . تروص  جیردت  هب  ناریا ، مدرم  ندروآ  مالسا  . 1 درک : هجوت  بلطم  دنچ  هب  دیاب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد 
ار مالـسا  ناریا  مدرم  همه  درذگیم ، مالـسا ، ربمایپ  تثعب  زا  نرق  هدراهچ  زا  شیب  هک  نونکا  مه  دنتفریذپ . ار  مالـسا  نامز  کی  رد  ناریا 

مالسا نید  رگا  . 2 دنتـسه . يدوهی  زین  ياهدع  دناهدرک . لوبقار  تیحیـسم  یهورگ  دناهدنام و  یتشترز  نید  هب  ياهدع  هکلب  دناهتفریذپن ؛
مدرم دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیلوبقم  یتشترز ، نییآ  اریز  دوب ؛ تیحیـسم  نید  دـشیم ، هتفریذـپ  ناریا  رد  هک  ینید  دـشیمن ، رهاظ 
ربارب رد  ناریا  مدرم  . 3 دش . هدوزفا  مالـسا  اب  نایحیـسم  ینمـشد  رب  ناریا ، هب  مالـسا  ندـمآ  اب  هک  تسا  نیمه  يارب  دنتـساوخیمن . ار  نآ 

ياـهورین تسکـش  تلع  هک  تسا  ینتفگ  درک . تفرـشیپ  ناریا  رد  يدوز  هب  مالـسا  نید  تهج ، نـیا  هـب  دـندرکن و  تمواـقم  ناناملـسم ،
ربارب ردناریا  یگنج  ياهورین  تسکش  یلصا  تلع  هکلب  دوبن ، ناناملسم  يوق  هیحور  اهنت  ای  نانآ و  یماظن  یناوتان  ناریا ، تموکح  یماظن 

يراکمه ناناملسم  اب  یهاگ  یتح  دنگنجب و  دنتساوخن ، نانآ  دوب . دوخ  نییآ  تموکح و  زا  ناریا  مدرم  ندوب  یضاران  ناناملـسم ، موجه 
هب (ص ،) لوسر ترـضح  تایح  تثعب و  ناـمز  رد  ناریا ، مدرم  . 4 ص 76 .) يرهطم ، دیهش  مالـسا ، ناریا و  لباقتم  تامدخ  ، ) دندرکیم

، دوـب یـسراف  ناملـس  دروآ ، مالـسا  ناـیناریا  زا  هک  یـسک  نیلوا  دـنتفریذپ . ار  نآ  تبغر  لـیم و  اـب  جـیردت و  هب  دـندرک و  هجوـت  مالـسا 
یعیبط روط  هب  يو  ندروآ  مالسا  دوب و  ینید  نایاوشیپ  زا  وا  دوبن . يداع  درف  کی  ناملس  (. مهد پاچ  ص 194 ، ج 7 ، یلکرز ، مالعألا ، )

هب دـش ؛ مالـسا  ربمایپ  رـضحم  ناـبّرقم  وزج  هک  تفر  ـالاب  ياهزادـنا  هب  يونعم ، تاـماقم  رظن  زا  ناملـس ، تشاد . رثا  زین  ناـیناریا  رگید  رد 
«، دادقم رذوبا ، ناملـس ، بلاط ، یبا  نب  یلع  تسا : هداد  روتـسدرفن  راهچ  تبحم  هب  ارم  دنوادخ  : » دومرف یتیاور  رد  ادخ  ربمایپ  هک  يروط 

رذوبا مهد ، هجرد  رد  ناملس  دراد . هجرد  هد  نامیا  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  346 و 326 .) ، 321 ص 391 ، ج 22 ، راونالاراحب ، )
. دوب نامز  نآ  رد  ناریا  ناناملسم  ربهر  تقیقح  رد  ناملس ، ح 52 .) ص 341 ، نامه ، «، ) تسانآ متـشه  هجرد  رد  دادقم  مهن و  هجرد  رد 

نامز رد  اهنیا  مالسا  دندش و  ناملسم  نمی ، نکاس  نایناریا  زا  يرایسب  ناذاب  زا  سپ  تسا و  ناساس » نب  ناذاب   » نایناریا زا  ناملـسم  نیمود 
ار مالسا  نید  تبغر  لیم و  اب  (ص ،) مرکا لوسر  نامز  رد  نایناریا  نیا  تشاد . رارق  مالـسا  ربمایپ  هجوت  دروم  ناذاب  دوخ  دوب . (ص ) ربمایپ

مـشش لاس  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  تسا : هدـمآ  یخیرات  ياـهباتک  رد  هک  ناـنچ  دوبن ؛ راـک  رد  يدـیدهت  روز و  هنوگ  چـیهو  دـنتفریذپ 
ناریا هاـشداپ  هب  ياهماـن  لوسر ، ترـضح  درک . توعد  مالـسا  نید  هب  ار  ناـنآ  تشون و  هماـن  اـهروشک  ياـسؤر  ناـهاشداپ و  هب  يرجه ،

یلا هللا  لوسر  دـمحم  نم  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوـب : نینچ  (ص ) ربماـیپ هماـن  نتم  درکتوـعد . مالـسا  هب  ار  وا  تشوـن و  زیورپ  ورـسخ 
هدبع و ادـمحم  نا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نادهـش ال  هلوسر و  هللااب و  نمآ  يدـهلا و  عّبتا  نم  یلع  ٌمالـس  سراف . میظع  يرـسِک 

تیبا ناف  ملـست . ملـسا  نیرفاکلا . یلع  لوقلا  ّقحیو  ایح  ناک  نم  رذـنأل  ۀـفاک  سانلا  یلا  هللا  لوسر  اـنا  ّیناـف  هللا  ۀـیاعدب  كوعدا  هلوسر .
تیاده وریپ  هک  سک  نآ  رب  مالس  ناریا . گرزب  يرـسک  هب  ادخ  هداتـسرف  دمحم  زا  میحر . نامحر و  يادخ  مان  هب  سوجملا ؛ مثا  کیلعف 

وا هداتـسرف  دـبع و  دـمحم  تسین و  وا  يارب  ییاتمه  تسین ، هللا »  » زج يدوبعم  دـهد  یهاوگ  دروایب و  نامیا  شاهداتـسرف  ادـخهب و  دـشاب ،
راذنا ار  نالد  هدنز  ات  متسه و  مدرم  همه  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  هک  اریز  منکیم ؛ توعد  مالـسا  يوس  هب  یهلا  توعد  هب  ار  وت  تسا .

، لوسرلا بیتاکم  «، ) M} تسا وت  ندرگ  هب  نایتشترز  هانگ  هنرگو  نامب  ملاس  شاب ، ادخ  میلـست  دیآدورف . نارفاک  رب  ادـخ  باذـع  منک و 
همان میارب  یـسک  هچ  دـینیبب  تفگ : درک و  هراپ  ار  همان  ناریا  هاـشداپ  يدـلج .)  8 توریب ، پاـچ  ص 295 ، ج 2 ، يربط ، خـیرات  ص 90 ،
ندرک هراپ  ناتساد  تشگرب و  هنیدم  هب  ادخ  ربمایپ  هداتـسرف  ص 295 و 296 .) ج 2 ، يربط ، خیرات  ، ) تسا نم  دبع  هک  وا  تسا !؟ هتـشون 

مان هب  یصخش  نمی ، رد  زیورپورسخ  لماع  نامه .) ، ) دلسگب ار  شتموکح  دنوادخ  دومرف : ترضحنآ  درک . لقن  (ص ) ربمایپ يارب  ار  همان 
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« هیوباب  » ناذاب دـنروایب . نم  دزن  ار  وا  ات  تسرفب  تسا  هنیدـم  رد  هک  يدرم  نیا  يوس  هب  رفن  ود  تشون : ناذاب  هب  زیورپورـسخ  دوب . ناذاب » »
دیکأت همان  نآ  رد  تشون و  (ص ) دمحمترضح هب  مه  ياهمان  ناذاب  تخاس . وا  هارمه  ار  هرسخرخ »  » مان هب  يدرم  درک و  راک  نیا  رومأم  ار 

. هدـب شرازگ  نم  هب  وگب و  نخـس  وا  اب  ورب ، دـمحم »  » دزن تفگ : مه  هیوباب »  » هب ناذاب  دورب . ناریا  رد  يرـسک  دزن  رفن  ود  نیا  اـب  هک  درک 
دزن ار  وت  اتتسا  هداتـسرف  ناذاب  ارم  تفگ : (ص ) لوسر ترـضح  هب  هیوباب  دندش . دراو  ترـضح  نآ  ربو  دنتفر  هنیدم  هب  هرـسخرخ  هیوباب و 

ود نآ  هب  (ص ) ربمایپ دـنکیم . دوبان  ار  وت  ناریا  هاشداپ  هنرگ  و  تسا ؛ بوخ  تیارب  يورب  ناریا  هب  ام  اب  رگا  مربب و  ناریا  هاـشداپ  يرـسک 
تسد هب  زیورپ  ورـسخ  هک  دش  یحو  ادخ  ربمایپ  هب  نامز  نیمه  رد  دنتفر . رفن  ود  نآ  میوگب . ار  ناتباوج  ات  دییایب  ادرف  دیورب و  تفگ : رفن 

(. دش هتشک  زیورپ  ورسخ  هتشذگ ، بش  زا  تعاس  شش  متفه ، لاس  زا  یلوالا  يدامج  مهد  هبنشهس  بش  . ) دیسر لتق  هب  هیوریـش » » شرـسپ
رگا دییوگب : هاشداپ  هب  دیدرگرب و  امش  دش و  هتشک  شرـسپ  تسد  هب  زیورپورـسخ  تفگ : نانآ  هب  (ص ) ربمایپ دندمآ . هرابود  رفن  ود  نآ 

ناذاب هب  دوب  هداتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  دنتشگزاب و  نمی  هب  هرسخرخ  هیوباب و  دنام . دهاوخ  تدوخ  تسدرد  يراد  هچنآ  يریذپب ، ار  مالسا 
وا ییوگـشیپ  مینیبب  ات  مینامیم  رظتنم  تسا و  ربمایپ  وا  نم  رظن  هب  دـیآیمن ، رب  ناهاشداپ  زا  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  تفگ : ناذاب  دـنتفگ .

سپ منکیم . راهظا  وا  هرابرد  ار  نامرظن  دوبن ، عقاو  اب  قباطم  رگا  دوب و  دـهاوخربمایپ  وا  دوب ، عقاو  قباـطم  شمـالک  رگا  دوشیم . هنوگچ 
هک دوب  هتشون  همان  نآ  رد  هیوریش  دناوخب . ارف  وا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هک  دوب  هتساوخ  ناذاب  زا  دیـسر و  ناذاب  هب  هیوریـش  همان  زور ، دنچ  زا 

نامیا وا  اب  هارمه  زین  نمی  میقم  نایناریا  دروآ و  نامیا  مالساربمایپ  تّوبن  هب  ناذاب  هیوریش ، همان  ندیسر  اب  دشاب . هتـشادن  يراک  دمحم »  » اب
هکنآ زا  سپ  درک و  اقبا  دوخ  ماقم  رد  شندـش  ناملـسم  زا  سپ  ار  ناذاـب  (ص ) مالـسا ربماـیپ  ص 296 .) ج 2 ، يربط ، خیرات  ، ) دـندروآ

. دندرک شالت  رایسب  مالسا ، نید  غیلبت  هار  رد  شرسپ  ناذاب و  درک . نمی  مکاح  ار  ناذاب  نب  رهش  وا  رسپ  ترضح ، نآ  تفر ، ایند  زا  ناذاب 
مالسا لباقتم  تامدخ  ، ) تسا مالسا  هار  رد  نایناریا  زا  دیهش  نیلوا  وا  دیسرتداهش و  هب  یسنَع  دوسا  ياهورین  اب  گنج  رد  ناذاب ، نب  رهش 

هدـهاشم هب  نمی  نکاس  نایناریا  ناذاب و  تشذـگ ، هک  روط  نامه  درک .) يربمایپ  ياـعدا  نمی  رد  یـسنع  دوسا  دـعب . هب  ص 62  ناریا ، و 
ماـکحا زا  راـک  زاـغآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـندرب ؛ یپ  (ص ) لوسر ترـضح  تیناـقح  هب  (ص ) ربماـیپ يوس  زا  یبیغ  ییوگـشیپ  کـی  ققحت 

لهاست و هیرظن  دوب و  (ص ) ربمایپ تیناـقحنیمه  رطاـخ  هب  ناـیناریا  رب  ندروآ  مالـسا  دنتـشادن . ربخ  مالـسا  ربماـیپ  یهلا  نیناوق  یمالـسا و 
ربمایپ نامز  رد  مه  نیرحب  مدرم  درادـن . ناریا  ناـهج و  مدرم  ندروآ  مالـسا  هب  یطبر  هنوگ  چـیه  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  حـماست 
لباقتم تامدخ  ص 519 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ، ) دنتفریذپ ار  مالـسا  اج  نآ  نکاس  نایناریا  نیرحب و  مکاح  دندش . ناملـسم  (ص ) مالـسا

 - مالسا ربمایپ  نامز  رد  مه  نآ  قطانم -  رگید  نایناریا  نمی و  نیرحب و  نکاس  نایناریا  يوس  زا  مالـسا  شریذپ  ص 58 .) مالسا ، ناریا و 
رد نانآ  هک  تسا  نیا  ناریا ، مدرم  ندروآ  مالـسا  یلـصا  تلع  هک  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  تشاد . ناریا  مدرم  لد  رد  ار  ریثأـت  نیرتگرزب 
روز راشف ، هنوگ  چیه  شریذپ  نیا  رد  دنتفریذپ . ار  مالـسا  دـندربیپ و  مرکا  ربمایپ  تیناقح  هب  دوخ ، دامتعا  دروم  ياملع  ياهییامنهار  رثا 

لباقتم تامدخ   » باتک عوضوم ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ، ) دـندرک لوبق  ار  نآ  تبغر ، لیم و  اب  هکلب  دوبن ، راک  رد  يدـیدهت  و 
دیکأت رایـسب  مالـسا  رد  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ؛ هحمـس  تعیرـش  فیرعت  دودح  رد  حـماست  لهاست و  زا  دارم  رگا  نیاربانب  مالـساو .)» ناریا 

فورعم و هب  رما  رد  هدـش و  هداد  لـمأت  رکف و  تصرف  مالـسا . شریذـپ  يارب  ددرگن و  لـیمحت  رـشب  رب  تقاـط  زا  شیب  فـیلکت  هک  هدـش 
حرطم حماست  لهاست و  نآ  زا  روظنم  رگا  اّما  تسا . یقح  رب  نخـس  نیا  دوش ؛ هتفرگ  رظن  رد  بتارمو  لحارم  مالـسا ، هب  ناکرـشم  توعد 
ساـسا اریز  دراد . دوجو  نآ  فـالخ  رب  يدـهاوش  یتـح  ناـیناریا  ندروآ  مالـسا  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ برغ  یـسایس  هفـسلف  رد 
J .} دراد تافانم  مالسا ، نید  يروحم  قح  اهشزرا و  ظفح  تلاصااب  ود  ره  تسا و  مسیرالوکس  مسیناموا و  رب  حماست  لهاست و 

. دیهد حیضوت  مالسا  هحمس  نید  حماست و  لهاست و  هرابرد ء 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  مالسا  هحمس  نید  حماست و  لهاست و  هرابرد ء 

خساپ

... ارادم و يرابدرب ، ، نارگید هدیقع  لمحت  حماست ، لهاست و  هلمج  زا  تسا . هدش  همجرت  ینوگانوگ  یناعم  هب  ( Tolerance) سنارلوت
ای شریذـپ ، ياـنعم  هب  ( Tolerance  ) یلاربیل لـهاست  دراد . ینیداـینب  ياـهتوافت  یمالـسا  يارادـم  اـب  یبرغ  سنارلوت  حـماست و  هتبلا 

دناهدرک رکذ  هدمع  مسق  راهچ  نآ  يارب  و  لقع ) تلود  هیریـشب ، نیـسح  ) میرادن لوبق  ار  نآ  ًالوصا  هک  تسا  يزیچ  لباقم  رد  یتوافتیب 
حیضوت ماقم  رد  رـصتخم  نیا  رد  یتیوه . لهاست  - 4 يراتفر ، لهاست  - 3، ینامزاس لهاست  - 2 یتدیقع ، لهاست  - 1: زا تسا  تراـبع  هک 

رد حـماست ، هاگتـساخ  اـنبم و  فلا ) میوشیمروآداـی : ار  هتکن  دـنچ  راـصتخا  هب  نکیل  میتسین ، نآ  ناـقفاوم  ناـفلاخم و  هلداو  قوف  ماـسقا 
چیه یلقع  ناحجر  مدـع  قالخا 3 - دـیاقع و  نافرع ، یتفرعم  تیهاـم  نادـقف  تفرعم 2 - تیبـسن  تقیقح و  تیبـسن  - 1 یلاربیل : هشیدنا 

هار هکلب  تسین ؛ تسرد  قوف  ياهضرف  شیپ  زا  کی  چیه  یمالسا ، زادنامشچ  رد  هک  یلاح  رد  ییارگ  درف  رگید 4 - دیاقع  رب  ياهدیقع 
توکلم و باب  رد  یقیاقح  هتفگ و  نخـس  ام  اب  ام  لقع  اب  ادـخ  تسا . زاب  یقالخا  ینید و  ینالقع ، میهافم  نیرتیلاـعرد  كاردا  لـقع و 

لباق هلمجلایف  دـنراد و  تیعقاو  لطاب  قح و  نیا  ربانب  تسا . هدرک  اـطع  تفرعم  اـم  هب  اـیبنا  قیرط  زا  هداـهن و  ناـیم  رد  اـم  اـب  مدآو  ملاـع 
ب) تسا . بکرم  لهج  بصعت و  زا  ریغ  یمالـسا  نیقی  و  ماـخ ؛ شیارگ  هن  تسا ، تفرعم  لوصحم  ناـمیا  دنـشابیم . يرواد  تخاـنش و 

تمارک تیاعر  اهتیفرظ و  تیاعر  یمالـسا  شرگن  رد  و  تسا ، مسینایراتیلیتوی )  ) يورگادوس ییارگدوس و  یلاربیل ، لـهاست  رد  فدـه 
. دراد دوجو  ییاهتوافت  زین  لهاست  حماست و  تیفیک  دودح و  رد  ج ) حور . زاورپ  درخ و  ییافوکـش  تهج  هنیمز  داجیا  و  ناسنا ، یـسدق 
قالخا و دروم  رد  اما  تسین ، نآ  رد  یحماست  كدـنا  دوریم و  راک  هب  يدام » عفاـنم  » دروم رد  تنوشخ  لاـمعا  برغ ، ینونک  ندـمت  رد 

تیمها زا  لطاب » قح و   » اما دنتـسه ، يدج  رایـسب  يوهـش ، ذیاذل  تردق و  عفانم ، رگید  ترابع  هب  . دراد دوجو  لهاست  اهشزرا ، تناید و 
لاس 1375، هشیدـنا 5 ، نتلوب  ك : ر .  دراد . یبرغ  شرگن  اـب  يرایـسب  تواـفت  یمالـسا ، رکفت  هک  یلاـح  رد  دتـسینرادروخرب ؛ ینادـنچ 

هدومرف یفرعم  هلهـس  هحمـس  نید  ار  مالـسا  هک  میراد  یتایاور  یمالـسا  نوتم  رد  د ) یگنهرف . زکرم  يربهر ، مظعم  ماقم  یگدـنیامنداهن 
ّقاش ّتینابهر  يارب  نم  ۀحمّـسلا ؛  ۀّیفینحلاب  نکل  هّقاّشلا و  ۀـّینابهّرلاب  تثعب  ام  دـناهدومرف : (ص ) مرکایبن ترـضح  هنومن  ناونع  هب  تسا .

زا يرگید  ثیدح  رد  ای  حمس .)» ، » نیرحبلا عمجم   ) ماهدش ثوعبم  اهيریگتخس  زا  رود  هب  ناسآ و  تناید  يارب  هکلب  ، ماهتـشگن ثوعبم 
ثوعبم لکـشم  ّداح و  هن  ناسآ ـ  لهـس و  تناید  هب  نم  ۀلهـسلا ؛  ۀحمّـسلا  ۀـّیفینحلاب  تثعب  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  (ص ) ترـضحنآ

مازعا نمی  هب  ار  هباحـصزا  رگید  یخرب  و  (ع ) یلع ترـضح  (ص ) مالـسا مّرکم  ّیبن  یتـقو  هک  میناوخیم  مالـسا  خـیرات  رد  زاـب  ماهتـشگ .
. دیهدن يرارف  ار  دارفا  دیهد و  تراشب  مالـسا  هب  دوخ  توعد  رد  ارّـسعتال ؛  ارّـسی و  ارفنتال و  اّرـشب و  هک : دـندرک  هیـصوت  اهنآ  هب  دومرف ،

تداهـش ادخ  تینادحو  هب  وگب  مدرم  نآ  هب  دـیامرفیم : (ع ) یلع ترـضح  هب  هک  نیا  بلاج  راوشد و  تخـس و  هن  دـیریگب  ناسآ  لهس و 
برعلا ناـسل   ) دـیهاوخن اـهنآ  زا  يزیچ  طیارـش  نـیا  زا  شیب  دـنناسرب و  شیوـخ  ءارقف  فرـصم  هـب  ار  یتاقدـص  دـنناوخب و  زاـمن  دـنهد ،

يریگتخـس امـش  رب  نید  رد  ناحبـس  يادـخ  جرح  نم  نیدـلا  یف  مکیلع  هّللا  لـعج  اـم  هک : میناوخیم  دـیجم  نآرق  دوخ  رد  فـنح .)» »
تـشذگ هچ  نآ  زا  تسا .  هدومرفن  فیلکت  شتقاط  دح  زا  شیب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  اهعـسو  الا  ًاسفن  هّللا  فلکیال  ای  تسا و  هدومرفن 

هب توعد  رد  ًایناث  و  دزادنیب . تقـشم  جرح و  رد  ار  مدرم  ات  هدماین  مالـسا  تسا . تلوهـس  رب  ینید  ناینب  ساسا و  ًالوا  هک  دوشیم  هدیمهف 
تدش اب  دیابن  زاغآ  نامه  زا  تشاد و  نآ  بتارمو  لحارم  هب  هجوت  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاغیلبت و  تیبرت ، رد  زین  مالـسا و 

یطابترا چیه  مالسا  رد  ارادم  يرابدرب و  تحامس و  تلوهس و  هکتشاد  هجوت  دیاب  نکیل  تخاس . رفنتم  ار  مدرم  دومن و  دروخرب  تّدح  و 
. درادن یبرغ  ( Tolerance) لهاست اب 
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ندمت نید و 

؟ تسیچ اهروشک  رگید  زا  یتعنص  یملع و  ظاحل  زا  یمالسا  ياهروشک  یگدنام  بقع  للع 

شسرپ

؟ تسیچ اهروشک  رگید  زا  یتعنص  یملع و  ظاحل  زا  یمالسا  ياهروشک  یگدنام  بقع  للع 

خساپ

هک تسا  یمهم  رایـسب  تاعوضوم  زا  هصرع ، نیا  رد  نارگید  نداتفا  شیپ  يژولونکت و  رد  تفرـشیپ  زا  ناناملـسم  ندـناماو  للع  یـسررب 
ار اهنآ  یتسیاب  هک  دناهدوب  لیخد  هنیمز  نیارد  لماوع  يرس  کی  ًاملـسم  تسا . یعامتجا  یخیرات و  هدرتسگ  قیقحت  دنمزاین  نآ  یـسررب 

دیجم نآرق  رد  تسا . هدش  ربدـت  رکفت و  لقعت ، لقع و  رب  يدایز  رایـسب  هیکت  مالـسا  ینید  ياههزومآ  رد  فلا ) درک . یبایزرا  تخانش و 
، نولقعت  ) فـلتخم ياـهتروص  هب  لـقع "  " هشیر هبترم  هن  لـهچ و  - 1 تسا : هتفر  راـک  هب  نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  میهاـفم  تاـملک و  نیا 

ياـنعم هب  "  ) ربد  " هشیر هبترم  تشه  - 3 رکف ،) نورکفتی و  نورکفت ، "  ) رکف  " هشیر هـبترم  هدـجه  - 2 هولقع ،) لقعت و  اـهلقعی ، نولقعی ،
هاگدید زا  لقع  - 6 هدهاشم ،) يانعم  هب  "  ) يأر  " هشیر هبترم  اههد  - 5 لمأت ،) نتسیرگن و  يانعم  هب  "  ) رظن  " هشیر راب  نیدنچ  - 4 ّربدت ،)

هشیدنا و لقع و  رب  هژیو  هب  یحو -  میلاعت  رب  هیکت  اب  ناناملسم  ب ) تساهدش . دادملق  اهنآ  نیرتتفارش  اب  یهلا و  قولخم  نیلوا  مالـسا 
ملع و خیرات  یکدـنا  رگا  دـناهدوب . ناهج  رد  یقرت  تفرـشیپ و  رادـمچرپ  رتشیب  هکلب  نرق  هد  لوط  رد  نآرق -  ینامـسآ  ياههزومآ  رگید 

ًاقیمع دـعب  هب  مهدزناش  نرق  رد  سناسنر )  ) نآ يرکف  یملع و  ییارگون  اپورا و  تـالوحت  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  مینک ، هعلاـطم  ار  نّدـمت 
یم ناشن  ار  تقیقح  نیا  ینـشور  هب  ناناملـسم  اپورا و  طباور  یبیلـص و  ياهگنج  خیرات  هعلاطم  تسا . هدوب  یمالـسا  ندمت  ریثأت  تحت 

نوبولواسوگ 3- برع ، مالـسا و  ندمت  ورهن 2 - لعل  رهاوج  ناهج ، خـیرات  هب  یهاگن  - 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دـهد .
خیرات نادیز 6 - یجرج  مالـسا ، ندمت  خیرات  یفرص 5 - یقت  دمحم  ناگناگیب ، نابز  زا  یمالـسا  ندمت  تنارود 4 - لیو  ندمت ، خیرات 

یفطصم نیملسم ، طاطحناو  ناهج  تراسخ  دودح  هکنوه 8 - دیرگیز  اپورا ، رد  مالسا  گنهرف  نوبولواسوگ 7 - برع ، مالسا و  ندمت 
یسایس و ماوق  دنتفرگیمن و  هلـصاف  یحو  میلاعت  زا  ناناملـسم  رگا  هک  تسین  يدیدرت  ج ) مولع . تفرـشیپ  رد  ناناملـسم  شقن  ینامز 9 -

ياهيریگرد ياج  هب  رگا  هک  ارچ  دنـشاب  برغ  زا  رتولج  رظن  ره  زا  دنتـسناوت  یم  زین  نونکا  دندرک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تدحو 
یتاناکما اب  گرزب  یتردـق  دـنناوت  یم  دـننزب ، گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  دـنهدب و  رگیدـکی  هب  تدـحو  تسد  دوخ ، عبانم  فالتاو  هدوهیب 

هک هچنآ  د ) دنزادرپب . نارگید  اب  تباقر  هب  زین  يروآ  نف  رظن  زا  اهدادعتـسا ، زا  هدافتـسا  همانرب و  دنچ  اب  دنـشاب و  ناهج  حطـس  رد  عیـسو 
. تسا هدوب  نید  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  مالـسا و  زا  نانآ  نتفرگ  هلـصاف  هتـشگ  ناناملـسم  یـسایس  یتعنـص و  یگدنام  بقع  بجوم 

بجوم برغ ، رد  یتح  مالـسا و  ردص  رد  میهافم  نیمه  هنرگو  هدـش  یگدـنام  بقع  بجوم  تردـق  اعد و  ایند ، دـهز ، زا  ظلغ  تشادرب 
طاـقتلا لولعم  هک  يرکف -  رگید  تاـفارحنا  یخرب  هنارگ و  یفوص  ياههشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  یلب ، تسا . هدـش  تفرـشیپ 

دروم عوضوم  لماوع  للع و  هعومجم  یسررب  ' ه ) تسا . هتـشاد  تفرـشیپ  تعنـص و  هلفاق  زا  ناناملـسم  ندناماج  رد  يرثؤم  شقن  تسا - 
بیکـش ام ، یگدـنام  بقع  زمر  - 1 دوـش : یم  یفرعم  هعلاـطم  يارب  ریز  عباـنم  ور  نیا  زا  تسا ، رتـشیب  هعلاـطم  قـیقحت و  دـنمزاین  ثـحب ،

، اپورا رد  یمالـسا  تاحوتف  خـیرات  ینامزلا 4 - بحاص  ناهج ، ندـمت  رد  مالـسا  مهـس  - 3 موـیگ و ... درفلا  مالـسا ، ثاریم  نالسرا 2 -
رکفت ياـیحا  يزاریـش 7 - مراکم  رـصان  قرـش ، یگدنام  بقع  رارـسا  پاک 6 - كاـم  اـپورا ، رد  نیملـسم  تمظع  نالـسرا 5 - بسکش 

هب داقتعا  مدع  داقتعا و  ثحب  دینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن  ز ) يرهطم . دیهش  تشونرس ، ناسنا و  يرهطم 8 - دیهش  یمالسا ،
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یماـمت اـی  رتـشیب  تسین . زین  نونکا  هدوبن و  هعیبـطلا  ءارواـم  رکنم  هدرتـسگو  ماـع  روط  هب  هاـگ  چـیه  برغ  تسا . یعیبـط  يارواـم  يورین 
. دناهدوب یهلا  نایدا  دنوادخ و  هب  دقتعم  دناهدوب -  اپورا  رد  یملع  تفرشیپ  ناراذگ  هیاپ  دعب  هب  هدزناش  نرق  زا  هک  اپورا -  نادنمشناد 

دـشر ردق  نیا  اه  ییاکیرما  یلو  میا ، هدنام  بقع  يژولونکت  ملع و  رد  ردق  نیا  ناناملـسم  ام  هغالبلا و ...  جهن  نآرق ، نوچ  یعبانم  دوجو  اب  ارچ 
؟ دنا هدرک 

شسرپ

نیا اه  ییاکیرما  یلو  میا ، هدـنام  بقع  يژولونکت  ملع و  رد  ردـق  نیا  ناناملـسم  ام  هغالبلا و ...  جـهن  نآرق ، نوچ  یعبانم  دوجو  اـب  ارچ 
؟ دنا هدرک  دشر  ردق 

خساپ

رد يا  هزیاج  خـساپ  نیرتهب  يارب  دیـسرپ و  دوخ  ناگدـنناوخ  زا  ار  لاؤس  نیمه  تایرـشن  زا  یکی  بالقنا ، زا  شیپ  اه  لاس  هک  تسا  لقن 
هداتسرف ار  نآ  خساپ  هیضیف  هسردم  زا  هک  دیسر  يا  هبلط  هب  هیرـشن ، رتفد  هب  هدیـسر  رامـش  یب  ياه  خساپ  دوجو  اب  هزیاج  نآ  تفرگ . رظن 

ُتبذک تبذک  َتبَذک  ْتبذَک  َبذَک  تسا : زیچ  هدراهچ  نیا  زا  سپ  رضاح و  نامز  ات  ام  یگدنام  بقع  یلصا  تلع  : " دوب هتـشون  وا  دوب .
مهم تسین . مهم  نادنچ  ریخ ، ای  دراد  تیعقاو  الاب  ناتساد  میریذپب  هک  نیا  اْنبذَک  ُّنتبذک  ُمتبذک  َنبذک  اوبذَک  امتبذک  امتبذک  اتبذک  ابذَک 
ینید نتـشاد  دوجو  اب  ناناملـسم  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد . دوجو  بذـک "  " لعف هغیـص  راهچ  نیا  فرـص  یط  رد  هک  تسا  یتیعقاو 

زا سپ  میا و  هدنام  بقع  نامتاداقتعا  رد  يرادـیاپ  تابث و  مدـع  ۀطـساو  هب  هغالبلا و ...  جـهن  نآرق ، دـننام  یگنهرف  میظع  عبانم  لماک و 
نادنچ لکشم  نیا  مهف  میتسه . میهـس  گرزب  يزاس  غورد  نیا  رد  یتقادص ، یب  يداقتعا و  یب  رد  یعون  هب  ام  ۀمه  دنام . میهاوخ  زین  نیا 

ناناملـسم رب  مالـسا  دیکا  ياهروتـسد  زا  ملع  بسک  رگم  میزادـنایب . نامطیحم  دوخ و  هب  لمأت  اب  یهاگن  تسا  یفاک  طقف  تسین . تخس 
اج نیا  لکشم  درادن ؟ رتهب  نتسیز  يارب  ار  اهروتسد  نیرتهب  ام  نید  رگم  تسین ؟ ناطیش  اب  گنج  حالس  يدعس  لوق  هب  ملع  رگم  تسین ؟

هشیپ ار  یگتسخ  یلبنت و  میا . هدرک  هدنسب  ماقم  تسپ و  هافر و  هب  ندیـسر  تهج  یلیـصحت  كردم  بسک  هب  ملع  يریگدای  رد  هک  تسا 
نوریب لمع  هشیدنا و  رس  درد  زا  ار  دوخ  تیقفوم ، رب  یبایتسد  روظنم  هب  تالکشم و  ربارب  رد  ربص  یگداتسیا و  ياج  هب  میا و  هدرک  دوخ 

: دیوگ یم  وا  دراد ، هراب  نیا  رد  ییابیز  ۀلمج  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  میا . هدـیزگرب  ار  دازآ " تنحم  یلد ز  یجنک و  هدیـشک و" 
شلیلد تسا ، دشر  لاح  رد  زور  ره  برغ  يایند  رگا  " تفر . نیب  زا  یتسـس  لهج و  اب  قرـش  دروآ و  دیدپ  یتضهن  لمع  ملع و  اب  برغ  "

. دسانش یمن  بش  زا  زور  زور و  زا  بش  نیمه  يارب  دراد . خسار  داقتعا  دشاب ، لامعا  نیرت  لطاب  هچرگ  دنک ، یم  هک  يراک  هب  تسا  نیا 
هدـنبای هدـنیوج  تبقاع   " ناگتـشذگ لوق  هب  نوچ  دـسرب  مه  دـیاب  دـسر . یم  دوصقم  هب  دـشک و  یم  تمحز  دـنک ، یم  قیقحت  شـالت و 

دوخ لطاب  رد  هیواعم ) نایهاپـس   ) نانآ : " دـیوگ یم  مامت  هودـنا  اب  شیوخ ، تفالخ  نامز  رد  هفوک  مدرم  هب  باطخ  (ع ) یلع ماما  " تسا .
یمن مدوـب و  هدـیدن  ار  امـش  شاـک  يا  : " دـیوگ یم  (ع ) یلع هک  تـسین  هدوـهیب  " برطـضم . قرفتم و  دوـخ  قـح  رد  امـش  اـما  دـنرادیاپ 
امـش ياج  هب  درامگب و  امـش  رب  دب  یمکاح  نم  ياج  هب  دریگب و  نم  زا  ار  امـش  امـش و  زا  ارم  ادـخ  مراودـیما  دـنک : یم  وزرآ  " متخانش .

یگمه هک  دنربارب  ًابیرقت  یتاملک  مزج و ...  مزع  وجتسج ، يریگیپ ، ششوک ، شالت ، زیزع ! تسود  ( 1" .) دنک مبیصن  رت  هدیدنسپ  يدارفا 
یتفگش یتسس  فعض و  راچد  نتسناوت  رد  مه  نتساوخ و  دُعب  رد  مه  هنافسأتم  ناناملسم  اما  دننک  یم  تیاکح  نتسناوت " نتـساوخ و   " زا
هغالبلا جهن  . 1 اـه : تشون  یپ  ددرگ . یم  لاـسرا  تسویپ  هب  یبلاـطم  ناناملـسم  یگدـنام  بقع  لـلع  صوصخ  رد  نیا  رب  نوزفا  میتسه .

رد هک  ییاه  هبطخ  ترـضح و  هعـصاق  ۀـبطخ  هب : دـینک  هاگن  لاثم  روط  هب  دراد ، رایـسب  اه  هودـنا  تالمج و  تسد  نیا  زا  (ع ) ناـنمؤمریما
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. دنا هدومرف  نایب  مدرم  شهوکن 

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ درک تفرشیپ  تعنص  ملع و  رد  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا  نتشاذگن  رانک  اب  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

یم اهـشزار  نیا  دوجو  اب  هنوگچ  هک  دوش  لاؤس  دوب  نکمم  دنتـشاد  کینکن  تعنـص و  اب  يداضت  یمالـسا  یناـسنا و  ياهـشزرا  هکناـنچ 
تالامک لیاضف و  هب  ار  نتـشیوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  هب  داقتعا  یلو  تفای ، تسد  تعنـص  هب  ناوت 

ماجنا رذگهر  زا  ات  هدمآ ، ناهج  نیا  رد  دـنوادخ  شتـسرپ  يارب  ناسنا  دـیامن . هیکزت  تشز  قالخا  زا  ار  نتـشیوخ  درک ، هتـسارآ  یناسنا 
ملع و زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  رما  نیا  همزال  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ . لـیان  تسا ، ادـخ  هب  برق  هک  بولطم ، لاـمک  هب  تیدوبع  فیاـظو 

تشادرب نیا  مالـسا  زا  هک  یناسک  يرآ  دشاب . فده  نیا  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  دناوت  یم  دوخ  کینکت ، ملع و  هکلب  دربن ; هرهب  تعنص 
هب دوب و  تدابع  هب  لوغـشم  هراومه  درکن و  هجوت  يویند  ياهتمعن  زا  کی  چـیه  هب  تفرگ و  هلـصاف  يدام  یگدـنز  زا  دـیاب  هک  دـنراد  ار 
زا حیحـص  تشادرب  ساسارب  اما  تشاد ; دـهاوخ  دوجو  ههبـش  نآ  يارب  يا  هنیمز  دـننک ، یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  ایند  رد  دـهز  یلک  روط 

هنوگ نامه  دوش و  یم  لماش  ار  یگدنز  داعبا  مامت  نآ  تاروتسد  تسا ، لماک  هماج و  ینید  مالـسا  هک  نآ  شخب  تایح  میلاعت  مالـسا و 
، تسا هدومرف  ررقم  یـشخب  تایح  تاروتـسد  ماکحا و  زین  ناهج  نیا  يارب  هداد ، رارق  یفیاـظو  فیلاـکت و  ناـهج  نآ  یگدـنز  يارب  هک 
تسا و شناد  ملع و  نید  مالسا ، ًاساسا  هک  ارچ  تسه ; زین  دیکات  دروم  هکلب  ًا  تسین  مومذم  عونمم و  اهنت  هن  تعنـص ، ملع و  زا  هدافتـسا 

مالـسا میلاعت  هب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  هکلب  نانآ ، ینید  داقتعا  رطاخ  هب  هن  دنا ، هدـنام  بقع  تعنـص  ندـمت و  ناوراک  زا  اهناملـسم  هکنیا 
. دندرک ادیپ  شیارگ  تیحیسم  هب  دنتفرگ و  هلصاف  مالسا  زا  هک  تسا  هدوبن  لیلد  نیا  هب  برغ  یتعنص  یملع و  تفرشیپ  هکنانچمه  تسا .

یمالسا بالقنا  هک  تسا  دیما  درک . یم  تفلاخم  یملع  ياهتفرشیپ  ملع و  اب  ] یطسو نورق  [ نرق دنچ  لوص  رد  تیحیسم  ياسیلک  هک  ارچ 
هب امروشک  یمالـسا  ناریا  رد  کینکت  ملع و  هدرتسگ  تفرـشیپ  اب  دنک و  یفرعم  ایند  هب  تسه ، هکنانچنآ  ار ، مالـسا  تقیقح  دناوتب  ناریا 

. دزاس مالسا  هجوتم  هر  ناهج  للم  همه  ناناملسم و  رذگهر  نیا  زا  دوش و  یفرعم  یمالسا  روشک  کی  زا  ییوگلا  ناونع 

؟ دنا هتشاد  یتاعارتخا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناناملسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنا هتشاد  یتاعارتخا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناناملسم  ایآ 

خساپ

تعنـص رد  دـنا . هتـشاد  يا  هظحالم  لباق  ياهتفرـشیپ  تعنـص  ملع و  هنیمز  رد  ناناملـسم  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  خـیرات  هعلاطم  اب 
لباـق ياـهتیقفوم  اـمیپاوه و ... عارتخا  قیمع ، هاـچ  رفح  ندز و  لـنوت  يزاـس ،  تعاـس  اـمن ، بطق  نتخاـس  ینار ، یتشک  يزاـس و  یتشک 
هلیسو اب  هک  یناسنا  نیلوا  نامـسآ و  هدنفاکـش  نیتسخن  دوش . یم  هراشا  امیپاوه  عارتخا  ناتـساد  هب  هنومن  يارب  هک  دنا  هتـشاد  يا  هظحالم 
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فافـش سنج  زا  ار  هشیـش  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  دوب . سانرف  نب  سابع  مانب  سلدـنا  یلاها  زا  ناملـسم  يدرم  تساـخرب  اوه  هب  زاورپ 
دوخ اب  درک . یم  رکفت  یلاعت  قح  تمظع  راثآ  تقلخ و  نوماریپ  رد  درب و  یم  رـسب  رکفت  لاح  رد  بلغا  ساـنرف  نب  ساـبع  درک . عارتخا 

هتفهن زمر  رازه  نارازه  کیره ، نوگانوگ ، ناگدـنرپ  نیا  راوتـسا و  اجرباپ و  ياههوک  نیا  رورپ ، لایخ  ابیز و  ناگراتـس  نیا  هک  تفگیم 
رد يزور  تفر  یم  رامش  هب  زین  یمالـسا  نارگتعنـص  زا  يوقت  دهز و  نیع  رد  وا  دبای . تسد  نآ  زا  یکدنا  هب  تسا  رداق  ناسنا  هک  دنراد 

ءیـش لـکب  هنا  نمحرلا  ـالا  نهکـسمی  نم  نضبقی  تاـفاص و  مهقوف  ریطلا  یلا  وری  ملوا  هکدـناوخ «:  کـلم  هروـس  رد  نآرق  تئارق  لاـح 
عمج ياهلاب  اب  یهاگ  زاب و  ياهلاب  اب  یهاگ  هک  دننک  یمن  ّربدـت  رکفت و  تسا  ناشیارـس ، يالاب  رد  هک  هدـنرپ ، هرابرد  نانآ  ایآ  (1;) ریصب

ياهزور وا  تسانیب .» زیچ  ره  هب  وا  دراد و  هاگن  ّوج  رد  ار  وا  دناوت  یم  ادخ  راهق  يورین  زج  ییورین  هچ  دننک ؟ یم  ریـس  نامـسآ  رد  هدـش 
هکنیا ات  دیـشیدنا . یم  اهنآ  ندمآ  دورف  زرط  اهنآ و  ندز  لاب  تلاح  ناگدـنرپ و  ندـب  نامتخاس  اوه و  یگنوگچ  هیآ ، نیا  هرابرد  يدایز 
تردق رتم  دنچ  زا  شیب  یلو  درک ، زاورپ  اوه  هب  تسب و  ددعتم  ياه  همـست  اب  دـیناشوپ و  رپ  زا  رپ  ياهلب  اب  ار  دوخ  ندـب  هلحرم ، نیلوا  رد 

هب هرابود  يو  دنک . تحارتسا  یتدم  دیدرگ  راچان  تشگ و  حورجم  وا  تشپ  زا  یتمسق  دروخ . نیمز  هب  هلصافالب  دیدن و  دوخ  رد  دوعص 
ود نآ  يارب  هتخاـس ، نزو  مک  يزلف  زا  ار  دوخ  ياـمیپاوه  نیلوا  يرجه ، موـس  نرق  اـب  ربارب  يدـالیم ، لخاس 813 رد  تخادرپ و  هعلاـطم 

رتعیرس ار  تکرح  دشاب و  اوه  زا  رپ  نآ  لخاد  ات  تسب ، مکحم  یششوپ  اب  ار  تلکسا  فارطا  و  درک . هیبعت  لاب  ود  هب  هیبش  يزلف  تلکـسا 
درک شدرگ  اوه  رد  يرتم  دنچ  عافترا  ات  دش و  راوس  شیوخ  يامیپاوه  رب  هبطرق  یسلدنا  ناملسم  نت  نارازه  مشچ  ربارب  رد  سپـس  دنک .

هیآ 19. کلم ، هروس  ( 1 . ) تخادرپ نآ  لیمکت  هب  نآ  زا  سپ  يو  تسشن  نیمز  يور  رب  سپس  و 

؟ تسا هدوب  هچ  دعب  نورق  در  نآ  طوقس  طاطحنا و  للع  تفر . شیپ  اپورا  بلق  ات  هک  دوب  يوق  دنمورین و  يا  هزادنا  هب  دوخ  روهظ  يادتبا  رد  مالسا 

شسرپ

هچ دعب  نورق  در  نآ  طوقـس  طاطحنا و  للع  تفر . شیپ  اپورا  بلق  ات  هک  دوب  يوق  دنمورین و  يا  هزادنا  هب  دوخ  روهظ  يادتبا  رد  مالـسا 
؟ تسا هدوب 

خساپ

مالـسا ردـص  رد  نیملـسم  مالـسا و  تفرـشیپ  لماوع  هرابرد  قیمع  یـسررب  تسا  تقد  لمأت و  روخ  رد  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  هک  يا  هتکن 
ربمایپ تشاد . رارق  فعـض  عضوم  رد  شیادـیپ  زاغآ  رد  مالـسا  هک  دزاس  یم  نشور  ام  يارب  ار  تقیقح  نیا  مالـسا  خـیرات  هعلاـطم  تسا .

یم مالسا  سک  ره  دنداد . یم  رازآ  ار  يو  شیرق  رافک  دوب . يرایسب  راشف  تحت  نانمـشد  يوس  زا  شیوخ  تثعب  لوا  ياهلاس  رد  مالـسا 
هناتخـسرس تخادرپ و  مالـسا  غیلبت  هب  طیارـش  نیا  رد  لاس  اـت 13 مرکا  ربماـیپ  تفرگ . یم  رارق  راـشف  هجنکـش و  رد  ناـنآ  فرط  زا  دروآ 

یلصا هاگداز  مالسا  شرتسگ  دوخ و  ناج  ظفح  روظنم  هب  دش  ریزگان  ربمایپ  دندیشک . ار  ربمایپ  نتشک  هشقن  رافک  هکنیا  ات  درک . تمواقم 
مالـسا و ربمایپ  هنادـنمدرخ  يربهر  وترپ  رد  تفای و  شرتسگ  جـیردیت  هب  مالـسا  ذوفن  دـیامن . ترجه  هنیدـم  هب  و  دـنک . كرت  ار  شیوخ 

نامز رد  مالسا  میلاعت  تفرـشیپ  لماع  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، درک . ادیپ  هعـسوت  مالـسا  هطیح  ناناملـسم  تماقتـسا  يراکادف و  نامیا و 
نیرتمهم لباقم ، رد  دوب ، نآ  ربهر  تماقتسا  يدنمدرخ و  ریبدت و  نینچمه  ناناملسم و  يراکادف  عطاق و  نامیا  الاو ، تمه  نآ ، تفرـشیپ 
رابودـنب یب  قیالان و  دارفا  يربهر  تماعز و  مالـسا و  میلاعت  هب  ندرکن  لمع  ناـمیا و  نداد  تسد  زا  ناناملـسم  طاـطحنا  طوقـس و  تلع 

. تسا هدوب 
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؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

شسرپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

خساپ

هب تعنص  کینکت و  اریز  تسین ، اهنآ  هعماج  ءاقترا  یقرت و  لیلد  تعنص ، رد  اهنآ  تفرـشیپ  اپورا  ناگرزب  نادنمـشناد و  دوخ  فارتعا  هب 
دیاـب دـسرب . زغم  هب  تسوپ  زا  دـیاب  تیرـشب  یناـسنا . هن  تسا ، يرنه  يزوریپ  عون  کـی  اـهنیا  عـقاو  رد  دـنیرفآ . یمن  یتخبـشوخ  ییاـهنت 

ییاناوت دناوتب  ات  دهد  شرتسگ  ار  یقالخا  لیاضف  نامیا و  یناینا ، هتسجرب  تافـص  يدام ، یتعنـص و  هدننک  هریخ  ياهتفرـشیپ  اب  شودمه 
دنام یم  یکدوک  هب  زورما  رـشب  گرزب ، نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگ  هب  دزادنا . راکب  دوخ  یتخبکین  داعـس و  ریـسم  رد  ار  يدام  میظع  ياه 

لکـشم و ردقچ  یکدوک  نینچ  يارب  یگدنز  تسا ، هدنام  یقاب  نانچمه  وا  رگید  مین  اما  هدرک ، ومن  دشر و  تعرـسب  وا  ندب  زا  یمین  هک 
يروهمج تسایر  زاغآ  قطن  رد  اکیرمآ ، قبـسا  روهمج  سییر  نوسناج ، تسا ! هدـننز  هزادـنا  هچ  وا  هفایق ي  دوب و  دـهاوخ  اـسرف  تقاـط 

نیمز رد  ام  دنوش ، یم  کیدزن  هام  هب  يا  هدـننک  هریخ  بیجع و  تقد  اب  ام  ییاضف  ياه  هنیفـس  هکنیا  اب  دومن «: فارتعا  تحارـص  هب  دوخ 
ياهـشزرا میراچان  ام   Y Ů التخا گنج و  راتفرگ  یلو  مینز ، یم  داحتا  حلـص و  زا  اـم د . میتسه ... هدـننکدرخ  یتتـشت  راـتفرگ  ناـمدوخ 

یلعف عضو  هک  دنا  هدیسر  تقیقح  نیا  هب  یقالخا  ناربهر  یعامتجا و  نادنمشناد  هفـسالف و  اهنت  هن  بیترت ، نیا  هب  مینک .» هدنز  ار  یناسنا 
ناهج عضو ، نیا  همادا  هک  دـنا  هدـش  فقاو  تقیقح  نیا  هب  زین  یناهج  یـسایس  ياهلوغ  هکلب  تسا ; راجفنا  لباق  برغ ، صوصخ  هب  ایند ،
هلضاف هنیدم  تروص  هب  ار  ناهج  دنک و  لدتعم  ار  تیرشب  دناوت  یم  هچنآ  نادنمشناد  همه  رظن  هب  دیشک . دهاوخ  هاگترپ  به  ار  تیناسنا 

. تسا ینامسآ  ینابم  هب  نامیا  نید و  انامه  دروآ ، رد 

ینوریب و ناحیروبا  لیبق  زا  يرایسب  نادنمشناد  هتشاد و  ناوارف  ياهتفرشیپ  یگنهرف  یملع و  ياههنیمز  رد  ناناملسم  هتشذگ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
دجتم دارفا  زا  یخرب  دناهتفرگ ; یشیپ  ناناملسم  زا  هدوبر و  ار  تقبس  يوگ  یبرغ  عماوج  هزورما  یلو  دناهدومن ، تیبرت  ار  انیس و ...  نبا 

شسرپ

ناحیروبا لیبق  زا  يرایسب  نادنمشناد  هتشاد و  ناوارف  ياهتفرـشیپ  یگنهرف  یملع و  ياههنیمز  رد  ناناملـسم  هتـشذگ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
زا یخرب  دناهتفرگ ; یـشیپ  ناناملـسم  زا  هدوبر و  ار  تقبـس  يوگ  یبرغ  عماوج  هزورما  یلو  دـناهدومن ، تیبرت  ار  انیـس و ...  نبا  ینوریب و 

صاخ تیعقوم  نامز و  کی  رد  مالـسا  نید  ندوب  روصحم  دودـحم و  ار  اهناملـسم  ندـنام  بقع  اهنآ و  تفرـشیپ  نیا  تلع  ددـجتم  دارفا 
مینک عافد  مالسا  نید  زا  میهدب و  ار  دارفا  نیا  باوج  دیاب  هنوگچ  دننادیم .

خساپ

یناوارف ياهتفرشیپ  هب  دندوبهدیسر ، نآ  هب  مالسا  تعیرش  تاروتسد  رثا  رب  هک  ییروابدوخ  هطساو  هب  نیملسم  دعب  اهنرق  ات  مالسا  ردص  زا 
ار تعیرش  نیرتهب  نیرتلماک و  هک  مینک  رواب  اهناملسم  ام  رگا  زین  نونکا  دنتفای . تسد  یعامتجا و ... یسایس  یگنهرف  یملع  ياههنیمز  رد 

تشاد دهاوخ  ار  شالت  نیرتهب  دوخ  راک  هدودحم  رد  سک  ره  مییامن  لمع  ینامسآ  سدقم  نید  نیا  تاشرافس  قبط  میراد و  رایتخا  رد 
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يارب مارآ  یطیحم  و  دننکیم ، تیاعر  ار  قوقح  رگیدکی  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  هداوناخ  هدودحم  رد  تفرگ  دـهاوخ  ار  هجیتن  نیرتالاب  و 
تموکح هدودحم  رد  دوشیم . هداد  لیوحت  هعماج  هب  ناردام  نیا  ناماد  زا  نادنزرف  نیرتهب  هجیتن  رد  دنیامنیم ، مهارف  نادـنزرف  شرورپ 

يوق اهيروابدوخ  دوب ، دـهاوخن  يراکمک  دوریمن ، ردـه  اهتقو  اذـل  دوب . دـهاوخ  نینچ  نیا  زین  یگنهرف  یملع و  ياههدودـحم  رد  و 
ظاحل ره  زا  نیملـسم  عامتجا  و  دـنام ، دـهاوخن  یقاب  لحنیال  لکـشم و  رواب ، داقتعا و  نیا  هدارا و  هنوگ  نیا  ربارب  رد  يرما  چـیه  هدـش و 

گنرمک يارب  هراومه  ناوارف  تاغیلبت  اب  دنتشاد  مالسا  اب  هک  يدانع  هطساو  هب  مالسا  نانمشد  هنافسأتم  اما  دوب .  دهاوخ  دمآرـس  ورـشیپ و 
رد یگتخابدوخ  هب  ار  يروابدوخ  مهم  هلئـسم  ات  هدومن  ناوارف  شالت  نیملـسم  نیب  رد  تتـشت  هقرفت و  داجیا  یمالـسا و  ياهـشزرا  ندرک 
هب ار  تیعقاو  يربهر  تیاده و  زا  زجاع  مالـسا  هک  دندومن  رواب  اهناملـسم  زا  یـضعب  هک  ياهنوگ  هب  دـننک ، لیدـبت  هناگیب  گنهرف  لباقم 

وحن هب  ار  یـسایس  یگنهرف و  یعاـمتجا  روـما  هرادا  تردـق  تسا و  عماـج  لـماک و  تهج  ره  زا  مالـسا  هک  داد ، ناـشن  ناـهاوخ  تقیقح 
دنـشاب قیقحت  هعلاـطم و  لـها  اـهناسنا  رگا  اریز  مینارواـبب  نارگید  هب  مینک و  رواـب  ار  رما  نیا  دـیاب  هک  میتـسه  اـم  نیا  تسا و  اراد  نسحا 

ود نیا  لوط  رد  نانمـشد  ياهینکـشراک  دراد . یمالـسا  ندمت  زا  دشاب  هتـشاد  هئارا  لباق  دنمـشزرا و  يزیچ  رگا  برغ  ندمت  دـنمهفیم 
نیا صوصخ  رد  دـتفایم . رطخ  هب  نانآ  یملع  یـسایس و  تایح  دوش ، ققحم  رگا  باـن  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زین  بـالقنا  ههد 

. دینک هعلاطم  ار  يرهطم  دیهش  هتشون  دلج  ود  رد  نامز  تایضتقم  مالسا و   » شزرا اب  رایسب  باتک  مینکیم  داهنشیپ  لاؤس 

ياههظحل مامت  يارب  ناناملـسم  ام  يارب  دنربیم ، هرهب  ناشنامز  هظحل  هظحل  زا  اهیبرغ  تسا و  تفرـشیپ  لاح  رد  ناهج  هک  رـضاح  لاح  رد 
؟ درادن یپ  رد  یمالسا  ۀعماج  يارب  ار  یملع  رقف  رما  نیا  ایآ  تسا  هدش  شرافس  زامن  اعد و  یگدنز 

شسرپ

ماـمت يارب  ناناملـسم  اـم  يارب  دـنربیم ، هرهب  ناـشنامز  هظحل  هظحل  زا  اـهیبرغ  تسا و  تفرـشیپ  لاـح  رد  ناـهج  هـک  رـضاح  لاـح  رد 
؟ درادن یپ  رد  یمالسا  ۀعماج  يارب  ار  یملع  رقف  رما  نیا  ایآ  تسا  هدش  شرافس  زامن  اعد و  یگدنز  ياههظحل 

خساپ

اعد نآرق و  اریز  درک ; وجتـسج  نآرق  توالت  اعد و  ندناوخ  اعد ، زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  دیاب  ار  ناناملـسم  ام  طاطحنا  یگدنامبقع و 
زا یکی  هک  دنادیم  یمالسا  لیاسم  زا  هاگآ  نمؤم  دنکیم . قیوشت  تفرشیپ  هب  ار  ام  سکع  هب  هکلب  درادن ; ام  تفرـشیپ  اب  یتافانم  اهنت  هن 
هب عاـمتجا  رد  هکلب  دزخیمن ; ياهشوـگ  هب  اـهنت  هن  نمؤـم  ور  نیا  زا  تسا  ناناملـسم  تفرـشیپ  تـهج  رد  شـالت  تمدـخ و  وا  فیاـظو 
اب دـهعت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  همه  یباسح و ... رتکد  ییابطابط  همالع  دـننام  یناگرزب  راـتفر  دراـمگیم  تمه  نآ  تفرـشیپ  تمدـخ و 

. دوشیم تفر  سپ  ثعاب  نآ  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  بان و  مالـسا  زا  ام  نتفرگ  هلـصاف  هک  تسین  یکـش  هلب  درادن . یفانت  صـصخت 
هنایفوص ياههشیدنا  رد  رما  نیا  هک  نانچ  مه  دروآ ; دهاوخ  دیدپ  ناناملـسم  يارب  ار  ییاتـسیا  تردقو  اعد ، ایند ، دهز ، زا  طلغ  تشادرب 

هب هدـش  دای  تاکن  رب  نوزفا  اردـص ـ ). تاراشتنا  ص 144 ، راـتفگ ، هد  يرهطم ص 14 و  دیهـش  تشونرـس  ناسنا و  ر.ك  .) دوشیم هدید 
لماکت تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا  مالـسا  رظن  زا  تسین 1 . هتفریذپ  تابحتسم  نید و  زا  شـسرپ  رد  هدش  دای  تشادرب  دنچ  یلیالد 

، دـیامیپب ار  لماکت  ياههار  دوشن و  هدولآ  دـشاب و  عامتجا  ناـیم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعقاو  رنه  تسا  نیمهرد  زین  وا  يداـم  يونعم و 
َءآَِغْتبا آلِإ  ْمِْهیَلَع  اَه  َـ َْنبَتَک اَم  اَهوُعَدَْتبا  ًۀَِّیناَبْهَر  َو  : " ... دـیامرفیم عامتجا  هنحـص  زا  نتفر  رانک  يریگهشوگ و  تینابهر و  یفن  اب  میرک  نآرق 
میدوب هتشادن  ررقم  اهنآ  رب  ام  دندوب  هدرک  عادبا  حیـسم  ناوریپ   [ هک ار  یتینابهر  و  (... 27، دیدح ... ;) اَِهتَیاَعِر َّقَح  اَهْوَعَر  اَمَف  ِهَّللا  ِن   َ َوْضِر

راک زا  هک  دوخ  باحصا  زا  ياهدع  اب  مرکا  ربمایپ  دروخرب  ... دندرکن " تیاعر  ار  نآ  قح  یلو  دوب ، ادخ  يدونشخ  بلج  ناشفده  هچرگ 
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ناناملسم ام  يارب  یبحتـسم  روما  ماجنا  ًاساسا  تسا 2 . رما  نیا  دـیؤم  دـندوب  هدروآ  ور  تدابع  ییاسآنت و  هب  هدیـشک و  تسد  شـالت  و 
بَغْراَف َّکِبَر  ََیلِإ  َو  بَصناَف  َتْغَرَف  اَذِإَف   " هیآ زا  نارـسفم  یخرب  هک  نانچ  تسا  شاعم  رارما  دـننام  يرورـض  ياـهراک  زا  تغارف  زا  سپ 
تداــبع يورخا و  روـما  هـب  دراد ، رارق  ترخآ  ياتــسار  رد  هـک  يوـیند  روــما  زا  تـغارف  زا  سپ  هـک  دــناهدرک  تـشادرب  حرش 7ـ8 ) ;)

رد هک  يددـعتم  تابحتـسم  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 130 ، نارگید ج 27 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنوـمن  ریـسفت  ر.ك  .) زادرپـب
يریگهرهب يانعم  هب  اهاذغ ، عاونا  دوجو  تسا  ینامهم  هرفسرس  عونتم  ياهاذغ  اههویم و  دننام  تسا  هدش  هیصوت  اهنآ  هب  مالـسا  تعیرش 

، راک هک  نیا  رب  نوزفا  زین ، مالسا  تعیرش  رد  دنکیم . لیم  ددنـسپیم و  ار  یخرب  دوخ ، لیم  عبط و  هب  هجوت  اب  یمدآ  تسین  اهنآ  ۀمه  زا 
شاداپ اسب  هچ  تسا و  هدش  شرافـس  اهنآ  ضرع  رد  يرگید  یبحتـسم  روما  هب  هدش  هدرمـش  تدابع  فاشتکا  عارتخا و  مدرم  هب  تمدخ 

یحور و طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناملـسم  دـشابن . رگید  تابحتـسم  زا  رتمک  هعماـج  تفرـشیپ  تهج  رد  شـالت  نارگید و  هـب  تمدـخ 
دراد ار  یمالـسا  هعماج  مالـسا و  هغدـغد  هک  یناملـسم  تسا  یهیدـب  دـهدیم . ماجنا  تساوخ  ار  تابحتـسم  زا  کی  ره  دوخ ، تاـناکما 
روـما ماـجنا  اـب  یملع  ياـهشالت  هک  نآ  لـصاح  دـنکیم . باـختنا  دـشاب ، شناد  شرتـسگ  تیبرت و  میلعت  ناـمه  هک  ار  هـنیزگ  نیرتـهب 

ار تقو  تعاس  اهنویلیم  هاگ  هک  یشزرو  تاقباسم  ياشامت  ایآ  امـش  رظن  هب  تسا 3 . یبحتسم  روما  زا  دوخ  هکلب  درادن ; یفانت  یبحتـسم 
زور هب  زور  هک  تغارف  تاقوا  فرـص  ایآ  زین  یـصاخ و  تاقوا  رد  مه  نآ  تابحتـسم  ماجنا  ای  تسا  یگدـنامبقع  عناـم  دـهدیم ، ردـه 

اهيراگنلو رد  ای  تسا  رتهب  سفن  بیذهت  هیکزت و  ادـخ و  اب  طابترا  اعد و  تدابع و  رد  دـهدیم ، صاصتخا  دوخ  هب  يرتشیب  ياهتعاس 
؟... یقالخا و ياهتمحازم  اهنابایخ و  رد  ندزهسرپ  و 

هدنام بقع  يژولونکت  یگنهرف و  ینید و  ياه  هنیمز  رد  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعس  هیام  هک  مالـسا -  نید  هب  هجوتاب  یمالـسا  ياهروشک  ارچ 
؟  تسیچراک نیا  هراچو  دنتسه 

شسرپ

يژولونکت یگنهرف و  ینید و  ياه  هنیمز  رد  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هیاـم  هک  مالـسا -  نید  هب  هجوتاـب  یمالـسا  ياـهروشک  ارچ 
؟  تسیچراک نیا  هراچو  دنتسه  هدنام  بقع 

خساپ

ناسنا یسانش  نید  هزادنا  ره  دراد  نآ  زا  هک  تسا  یتخانش  دح  رد  نید  هژیوب  یهلا  ياهتمعن  زا  ياهعماج  ای  صخـش  ره  هدافتـسا  نازیم 
دیاب وس  کی  زا  - 1 نیاربانب : دوشیم . نوزفا  زین  نآ  ياهیناشفا  وترپ  زا  يریگهرهب  قایتشا  ناوت و  دـبای  شیازفا  يو  ینید  ياهیهاگآ  و 

رایـسب نید  زا  ییادز  هیاریپ  وـس  رگید  زا  - 2 دومن . نید  يونعم  یملع و  ردق  نارگ  ریاخذ  عبانم و  لاصحتـسا  رد  يدـج  يراذـگ  هیامرس 
فیرحت و رابغ  درک  تیارـس  يدودح  ات  زین  رگید  عماوج  هب  دمآ و  دیدپ  برغ  رد  هک  يزیرگ  نید  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . مزال 
دـیق و زا  ییاهر  هب  لیم  هراما و  سفن  دـننام  يرگید  روما  هتبلا  تخاـس . ردـکم  اههشیدـنا  رد  ار  نید  ياـبیز  هرهچ  هک  تسا  ییاـههفارخ 
نید و ندوب  لماک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  - 3 تسا . ینید  میلاعت  زا  زیرگ  رد  یمهم  لماع  زین  تسا  یمدآ  تاوهـش  عنام  هک  ییاهدـنب 

زگره نید  دومن . يژولونکت  ملع و  نیزگیاج  دیاب  ار  نید  تسا و  چیه  همه  يرشب  مولع  رگید  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ینید  ياهدروآهر 
دراد شناد  ملع و  يریگارف  رب  رایسب  دیکأت  مالسا  ور  نیا  زا  دراد . ناوارف  یتسدمهو  تقافر  نآ  اب  هکلب  هدرکن  یفرعم  ملع  بیقر  ار  دوخ 

ياهراکهار اهشزرا و  هئارا  نامیا و  ینیب و  ناهج  هب  طوبرم  لئاسم  يور  ار  يراذـگ  هیامرـس  نیرتشیب  نید  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل 
 - دـنراد لاتنمورتسنیا )  ) يرازبا تیـصاخ  هک  یبرجت -  یعیبط و  مولع  رگید  فرط  زا  دـنکیم . یناسنا  هعماجو  درف  يارب  شخب  تداـعس 
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دربالاب ار  دوخ  ینید  تادهعت  اهیهاگآ و  ياهعماج  رگا  هاگ  نآ  دنهدیم . شیازفا  ار  نآ  رب  هطلـس  تعیبط و  زا  ناسنا  يدنمهرهب  تردق 
رداق وس  کی  زا  تیرـشب  تسا و  نامیا  تمدخ  رد  تردق  نآ  رد  هک  دهن  ناینب  یندمت  دـناوتیم  تخاس  ینغ  ار  دوخ  زین  یملع  رظن  زا  و 
طسق دننام : یناسنا  حیحص  تابـسانمیاراد  یقالخا و  تالامک  دشر و  ياراد  رگید  يوس  زا  تسا و  يدام  یعیبط و  بهاوم  زا  هدافتـسا  هب 
رایـسب تردق  رازبا  تروص  هب  يژولونکت  ملع و  هک  دـشابیم  نیا  تسور  هبور  نآ  اب  تیرـشب  زورما  هک  یلکـشم  رامثتـسا و . ... تلادـع 

رگید فرط  زا  تسا . هدش  فیعض  ياههدوت  رب  نارگ  هطلس  هطلـسرازبا  عقاو  رد  هدمآ و  رد  نامیا  نودب  ياهناسنا  تمدخ  رد  يدنمورین 
راتفرگ رگید  يوس  زا  يداصتقا و  يژولونکت  یملع  رقف  مه  ینامیا و  فعض  اضعبو  ینید  تسرد  شنیب  فعض  راچد  مه  یمالسا  عماوج 

هفقو يداهج  شالت و  دیاب  هنیمز  دنچ  رد  نامیا  اب  روشرپ و  ناناوج  ینونک  تیعضو  اب  نونکا  دنشابیم . یسایس  هتـسباو  دساف و  ياهماظن 
اههنیمز نآ  مها  زا  یخرب  دنهد . رارق  نیون  یتکرح  ریـسم  رد  ار  ناهج  یمالـسا  لیـصا  ندمت  يوگلا  داجیا  اب  دنناوتبات  دننک  هشیپ  ریذـپان 

اب هزرابم  نید و  رد  يراوتـسا  اوقت  ناـمیا  حور  تیوقت  - 2 فلتخم . داعبا  رد  ینید  ياهشنیب  تخانـش و  حطـس  ندرب  الاب  - 1 زا : دنترابع 
. یمالسا هلضاف  هنیدم  ندمت و  يانبم  ياتسار  رد  قوف  لئاسم  نیب  طابترا  داجیا  قیفلت و  - 4 یملع . حطس  شناد و  ياقترا  - 3 اهيژک .

؟ درادن تافانم  هعسوت  دشر و  اب  نید  ایآ 

شسرپ

؟ درادن تافانم  هعسوت  دشر و  اب  نید  ایآ 

خساپ

تسد هب  نید  هیحانزا  هک  يدشر  تسا . لامک  دشر و  ریسم  رد  رشب  تیاده  نآ  يدوجو  هفسلف  اساسا  هکلب  تسین ؛ دشر  عنام  اهنت  هن  نید 
رظن رد  ار  یمدآ  يدوجو  ياههصرع  همه  نید  ینعی ، تسا ؛ یتحاـس  دـنچ  عماـج و  فلا ) تسا : رادروخرب  ریز  ياـهیگژیو  زا  دـیآیم ،

یگدـنز هب  رـصحنم  نید  دـشر  ب )  درادیم . هضرع  نوزوم  گنهامه و  روط  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ياربار  لاـمک  دـشر و  هماـنرب  هتفرگ و 
دولوم یگتخاس و  نید  نید ، رگا  هتبلا  دریگیمرظن . رد  ار  ناهج  ود  ره  نآ  یلماکت  همانرب  تسین و  یناهج  نیا  ياـهزاین  نیمأـت  يویند و 

. تسا لامک  دشر و  نیع  یهلا  بان  صلاخنید و  یلو  دوب ؛ دهاوخ  دشر  عنام  املسم  دشاب ، تافیرحت  تامهوت و  تافارخ ،

؟  تسا تسرد  هدش  اهنآ  تفرشیپ  ثعاب  نید  كرت  هک  هیضرف  نیا  ایآ  تسیچ ؟  برغ  تفرشیپ  للع 

شسرپ

؟  تسا تسرد  هدش  اهنآ  تفرشیپ  ثعاب  نید  كرت  هک  هیضرف  نیا  ایآ  تسیچ ؟  برغ  تفرشیپ  للع 

خساپ

ننس تخانش  تهجرد  تیلاعف  شالت و  نآ ، تلع  نیرتیساسا  هک  تسا  ینتفگ  دوش . دوکر  تفرشیپ و  بجوم  دیناوتیم  يرایسب  لماوع 
تفرشیپ تلع  هک  نیا  اما  تسا . هداهنرـشب  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دشابیم  تاناکما  زا  تسرد  هدافتـسا  یتسه و  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  و 

رد يزیرگنید  رگید  فرط  زا  دنشابیم . ارگنید  زین  برغ  نادنمشناد  زا  يرایسب  هکلب  دشابیم ؛ اج  هب  ان  ینخس  تسا  يزیرگنید  برغ 
دناهدیـشوک هدیدرگ و  ألخ  نیا  هجوتم  تعرـس  هب  یبرغ  نادنمـشیدناو  نارکفتم  دـشابیم و  برغ  ندـمت  صقاون  اهألخ و  زا  یکی  عقاو 
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يریذپدرف تیعماج و  زا  نآ  رب  مکاح  نید  هک  تسا  نیا  برغ  ناهج  یـساسا  لکـشم  نکیل  دنراد ، هگن  هدنز  هراومه  ار  نید  هب  شیارگ 
. تسا هدروآ  دیدپ  ار  يرایسب  تالکشم  نآ  رد  فیرحت  نتفای  هار  تسین و  رادروخرب  یفاک 

ناربمایپ راهطا و  همئا  نآرق و  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  يژولونکت  ملع و  صوصخب  اه  هنیمز  همه  رد  برغ  هب  تبـسن  ناناملـسم  ام  یگدـنام  بقع  تلع 
همئا نآرق و  هب  يداقتعا  چـیه  هک  برغ  ارچ  تسا  نآرق  ناراوگرزب و  نآ  زا  تعاطا  يوریپ و  لمع و  رد  اـم  یهاـتوک  باوج  رگا  تسیچ و  میراد 

ای راهطا و 

شسرپ

راهطا و همئا  نآرق و  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  يژولونکت  ملع و  صوصخب  اه  هنیمز  همه  رد  برغ  هب  تبسن  ناناملـسم  ام  یگدنام  بقع  تلع 
يداقتعا چیه  هک  برغ  ارچ  تسا  نآرق  ناراوگرزب و  نآ  زا  تعاطا  يوریپ و  لمع و  رد  ام  یهاتوک  باوج  رگا  تسیچ و  میراد  ناربمایپ 

. میا هدنام  بقع  ام  هدرک و  تفرشیپ  هنیمز  نیا  رد  دنرادن  ادخ  مه  ای  راهطا و  همئا  نآرق و  هب 

خساپ

هک تسا  یمهم  رایـسب  تاعوضوم  زا  هصرع ، نیا  رد  نارگید  نداتفا  شیپ  يژولونکت و  رد  تفرـشیپ  زا  ناناملـسم  ندـناماو  للع  یـسررب 
ار اهنآ  یتسیاب  هک  دناهدوب  لیخد  هنیمز  نیا  رد  لماوع  يرس  کی  املـسم  تسا . یعامتجا  یخیرات و  هدرتسگ  قیقحت  دنمزاین  نآ  یـسررب 
لقع و رب  يدایز  رایـسب  هیکت  مالـسا  ینید  ياههزومآ  رد  فلا ) مینکیم : هراشا  اـهنآ  هب  راـصتخا  تروص  هب  هک  درک  یباـیزراو  تخاـنش 
« لقع  » هشیر هبترم   49 - 1 تسا : هتفر  راک  هب  نوگانوگ  لاکـشا  هب  میهافم  تاملک و  نیا  دیجم  نآرق  رد  تسا . هدش  ربدـت  رکفت و  لقعت ،

تشه - 3 رکف ،) نورکفتی و  نورکفت ، « ) رکف  » هـشیر هـبترم   18 - 2 هولقع ،) لـقعت و  اـهلقعی ، نولقعی ، نولقعت ،  ) فلتخم ياـهتروص  هب 
ياـنعم هب  « ) يأر  » هشیر هبترم  اـههد  - 5 لمأت ،) نتـسیرگن و  يانعم  هب  « ) رظن  » هشیر راـب  نیدـنچ  - 4 ّربدـت ،) ياـنعم  هب  « ) ربد  » هشیر هبترم 

یحو میلاعت  رب  هیکت  اب  ناناملسم  ب )  تسا . هدش  دادملق  اهنآ  نیرتتفارش  اب  یهلا و  قولخم  نیلوا  مالـسا  هاگدید  زا  لقع  - 6 هدهاشم ،)
ناهج رد  یقرت  تفرـشیپ و  رادمچرپ  رتشیب  هکلب  نرق  هد  لوط  رد  نآرق -  ینامـسآ  ياههزومآ  رگید  هشیدـنا و  لقع و  رب  هیکت  هژیو  هب  - 

( سناسنر  ) نآ يرکف  یملعییارگون و  اپورا و  تالوحت  هک  تفای  میهاوخرد  مینک ، هعلاطم  ار  ندـمت  ملع و  خـیرات  یکدـنا  رگا  دـنا . هدوب 
هب ناناملـسم  اپورا و  طباور  یبیلـص و  ياهگنج  خـیرات  هعلاطم  تسا . هدوب  یمالـسا  ندـمت  ریثأت  تحت  اقیمع  دـعب  هب  مهدزناـش  نرق  رد 

تدحو یسایس و  ماوق  دنتفرگیمن و  هلصاف  یحو  میلاعت  زا  ناناملسم  رگا  هک  تسین  يدیدرت  ج )  دهدیم . ناشن  ار  تقیقح  نیا  ینـشور 
ياـج هب  رگا  زین  نوـنکامه  هک  ارچ  دنـشاب ؛ برغ  زا  رتوـلج  رظن  ره  زا  دنتـسناوتیم  زین  نوـنکامه  دـندرکیم ، ظـفح  ار  دوـخ  یعاـمتجا 

اب گرزب  یتردق  دنناوتیم  دننزب ، گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  دنهدب و  رگیدکی  هب  تدحو  تسد  دوخ ، عبانم  فالتا  هدوهیب و  ياهيریگرد 
 ( د دنزادرپب . نارگید  اب  تباقر  هب  زین  يروآنف  رظن  زا  اهدادعتـسا ، زا  هدافتـسا  همانرب و  دنچ  اب  دنـشاب و  ناهج  حطـس  رد  عیـسو  یتاناکما 

هدوب نید  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  مالسا و  زا  نانآ  نتفرگ  هلصاف  هتشگ  ناناملـسم  یـسایس  یتعنـص و  یگدنامبقع  بجوم  هک  هچنآ 
، برغ رد  یتح  مالـسا و  ردـص  رد  میهافم  نیمه  هنرگو  هدـش  یگدـنامبقع  بجوم  تردـق  اعد و  اـیند ، دـهز ، زا  طـلغ  تشادرب  تسا .

لولعم هک  يرکف -  رگید  تاـفارحنا  یخرب  هنارگیفوص و  ياههشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  یلب ، تسا . هدـش  تفرـشیپ  بجوـم 
، دینک هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن  ز )  تسا . هتشاد  تفرشیپ  تعنص و  هلفاق  زا  ناناملـسم  ندناماج  رد  يرثؤم  شقن  تسا -  طاقتلا 

زین نونکا  هدوبن و  هعیبطلا  ءاروام  رکنم  هدرتسگ  ماع و  روط  هب  هاگچـیه  برغ  تسا . یعیبط  ياروام  يورین  هب  داقتعا  مدـع  داقتعا و  ثحب 
دنوادخ و هب  دقتعم  دناهدوب -  اپورارد  یملع  تفرـشیپ  ناراذگ  هیاپ  دعب  هب  هدزناش  نرق  زا  هک  اپورا -  نادنمـشناد  یمامت  ای  رتشیب  تسین .
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روط هب  نیارباـنب  دـینک . وجوتسج  رگید  ياـج  رد  ار  هشیر  دـیزاس و  نوگرگد  ار  دوـخ  هیـضرف  نیا  یتسیاـب  سپ  دـناهدوب . یهلا  ناـیدا 
هکلب تسین ؛ یگدنامبقع  بجوم  نید  اهنت  هن  دهدیم  ناشن  يدامتم ، ياهنرق  یط  رد  ناناملسم  ندمت  هنیشیپ  ًالوا ، تفگ : دیاب  هصالخ 

دنتسین یمالسا  ياهروشک  ناناملسم و  اهنت  ایناث ، ددرگیم . دشر  تفرشیپ و  زا  ییالاب  تاجرد  ببس  نآ ، هب  لمع  رانک  رد  نید  هب  داقتعا 
ياهروشک رد  اثلاث ، دناهدنام . یقاب  یبسن  ای  قلطم  رقف  رد  زین  رالوکـس  یمالـساریغ و  ياهروشک  هکلب  دنتـسه ، التبم  يراتفرگ  نیا  هب  هک 

هب تسا و  هتفاین  ققحت  یناگمه  هافر  يداصتقا ، دـشر  زا  ییالاب  ماقرا  هب  یـسرتسد  ناوارف و  عبانم  نتـشاد  راـیتخا  رد  مغر  هب  زین ، هتفرـشیپ 
؛ دراد ایحا  يارب  يدنمورین  هیامناج  هزورما  یمالسا  ندمت  هشیدنا و  اعبار ، دنریگیم . هرهب  هعـسوت  دروآهر  زا  یـصاخ  هورگ  لومعم  روط 

هاگیاج دنهاوخب  ناناملـسم  رگا  تصرف  نیا  رد  تسا . هدش  يریذـپلاوز  یگنهرف و  طاطحنا  راتفرگ  تدـش  هب  هک  برغ  ندـمت  سکعرب 
تیوقت - 2 نآ ، داعبا  همه  رد  ینید  ياهشنیب  تخانش و  حطس  ندرب  الاب  - 1 تسا : يرورض  ریز  تاکن  تیاعر  دنبایرد ، ار  دوخ  هتسیاش 

للملانیب حطس  رد  یلدمه  قیثو و  طابترا  - 4 یملع ، حطس  شناد و  ياقترا  - 3 اهيژک ، اب  هزرابم  نید و  رد  يراوتسا  اوقت ، نامیا ، حور 
تهج رد  یناگمه  هبناـج و  همه  شـالت  - 6 دـساف ، ياهماظن  نتـشادرب  نایم  زا  - 5 هبناج ، همه  هدرتسگ و  يراـکمه  نواـعت و  یمالـسا و 

هداد خـساپ  رگا  دـیا  هتفگ  هک  نیا  اما  یگتخابدوخ . زا  يرود  سفن و  هب  دامتعا  - 7 یمالسا ، هلـضاف  هنیدم  میظع و  ندمت  يایحا  داجیا و 
نیا شباوج  هدرک ؟ تفرشیپ  هک  دراد  نید  برغ  رگم  مییوگ  یم  تسا  ینید  تاروتـسد  هب  ندرکن  لمع  ام  یگدنام  بقع  تلع  هک  دوش 

زا هلأسم  هس  ره  و  یملع . شالت  ج )  یعامتجا . طابضنا  ب )  يراک . نادجو  فلا ) دوب : هلأسم  دنچ  برغ  تفرشیپ  عورـش  هطقن  هک  تسا 
هجیتن نیا  هب  دادادخ  لقع  اب  ای  دنا  هتفرگ  یهلا  نایدا  زا  ای  لاح  دننک . یم  لمع  اهنآ  یلو  مینک  یمن  لمع  ام  هک  دنتسه  ینید  ياه  هزومآ 
قباطم روکذـم  داعبا  رد  اهنآ  لمع  یلو  دـنرادن  لوبق  نید  ناونع  هب  ار  تیب  لـها  نیمارف  نآرق و  ناـنآ  هک  تسا  تسرد  سپ  دـنا  هدیـسر 

طاطحنا فعض و  للع  ینابرق 2 - نیدباعلانیز  نیملسم ، طاطحنا  تفرـشیپ و  للع  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . ینید  تاروتـسد 
، يدراگ هژور  طاطحنا ، زاتشیپ  اکیرمآ  قثوم 3 - دمحا  يدابآدسا ، نیدلالامج  دیس  یحالصا ، يارآ  یسایس و  ياههشیدنا  رد  نیملـسم 

زمر یبجر 6 - ناناملـسم ، یگدـنامبقع  فعـض و  ياههشیر  يدابآزیزع 5 - عناق  اهندـمت ، طاـطحنا  لـلع  يروصنم 4 - مساـق  همجرت :
یلع همجرت : نالسرا ، بیکش  اپورا ، رد  یمالـسا  تاحوتف  خیرات  يراصنارقاب 7 - دمحم  همجرت : نالسرا ، بیکـش  ریما  ام ، یگدنامبقع 

گنهرف ناگدنسیون 10 - زا  یهورگ  همجرت : تنارودلیو ، ج 4 ، ندمت ، خیرات  نایراصنا 9 - نیسح  مالـسا ، نآرق و  يوس  هب  یناود 8 -
ماگشیپ یمالسا  ندمت  نربولواتسوگ 12 - برع ، مالـسا و  ندمت  خیرات  ینابهر 11 - یضترم  همجرت : هکنوه ، دیرگیز  اپورا ، رد  مالـسا 

خیرات هب  یهاگن  اههاگشناد 13 - رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هرامش 17 و 18  هشیدنا  نتلوب  ج 1 و 2 ، دیدج ، نونف  مولع و  رد 
دودح نادیز 16 - یجرج  مالسا ، ندمت  خیرات  یفرص 15 - یقتدمحم  ناگناگیب ، نابز  زا  یمالـسا  ندمت  ورهن 14 - لعل  رهاوج  ناهج ،

ینامز یفطصم  نیملسم ، طاطحنا  ناهج و  تراسخ 

؟ تسا هدشن  یگدنام  بقع  راچد  برغ  ارچ  تسا ، یمالسا  لوصا  هب  يدنبیاپ  مدع  رگا  تسیچ ؟ ناناملسم  یگنهرف  یملع و  یگدنام  بقع  تلع 

شسرپ

یگدـنام بقع  راچد  برغ  ارچ  تسا ، یمالـسا  لوصا  هب  يدـنبیاپ  مدـع  رگا  تسیچ ؟ ناناملـسم  یگنهرف  یملع و  یگدـنام  بقع  تلع 
؟ تسا هدشن 

خساپ

همه دشر  هکلب  تسین  تفرشیپ  زا  عنام  اهنت  هن  ص )  ) يدمحم بان  نید  هژیو  هب  بان  نید  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآ  دای  ادتبا  رد 
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دیوگ یم  نخس  يرشب  لماکت  دشر و  زا  مه  تسا  رشب  یگدنز  يارب  لماک  يا  همانرب  هک  نید  سفن  اریز  تسا . راد  هدهع  ار  ناسنا  هبناج 
ار یتما  یگنهرف  یملع و  یگدـنام  بقع  لماع  ناوت  یمن  زگره  دـنک و  یم  قیوشت  شـالت  راـک و  شنادو و  ملع  يریگارف  هب  ار  وا  مه  و 

نید اهنت  هن  دهد  یم  ناشن  يدامتم ، ياه  نرق  یط  رد  ناناملـسم  ندـمت  هنیـشیپ  ور  نیا  زا  تسناد . لماک  مجـسنم و  يا  همانرب  نتـشاد  رد 
بقع للع  دوش . یم  دـشر  تفرـشیپ و  زا  یئالاب  تاجرد  ببـس  نآ  هب  لمع  راـنک  رد  نید  هب  داـقتعا  هکلب  تسین  یگدـنام  بقع  بجوم 
ماوق و  دـنتفرگ ، یمن  هلـصاف  یحو  میلاـعت  زا  ناناملـسم  رگا  دـیدرت  یب  ( 1 درک : هصـالخ  ریز  دراوم  رد  ناوـت  یم  ار  ناناملـسم  یگدـنام 

زین نونکا  مه  اریز  دنـشاب ؛ برغ  زا  رتولج  رظن  ره  زا  دنتـسناوت  یم  زین  نونکا  مه  دندرک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تدحو  یـسایس و 
یم لیدـبت  ناهج  رد  عیـسو  یتاناکما  اب  گرزب  یتردـق  هب  دنـشیدنیب ، تدـحو  هب  دوخ  عبانم  فالتا  هدوهیب و  ياه  يریگرد  ياج  هب  رگا 
هبتر یگنهرف  رظن  زا  دندش و  یم  لدبم  دامتعا  لباق  یتردـق  هب  زین  يروآ  نف  رظن  زا  اهدادعتـسا ، زا  هدافتـسا  اه و  همانرب  وترپ  رد  دـنوش و 
ياه تشادرب  دـننامه  نید  زا  هناسانـشراک  ریغ  ياه  تشادرب  هنافـسأتم  اما  تسا  عماج  نید  لصا  هچرگ  ( 2 دـندرک . یم  بسک  یلاع  يا 

بجوم برغ  رد  یتح  مالـسا و  ردـص  رد  میهافم  نیمه  هنرگو  تسا  هدـش  یگدـنام  بقع  بجوم  راظتنا و ...  اعد ، ایند ، دـهز ، زا  طـلغ 
 - تسا طاقتلا  لولعم  هک  رگید -  تافارحنا  یخرب  هنارگ و  یفوص  ياـه  هشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتعا  دـیاب  هتبلا  تسا . هدـش  تفرـشیپ 
هب ار  دوخ  صاخ  ياه  تراسخ  مه  یگنهرف  رظن  زا  تسا و  هتشاد  تفرـشیپ  تعنـص و  هلفاق  زا  ناناملـسم  یگدنام  بقع  رد  يرثؤم  شقن 
هب یگدولآ  نید و  زا  فارحنا  رثا  رب  دـندومیپ و  ار  دـشر  ریـسم  ینید ، ياه  تیادـه  شزیگنا و  ساسا  رب  ناناملـسم  ( 3 دنا . هتـشاد  لابند 

یلخاد ياه  گنج  هقرفت و  هب  ناناملسم  ندش  مرگرس  ( 4 دندیئارگ . یگدنام  بقع  طاطحنا و  هب  یلهاک ، یتسـس و  یتسرپ ، ایند  دسافم ،
، یمالسا للملا  نیب  داحتا  یئارگ و  لوصا  رب  هیکت  ياج  هب  مسیبرع و  ناپ  مسیلانویسان ، نوچمه  يرامعتسا  ياهراعـش  نتخاس  نیـشناج  و 

يارب اهنآ  شالت  نارگرامعتسا و  ناگناگیب و  موجه  ( 5 دنرادن . يرگید  ناغمرا  یملع و ...  یگنهرف و  یگدـنام  بقع  زج  هک  ییاهراعش 
نتفر تراغ  هب  و  اهروشک ، نیا  رب  برغ  هطلـس  موادـت  یعیبط و  یناسنا و  عبانم  رامثتـسا  يارب  موس  ناهج  ياـهروشک  نتـشاد  هاـگن  بقع 
تهج رد  تمه  ياج  هب  هک  يدادبتسا  دساف و  یـسایس  ماظن  دوجو  ( 6 یمالـسا . گرزب  ياه  هناخباتک  يزوس  شتآ  یلم و  ياه  هیامرس 

 ... ینارذـگ و شوخ  تهج  رد  ناناملـسم  یمومع  ياه  هنیزه  فرـص  شیوخ و  تردـق  ظـفح  رکف  هب  طـقف  ناناملـسم  تفرـشیپ  ودـشر 
تافارحنا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردص  یـسایس  تافارحنا  زا  یـشان  دوخ  دساف  نامکاح  اه و  ماظن  نیا  دوجو  دـندوب ،

يرابنایز راثآ  زین  عماوج  نیا  گنهرف  اه و  ناسنا  شنم  تیـصخش و  رد  یـسایس ، ياـه  ماـظن  نیا  دوب ، نآ  زا  دـعب  یعاـمتجا  يداـقتعا و 
قلطم رقف  رد  زین  رالوکس  یمالسا و  ریغ  ياهروشک  هکلب  دنتسین ، التبم  يراتفرگ  نیا  هب  یمالـسا  ياهروشک  ناناملـسم و  اهنت  ( 7 دنتشاد .
تدش هب  برغ  ندمت  هک  یلاح  رد  دراد  ءایحا  يارب  ار  يدنمورین  هیامناج  هزورما  یمالـسا  ندـمت  هشیدـنا و  ( 8 دنا . هدـنام  یقاب  یبسن  ای 
تیاعر دـنبایرد  ار  دوخ  هتـسیاش  هاگیاج  دـنهاوخب  ناناملـسم  رگا  زین  نونکا  مه  و  تسا ، هدـش  يریذـپ  لاوز  یگنهرف و  طاطحنا  راتفرگ 

رد يراوتـسا  اوقت ، نامیا ، حور  تیوقت  نآ 2 - داعبا  همهرد  ینید  ياه  شنیب  تخانـش و  حطـس  ندرب  الاب  - 1 تسا : يرورـض  ریز  تاکن 
یمالسا للملا  نیب  حطس  رد  یلدمه  قیثو و  طابترا  یملع 4 - حطس  شناد و  ياقترا  اه 3 - يژک  همه  یگنهرف و  مجاهت  اب  هزرابم  نید و 

داجیا و تهج  رد  یناـگمه  هبناـج و  همه  شـالت  دـساف 6 - ياه  ماظن  نتـشادرب  نایم  زا  هبناـج 5 - همه  هدرتسگ و  يراـکمه  نواـعت و  و 
یبرغ ياهروشک  برغ : تفرـشیپ  لماوع  اما  یگتخاـب  دوخ  زا  يرود  سفن و  هب  داـمتعا  یمالـسا 7 - هلـضاف  هنیدم  میظع و  ندمت  يایحا 

یساسا هک  دوش  تفرشیپ  بجوم  دناوت  یم  يرایسب  لماوع  هکلب  دنا ، هتفاین  تسد  دشر و ...  همه  نیا  هب  نید  نتشاذگ  رانک  زا  دعب  زگره 
دنوادخ هک  دشاب  یم  تاناکما  زا  تسرد  هدافتسا  یتسه و  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  ننـس و  تخانـش  تهج  رد  تیلاعف  شالت و  اهنآ  نیرت 

بقع هب  ار  ناـنآ  نید  ساـبل  رد  تاـفارخ  اـجنآ  رد  هکلب  هدوـبن ؛ يزیرگ  نید  زگره  برغ  تفرـشیپ  تـلع  تـسا . هداـهن  رـشب  راـیتخا  رد 
برغ یتعنـص  یملع  تفرـشیپ  اذل  دومن . افیا  ار  یقرت  دـشر و  تهج  رد  یئادز  عنام  شقن  اهنآ  هب  ندز  اپ  تشپ  تشاد و  یم  او  یگدـنام 

ياهگنج لوط  رد  یقرـش  یمالـسا و  ندمت  اب  اه  یبرغ  یئانـشآ  ( 1 دوش : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرایـسب  لـماوع  نوهرم 
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لوحت نیا  هک  یلماوع  هعومجم  هب  هجوت  اـب   ) اـپورا رد  يرکف  سناـسنر  ( 2 ولوپ ) وکرام  دـننام   ) نادرگناهج ياه  ترفاـسم  زین  یبیلص و 
روما هرادا  زا  اسیلک  نتشاذگ  رانک  ( 3 دوب . جـیار  راید  نآ  مدرم  نیب  رد  هک  یموهوم  دـیاقع  تافارخ و  اب  هزرابم  و  درک ) داجیا  ار  يرکف 

، تسه مالـسا  برغ )  ) اجنآ يدابآ ، دسا  نیدـلا  لامج  دیـس  هدومرف  هب  نآ 4 ) هرادا  يارب  يدـیدج  ياـهداهن  ندروآ  دوجو  هب  هعماـج و 
: دـندومرف هقف  جراـخ  ياهـسرد  نمـض  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ترـضح  .) تسین مالـسا  اـما  تسه ، ناملـسم  اـجنیا  و  تسین ؛ ناملـسم 
يداصتقا و يراک و  طابـضنا  نادنمـشناد ، یتسیز  هداس  يراک ، نادـجو  لیبق  زا  یمالـسا  ياـه  هزومآ  هب  ندومن  لـمع  اـنیقی  يو  دوصقم 
رد اـنایحا  يداـم و  تهج  رد  هکنیا  وـلو  تسا  نادنمـشناد  هب  نداـهن  جرا  نتـشاد و  یمارگ  نآ  لـماوع  هلمج  زا  هـک  یعاـمتجا  تیریدـم 
رد هدـش  ارجا  ياه  نوناق  زا  هتفرگ  ماهلا  برغ  تفرـشیپ  ینعی  دـننک ). یم  هدافتـسا  نادنمـشناد  ای  یملع  ياه  هداد  زا  هتـسیاشان  ياـهراک 
زا یضعب  نیقلت  اب  اسیلک  بابرا  دوب . اه  هفارخ  لهج و  یکیرات  رد  قرغ  یطسو  نورق  رد  اپورا  تسا  ینتفگ  تسا . نیمزرس  نآ  رد  مالسا 

رارق یمالـسا  ندـمت  ریثأت  تحت  یئاپورا  نادنمـشناد  نورق  نامه  رد  هک  یلاح  رد  داد ، یمن  ار  شناد  ملع و  دـشر  هزاجا  موهوم ، دـیاقع 
هب دیدج  شرگن  اپورا و  لوحت  ناهاوخ  و ...  ناکلاب ) هریزج  هبش  يزورما و  يایناپسا  ای  سلدنآ   ) دوب هتفر  شیپ  اپورا  بلق  ات  هک  دنتـشاد 
هک نانچ  دندرک  یم  یقلت  یهارمگ  ار  ناهج  ياه  هدیدپ  هرابرد  رظن  راهظا  یتح  دیاقع  شیتفت  اب  اسیلک  بابرا  دندوب . هدش  شناد  ملع و 

مالسا ناهج  یملع  زکارم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندیدرگ . موکحم  لیلد  نیمه  هب  دنمـشناد  اهدص  دش و  همکاحم  هطبار  نیمه  رد  هلیلاگ 
رد یئاپورا  هوژپ  شناد  اه  هد  دوب و  یحارج و )...  مزاول  تعاس و  دـننام   ) قیقد ياـهرازبا  تخاـس  شناد و  يریگارف  لـحم  ناـمز  نآ  رد 

، ینآرق تایآ  درک و  یم  توعد  شنیرفآ  رد  رکفت  شناد و  لمع و  هب  ار  ناگمه  یمالـسا  میلاعت  دـندوب . لیـصحت  هب  لوغـشم  زکارم  نیا 
رد یملع  یشزیخ  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  اپورا  طیارش  نیمه  رد  دوب . نآ  ياهدادخر  یگنوگچ  یتسه و  قیاقح  نایب  رد  ماگـشیپ  دوخ 

يوسنارف و نوبول  واتـسوگ  هتـشون  برغ » مالـسا و  ندـمت   » ياه باتک  هب  دـیناوت  یم  ادـعا  نیا  تابثا  يارب  دـش ؛ هداد  لکـش  ناـماس  نآ 
ءاروام رکنم  هدرتسگ  ماع و  روط  هب  هاگ  جـیه  برغ  تسا  ینتفگ  دـینک . هعجارم  رگید  رثا  اـههد  تنارود و  لـیو  هتـشون  ندـمت » خـیرات  »

هدوب اپورا  رد  یملع  تفرـشیپ  ناراذـگ  هیاپ  دـعب  هب  هدزناش  نرق  زا  هک  اپورا -  نادنمـشناد  همهای  رتشیب  تسین . زین  نونکا  هدوبن و  هعیبطلا 
ماقرا هب  یـسرتسد  ناوارف و  عبانم  نتـشاد  رایتخا  رد  مغر  هب  زین  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  ( 5 دنا . هدوب  یهلا  نایدا  ادـخ و  هب  دـقتعم  دـنا - 
يارب دـنریگ . یم  هرهب  هعـسوت  دروآ  هر  زا  یـصاخ  هورگ  لومعم  روط  هب  تسا و  هتفاین  ققحت  یناـگمه  هاـفر  يداـصتقا ، دـشر  زا  یئـالاب 

ياههشیدـنا رد  نیملـسم  طاطحنا  فعـض و  للع  ینابرق 2 - نیدـباعلانیز  نیملـسم ، طاطحنا  تفرـشیپ و  للع  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ 
يروصنم مساق  همجرت : يدراگ ، هژور  طاطحنا ، زاتشیپ  اکیرمآ  قثوم 3 - دمحا  يدابآدسا ، نیدلالامج  دیس  یحالصا ، يارآ  یـسایس و 

بیکش ریما  ام ، یگدنامبقع  زمر  یبجر 6 - ناناملسم ، یگدنامبقع  فعض و  ياههشیر  يدابآزیزع 5 - عناق  اهندمت ، طاطحنا  للع  - 4
نآرق و يوـس  هب  یناود 8 - یلع  همجرت : نالـسرا ، بیکـش  اپورا ، رد  یمالـسا  تاحوتف  خیرات  يراصنارقاب 7 - دمحم  همجرت : نالـسرا ،

دیرگیز اپورا ، رد  مالـسا  گنهرف  ناگدنـسیون 10 - زا  یهورگ  همجرت : تنارودلیو ، ج 4 ، ندمت ، خـیرات  نایراصنا 9 - نیسح  مالـسا ،
ج دیدج ، نونف  مولع و  رد  ماگشیپ  یمالسا  ندمت  نربولواتسوگ 12 - برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  ینابهر 11 - یضترم  همجرت : هکنوه ،

ورهن لعل  رهاوج  ناهج ، خـیرات  هب  یهاگن  اههاگـشناد 13 - رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هرامش 17 و 18  هشیدنا  نتلوب  1 و 2 ،
طاطحنا ناهج و  تراسخ  دودح  نادیز 16 - یجرج  مالسا ، ندمت  خیرات  یفرص 15 - یقتدمحم  ناگناگیب ، نابز  زا  یمالسا  ندمت  - 14

ص اه ، هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  نافلؤم ، هورگ  متفه ، رتفد  اه ، خساپ  اه و  شـسرپ  ینامز 17 - یفطصم  نیملسم ،
ات 52  48

ارچ سپ  میناد ، یم  هتفرشیپ  لماک و  نید  ار  نآ  ام  هک  مالسا  نید  دروم  رد  هژیو  هب  تسا ، تیرشب  لامک  یناسنا و  عماوج  تفرـشیپ ، يارب  نید  رگا 
؟ دنتسه رالوکس  ینید و  ریغ  همه  لوا ، ناهج  هتفای و  هعسوت  ياهروشک  سکع  رب  و  دنا ؟ هدنام  بقع  یمالسا  ياهروشک 
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شسرپ

، میناد یم  هتفرشیپ  لماک و  نید  ار  نآ  ام  هک  مالسا  نید  دروم  رد  هژیو  هب  تسا ، تیرشب  لامک  یناسنا و  عماوج  تفرشیپ ، يارب  نید  رگا 
؟ دنتسه رالوکس  ینید و  ریغ  همه  لوا ، ناهج  هتفای و  هعسوت  ياهروشک  سکع  رب  و  دنا ؟ هدنام  بقع  یمالسا  ياهروشک  ارچ  سپ 

خساپ

لیصا و نید  نایم  تسا  مزال  اجنیا  رد  هن ؟ ای  دوش  تفرـشیپ  زا  عنام  دناوتیم  نید  ًالـصا  ایآ  هک  میهد  باوج  شـسرپ  نیا  هب  دیاب  تسخن 
هتخاس هک   _ تافارخ موهوم و  دیاقع  اب  تسا _ هدمآ  رـشب  یگدنز  يارب  لماک  ياهمانرب  ناونع  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک   _ صلاخ بان و 

ملع و هرابرد  اهنآ  میلاعت  دـنوادخ و  هرابرد  اسیلک  بابرا  موهوم  دـیاقع  دـننام  ، ) هدـیدرگیم یفرعم  نید  ناونع  هب  هدوب و  يرـشب  تسد 
یگدنز فلتخم  داعبا  رد  رشب  تفرـشیپ  لماکت و  یلاعت و  دشر و  تهج  رد  هک  نید  سفن  اریز  دش ؛ لئاق  کیکفت  مدرم _) یگدنز  هوحن 

لیالد دهاوش و  دشاب و  طاطحنا  یگدنامبقع و  لماع  دناوتیمن  زگره  دراد ؛ دـیکأت  هیـصوت و  زین  شالت  راک و  شناد ، ملع ، رب  دـشاب و 
نورق یط  رد  ناناملـسم  ندمت  هنیـشیپ  . 1 زا : تسا  تراـبع  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دومن  هماـقا  عوضوم  نیا  تاـبثا  يارب  ناوتیم  ار  يرایـسب 

، دوشیمن یگدـنام  بقع  بجوم  نید  اهنت  هن  دـهدیم  ناشن  ییاپورا _ ياهروشک  هلمج  زا   _ رگید ياهروشک  هب  نآ  رودـص  يدامتم و 
یمالسا ياهروشک  ناناملـسم و  اهنت  . 2 ددرگیم . دـشر  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  تاجرد  ببـس  نآ  هب  لـمع  راـنک  رد  نید  هب  داـقتعا  هکلب 

هطلـس هلمج  زا   _ یلیـالد هب  زین  يرایـسب  رالوکـس  ینیدریغ و  یمالـسا و  ریغ  ياـهروشک  هکلب  دـنیالتبم ؛ يراـتفرگ  نـیا  هـب  هـک  دنتـسین 
ماقرا هب  یسرتسد  ناوارف و  عبانم  نتشاد  رایتخا  رد  مغر  هب  زین  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  . 3 دناهدنام . یقاب  یبسن  ای  قلطم  رقف  رد  رامعتـسا _

هدـع دـنریگیم و  هرهب  هعـسوت  دروآ  هر  زا  یـصاخ  هورگ  لومعم  روط  هب  تسا و  هتفاین  ققحت  یناگمه  هاـفر  يداـصتقا ، دـشر  زا  ییـالاب 
يدج ياهنارحب  تاطاطحنا و  وس  رگید  زا  اههنیمز ، زا  یـضعب  رد  برغ  ندمت  یقرت  دشر و  مغر  هب  . 4 دننکیم . یگدنز  رقف  رد  يدایز 

.5 تسا . هدرک  دـنلب  ار  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  داـیرف  هداد و  رارق  یکاـنرطخ  هطرو  رد  ار  تیرـشب  هک  دـمآ  دـیدپ  نآ  راـنک  رد  يرگید 
ناینب ییارگنید  هیاپ  رب  نیون  ندمت  دنچ  ره  دنشابیم ، ارگنید  زین  برغ  دیدج  ندمت  ناگدنروآ  دیدپ  یبرغ و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

سکعرب تسا . يزیرگنید  لوصحم  برغ  تفرشیپ  هن  تسا و  یگدنامبقع  ببس  نید  هن  هک  دوشیم  صخـشم  سپ  تسا . هدشن  هداهن 
دشابیم برغ  ندمت  صقاون  يدج و  ياهبیـسآ  زا  یکی  دومن _ خر  برغ  نیون  ندمت  شیادیپ  ناوا  رد  هک   _ يزیرگنید زا  ییاههگر 

نکیل دـنراد ؛ هگن  هدـنز  هراومه  ار  نید  هب  شیارگ  دندیـشوک  هدـیدرگ و  ألخ  نیا  هجوتم  تعرـس  هب  یبرغ  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  هک 
هار تسین و  رادروخرب  یفاک  يریذـپدرخ  تقاثو و  تیعماج ، تلاصا ، زا  نآ ، رب  مکاـح  نید  هک  تسا  نیا  برغ  ناـهج  یـساسا  لکـشم 
نید زا  يرادروخرب  مغر  هب  یمالسا  ياهروشک  ارچ  هکنیا  دروم  رد  اما  تسا . هدروآ  دیدپ  ار  يرایـسب  تالکـشم  نآ ، رد  فیرحت  نتفای 

دنمزاین نآ  هبناج  همه  عماج و  یـسررب  دراد و  یفلتخم  یخیرات  ياههشیر  لـلع و  هلأـسم  نیا  تفگ : دـیاب  دـناهداتفا ؛ بقع  مالـسا ، نیبم 
میلاعت زا  ناناملسم  رگا  هک  تسین  يدیدرت  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  راصتخا  تروص  هب  هک  تسا . هدرتسگ  فرژ و  یتاقیقحت 

زا رتولج  رظن  ره  زا  دنتـسناوتیم  زین  نونکامه  دـندرکیم ، ظفح  ار  دوخ  یعاـمتجا  تدـحو  یـسایس و  ماوق  دـنتفرگیمن و  هلـصاف  یحو 
گنچ یهلا  نامسیر  هب  دنهدب و  رگیدکی  هب  تدحو  تسد  دوخ ، عبانم  فالتا  هدوهیب و  ياهيریگرد  ياج  هب  رگا  هک  ارچ  دنشاب ؛ برغ 

رظن زا  اهدادعتـسا ، زا  هدافتـسا  همانرب و  دـنچ  اب  دنـشاب و  ناهج  حطـس  رد  عیـسو  یتاناکما  اب  گرزب  یتردـق  دـنناوتیم  زین  کنیا  دـننزب ،
زا نانآ  نتفرگ  هلصاف  هتشگ ، ناناملسم  یسایس  یتعنـص و  یگدنامبقع  بجوم  هک  هچنآ  . 2 دنزادرپب . نارگید  اب  تباقر  هب  زین  يروآنف 

نیمه هنرگو  هدش ؛ یگدنامبقع  بجوم  تردق  اعد و  ایند ، دهز ، زا  طلغ  تشادرب  تسا . هدوب  نید  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  مالسا و 
هنارگیفوص و ياههشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتعا  دـیاب  یلب ، تسا . هدـش  تفرـشیپ  بجوم  برغ ، رد  یتـح  مالـسا و  ردـص  رد  میهاـفم 
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.3 تسا . هتشاد  تفرشیپ  تعنص و  هلفاق  زا  ناناملـسم  ندناماج  رد  يرثؤم  شقن  تسا _ طاقتلا  لولعم  هک   _ يرکف رگید  تافارحنا  یخرب 
، دـسافم هـب  یگدوـلآ  نـید و  زا  فارحنا  رثا  رب  دـندییوپ و  ار  یلاـعت  دــشر  ریــسم  ینید ، ياهتیادــه  شزیگنا و  ساـسا  رب  ناناملــسم 
رد تمه  ياج  هب  هک  يدادبتسا  دساف و  یسایس  ياهماظن  دوجو  . 4 دندییارگ . یگدنام  بقع  طاطحنا و  هب  یلهاک ، یتسس و  یتسرپایند ،
... ینارذگشوخ و تهج  رد  ناناملسم  یمومع  ياههنیزه  فرص  شیوخ و  تردق  ظفح  رکف  هب  طقف  ناناملسم ، تفرـشیپ  دشر و  تهج 

تافارحنا نأشلامیظع و  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردص  یـسایس  تافارحنا  زا  یـشان  دوخ  دـساف  نامکاح  اهماظن و  نیا  دوجو  دـندوب ،
يرابنایز راثآ  زین  عماوج  نیا  گـنهرف  اـهناسنا و  شنم  تیـصخش و  رد  یـسایس ، ياـهماظن  نیا  دوب . نآ  زا  دـعب  یعاـمتجا  يداـقتعا و 

یناسنا و عبانم  رامثتـسا  يارب  موس  ناهج  ياهروشک  نتـشاد  هاگن  بقع  يارب  اهنآ  شالت  نارگرامعتـسا و  ناگناگیب و  موجه  . 5 دنتشاد .
ياهراعـش نتخاس  نیـشناج  یلخاد و  ياهگنج  هقرفت و  هب  ناناملـسم  ندـش  مرگرـس  . 6 اـهروشک . نیا  رب  برغ  هطلـس  موادـت  یعیبط و 

یبرغ ياهروشک  تسناد ؛ دیاب  یمالـسا . للملا  نیب  داحتا  ییارگلوصا و  رب  هیکت  ياج  هب  مسیبرعناپ و  مزیلانویـسان ، نوچمه ، يرامعتـسا 
هک دوش  دوکر  تفرشیپ و  بجوم  دناوتیم  يرایـسب  لماوع  هکلب  دناهتفاین ؛ تسد  دشر و ... همه  نیا  هب  نید  نتـشاذگ  رانک  زا  دعب  زگره 
هک دـشابیم  تاناکما  زا  تسرد  هدافتـسا  یتسه و  ناهج  رب  مکاح  نیناوق  ننـس و  تخانـش  تهج  رد  تیلاعف  شالت و  اـهنآ  نیرتیـساسا 
هب ار  ناـنآ  نید  ساـبل  رد  تاـفارخ  اـجنآ  رد  هکلب  هدوبن ؛ يزیرگنید  زگره  برغ  تفرـشیپ  تلع  تسا . هداـهن  رـشب  راـیتخا  رد  دـنوادخ 

یتعنـص یملع و  تفرـشیپ  اذـل  دومن . افیا  ار  یقرت  دـشر و  تهج  رد  ییادزعنام  شقن  اهنآ  هب  ندز  اپ  تشپ  تشادیماو و  یگدـنامبقع 
.1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ارصتخم  یلو  دبلطیم ؛ عیـسو  یلاجم  نآ  دراوم  مامت  یـسررب  هک  تسا  يرایـسب  لماوع  نوهرم  برغ 

سناسنر . 2 ولوپوکرام ؛) دننام   ) نادرگناهج ياهترفاسم  زین  یبیلص و  ياهگنج  لوط  رد  یقرـش  یمالـسا و  ندمت  اب  اهیبرغ  ییانـشآ 
نیب رد  هک  یموهوم  دـیاقع  تاـفارخ و  اـب  هزراـبم  و  درک ) داـجیا  ار  يرکف  لوحت  نیا  هک  یلماوع  هعومجم  هب  هجوت  اـب   ) اـپورا رد  يرکف 

تسا ینتفگ  نآ . هرادا  يارب  يدیدج  ياهداهن  ندروآ  دوجو  هب  هعماج و  روما  هرادا  زا  اسیلک  نتشاذگ  رانک  . 3 دوب ؛ جیار  راید  نآ  مدرم 
ملع و دـشر  هزاجا  موهوم ، دـیاقع  زا  یـضعب  نیقلت  اب  اسیلک  بابرا  دوب . اههفارخ  لـهج و  یکیراـت  رد  قرغ  یطـسو ، نورق  رد  اـپورا  هک 

هتفر شیپ  اپورا  بلق  ات  هک  دنتـشاد  رارق  یمالـسا  ندـمت  ریثأت  تحت  ییاپورا  نادنمـشناد  نورق  نامه  رد  هک  یلاح  رد  دادیمن ؛ ار  شناد 
بابرا دندوب . هدـش  شناد  ملع و  هب  دـیدج  شرگن  اپورا و  لوحت  ناهاوخ  و ... ناکلاب ) هریزج  هبـش  يزورما و  يایناپـسا  ای  سلدـنآ   ) دوب

همکاحم هطبار  نیمه  رد  هلیلاگ  هکنانچ  دـندرکیم ، یقلت  یهارمگ  ار  ناهج  ياههدـیدپ  هرابرد  رظن  راهظا  یتح  دـیاقع  شیتفت  اب  اسیلک 
لحم نامز ، نآ  رد  مالـسا  ناهج  یملع  زکارم  هک  دوب  یلاح  رد  تیعـضو  نیا  دندیدرگ . موکحم  لیلد  نیمه  هب  دنمـشناد  اهدـص  دـش و 

هب لوغـشم  زکارم  نیا  رد  ییاپورا  هوژپ  شناد  اههد  دوب . یحارج و )... مزاول  تعاـس و  دـننام   ) قیقد ياـهرازبا  تخاـس  شناد و  يریگارف 
نایب رد  ماگـشیپ  دوخ  ینآرق ، تایآ  درکیم و  توعد  شنیرفآ  رد  رّکفت  شناد و  ملع و  هب  ار  ناـگمه  یمالـسا  میلاـعت  دـندوب . لیـصحت 
لکش ناماس  نآ  رد  یملع  یشزیخ  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  اپورا  هک  دوب  طیارـش  نیمه  دوب . نآ  ياهدادخر  یگنوگچ  یتسه و  قیاقح 

يوسنارف و نوبولواتـسوگ  هتـشون  برغ » مالـسا و  ندمت   » ياهباتک هب  هنیمز  نیا  رد  دیناوتیم  امـش  تسین ، اعدا  میتفگ  هچنآ  دـش . هداد 
نالوارقـشیپ راکنا  دروم  هچنآ  هک ، تسا  نآ  تامدـقم  نیا  همه  زا  ضرغ  دـینک . هعجارم  رگید  رثا  اههد  تنارود و  لـیو  ندـمت » خـیرات  »

هنرگو دوب ؛ مدرم  یگدـنز  هوحن  ملع و  هرابرد  اهنآ  میلاعت  دـنوادخ و  هرابرد  اسیلک  بابرا  موهوم  دـیاقع  تفرگ ، رارق  اپورا  رد  سناسنر 
هیامناج هزورما  یمالـسا  ندـمت  هشیدـنا و  تروص ، ره  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هتخیهرف  يدنمـشناد  راکنا  دروم  رتمک  ناهج  يادـخ  لـصا 

رگا تصرف  نیا  رد  تسا . هدـش  يریذـپلاوز  یگنهرف و  طاـطحنا  راـتفرگ  تدـش  هـب  برغ  ندـمت  سکعرب  دراد ؛ اـیحا  يارب  يدـنمورین 
رد ینید  ياهشنیب  تخانش و  حطس  ندرب  الاب  . 1 تسا : يرورض  ریز  تاکن  تیاعر  دنبایرد ، ار  دوخ  هتسیاش  هاگیاج  دنهاوخب  ناناملسم 

قیثو و طابترا  . 4 یملع ، حطـس  شناد و  ياقترا  . 3 اهيژک ، اب  هزرابم  نید و  رد  يراوتـسا  اوقت ، ناـمیا ، حور  تیوقت  . 2 نآ ، داعبا  همه 
هبناج همه  شالت  . 6 دساف ، ياهماظن  نتشادرب  نایم  زا  . 5 هبناج ، همه  هدرتسگ و  يراکمه  نواعت و  یمالسا و  للملانیب  حطس  رد  یلدمه 
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یهاگآ يارب  یگتخاـبدوخ . زا  يرود  سفن و  هب  داـمتعا  . 7 یمالـسا ، هلـضاف  هنیدم  میظع و  ندـمت  يایحا  داجیا و  تهج  رد  یناگمه  و 
فعـض و للع  قثوم ، دمحا  يدابآدسا ، نیدلالامج  دیـس  - 2 نیملـسم ؛ طاطحنا  تفرـشیپ و  للع  ینابرق ، نیدباعلانیز  - 1 ر.ك : رتشیب 

عناق - 4 يروصنم ؛ مساق  همجرت : طاطحنا ، زاتشیپ  اکیرمآ  يدراگ ، هژور  - 3 یحالصا ؛ يارآ  یسایس و  ياههشیدنا  رد  نیملسم  طاطحنا 
یگدنامبقع زمر  نالسرا ، بیکش  ریما  - 6 ناناملسم ؛ یگدنامبقع  فعض و  ياههشیر  یبجر ، - 5 اهندمت ؛ طاطحنا  للع  يدابآزیزع ،

هب نایراصنا ، نیـسح  - 8 یناود ؛ یلع  همجرت : اپورا ، رد  یمالـسا  تاحوتف  خـیرات  نالـسرا ، بیکـش  - 7 يراصنارقاب ؛ دـمحم  همجرت : ام ،
رد مالـسا  گنهرف  هکنوه ، دیرگیز  - 10 ناگدنـسیون ؛ زا  یهورگ  همجرت : ج 4 ، ندمت ، خـیرات  تنارودلیو ، - 9 مالـسا ؛ نآرق و  يوس 

ج دیدج ، نونف  مولع و  رد  ماگشیپ  یمالسا  ندمت  - 12 برع ؛ مالسا و  ندمت  خیرات  نربولواتسوگ ، - 11 ینابهر ؛ یضترم  همجرت : اپورا ،
؛ ناهج خیرات  هب  یهاگن  ورهن ، لعل  رهاوج  اههاگشناد 13 - رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هرامش 17 و 18  هشیدنا  نتلوب  1 و 2 ،

دودح ینامز ، یفطـصم  - 16 مالـسا ؛ ندمت  خـیرات  نادـیز ، یجرج  - 15 ناگناگیب ؛ ناـبز  زا  یمالـسا  ندـمت  یفرـص ، یقتدـمحم  - 14
. نیملسم طاطحنا  ناهج و  تراسخ 

؟ دراد یبیغ  دادما  هب  جایتحا  رشب  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یبیغ  دادما  هب  جایتحا  رشب  ایآ 

خساپ

نیا باوج  یلو  درادن . یبیغ  ياهدادما  هب  جایتحا  هدرک  ادیپ  رهاظ  رد  هک  یندـمتو  کینکتو  یملع  تفرـشیپ  اب  رـشب  هک  دـندقتعم  یخرب 
أـشنم زین  يرگید  لماوع  هکلب  دوش ، فرطرب  تافارحنا  کینکتو ، ملع  تفرـشیپ  اب  ات  تسین  یناداـن  اـهنت  رـشب  تاـفارحنا  أـشنم  هک : تسا 
راهم تالیامتو  زیارغ  زا : دـنترابع  لماوع  نیا  تسا . هدـش  زین  رتشیب  هکلب  هدـنام  یقاـب  يزورما  رـشب  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  رـشب  تاـفارحنا 

. تسا دوجوم  زورما  رـشب  رد  اهنیا  همه  هک  یتسرپعفنو  یتسرپسفن  هرخالابو  یبلطتذل  یبلطهاج ، یبلطنوزفا ، بضغو ، توهـش  هدشن ،
دراوم هب  یگتسب  نآ  زا  هدافتسا  یلو  تسا  ییانشور  غارچ  هچرگ  ملع  تسا . هدمآ  رد  رـشب  نمـشد  نیرتگرزب  تروص  هب  زورما  رد  ملع 
میاهدش رگناوت  نیـشام  رظن  زا  ام  : " دیوگیم تنارود  لیو  فده . هدنهد  صیخـشت  هن  تسا  فده  يارب  يرازبا  ملع  دراد . نآ  لامعتـسا 

هدنبو ریسا  هکنیا  رد  رصع  نیا  لبق  ام  ناسنا  اب  ملع  رـصع  ناسنا  یقرواپ } توعد . شخب  هفـسلف ، تاذل  یقرواپ .  " .} ریقف دصاقم  رظن  زاو 
تیهام تسا  هتسناوتن  ملع  دهدب . وا  هب  ار  سفن  ياوه  زا  يدازآ  تسا  هتسناوتن  ملع  تسا . هدرکن  یقرف  چیه  تسا  شیوخ  توهشو  مشخ 
رـضاح نامز  : " دیوگیم لسار  تسا . هدرک  متا  بمب  هب  لیدبت  ار  ریـشمش  هدرک و  رتزارد  ار  اهنآ  تسد  ملع  هکلب  دهد ، رییغت  ار  اهرلتیه 
ًابیرقت هک  میوریم  شیپ  یگنج  فرط  هب  مینیبیم  تسا . هتفرگ  ارف  ار  همه  یناوتانو  فعـض  اب  مأوت  تریح  ّسح  نآ  رد  هک  تسا  یناـمز 

ياهدیما یقرواپ .  ... " . } داتسرف دهاوخ  یتسین  راید  هب  ار  رشب  عون  مظعا  تمـسق  مینادیم  همه  هک  یگنج  تسین . نآ  ناهاوخ  سک  چیه 
يونعم نامیا  کی  طقف  تساجب ، اهینیبدب  نیا  هک  دربیم  یپ  دنک  تواضق  يرهاظو  يّدام  للع  ساسا  رب  ناسنا  رگا  یقرواپ } ص 2 . ون ،

هافر تیرـشب ، تداعـس  هک  دـشاب  دـقتعمو  دـنک  ینیب  شوخ  هب  لیدـبتو  لیاز  ار  اهینیبدـب  نیا  هک  تسا  مزال  یبیغ  ياهدادـما  هب  نامیاو 
تیبرت صخـش  يرآ  دشکیم . ار  رـشب  راظتناو  تسا  هدنیآ  رد  رـشب  یـشوخو  نماو  يدازآو  لدع  هب  نورقمو  یناسنا  یگدنز  وا ، لامکو 

رس رب  ناهج  هک  تسا  تسرد  دیوگیم : وا  دوش . ناریو  هناوید  رفن  دنچ  تسد  هب  ناهج  هک  تسین  نکمم  دیوگیم : یهلا  بتکم  رد  هدش 
، رطخ چیپ  رس  ربو  هداد  ناشن  ار  هزجعم  نیا  يرتمک - عاعش  رد  هتبلا   - هتشذگ رد  هک  روط  نامه  دنوادخ  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  رطخ  چیپ 
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... دورورف تریح  رد  اهلقع  هک  درک  دهاوخ  نانچ  زین  طیارش  نیا  رد  تسا ، هدناسر  یجنمو  حلصم  بیغ ، نیتسآ  زاو  هدرک  يرای  ار  رـشب 
ریـسو تعیبط  ماظن  یّلک  ناـیرج  هب  تبـسن  ینیبشوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ ، ره  زا  شیب  هشیدـنا ، نیا  : " ... دـیامرفیم يرهطم ؛ دیهـش  . 

ص ع ،)  ) يدهم بالقناو  مایق  یقرواپ .  ... " . } تسا ّتیرـشب  راک  نایاپ  هب  تبـسن  ینیبدب  رـصنع  درطو  هدنیآ  هب  نانیمطاو  خـیرات  یلماکت 
{ یقرواپ . 5-7

؟ دنک نیمأت  ار  يرشب  لامک  دناوتیم  يرشب  هتفرشیپ  نیناوق  ایآ 

شسرپ

؟ دنک نیمأت  ار  يرشب  لامک  دناوتیم  يرشب  هتفرشیپ  نیناوق  ایآ 

خساپ

لعج هک  ياهتفرـشیپ  نیناوق  اب  هک  دـسرب  ياهطقن  هب  دـناوتیم  هدرک  بسک  هک  یتایبرجت  اب  دوخ  خـیرات  لوط  رد  رـشب  دـنیوگیم : یخرب 
هب دـناوتیم  دـنکیم  هئارا  اهنآ  يارب  هک  ییاـهلحهار  ردو  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  تالکـشم  اریز  دـیامن ؛ نیمأـت  ار  رـشب  تداعـس  دـنکیم 
ردو دـنک  كرد  ار  دوخ  یقیقحو  یعقاو  حـلاصم  دـناوتیمن  بیغ  ملاعو  یحو  زا  کمک  نودـب  رـشب   - 1 خساپ : دـسرب . ییاهن  ّتیقفوم 

نوناق نیودت  عنام  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  یـصخش  ای  یهورگ  حلاصم   - 2 دهد . هئارا  دوخ  يارب  ار  یمالـسا  ياهراکهار  دـناوتیمن  هجیتن 
اهتشادربو اههقیلس  فالتخا  هک  تهج  نآ  زا   - 3 دنشاب . رادروخرب  تمصع  ماقم  زا  هک  دیآیمرب  یناسک  زا  اهنت  راک  نیاو  تسا  عماج 

. تسین ریذپناکما  ینوناق  تدحو  هب  ندیسر  اذل  دراد ، دوجو 

یضعب زا  نیملسم  رضاح  لاح  رد  ارچ  تسا . هتـشاد  قداصماما ( نوچمه  یناماما  ناربهر و  هک  ارچ  تسا ، نایدا  نیرترب  مالـسا  نید  کش  نودب 
. دنشاب هتشاد  برغ  ناهج  اب  يدایز  ۀلصاف  يژولونکت  رظن  زا  دنرت و  هدنام  بقع  نیملسم  ریغ  زا  تاهج 

شسرپ

زا نیملسم  رضاح  لاح  رد  ارچ  تسا . هتـشاد  قداصماما ( نوچمه  یناماما  ناربهر و  هک  ارچ  تسا ، نایدا  نیرترب  مالـسا  نید  کش  نودب 
. دنشاب هتشاد  برغ  ناهج  اب  يدایز  ۀلصاف  يژولونکت  رظن  زا  دنرت و  هدنام  بقع  نیملسم  ریغ  زا  تاهج  یضعب 

خساپ

لئاسم هب  دروم  نیا  رد  هک  تسا ؛ خلت  تیعقاو  کی  رضاح ، نامز  رد  تعنص ، يروآ و  نف  ملع و  ۀصرع  رد  نیملسم  یگدنام  بقع  هلأسم 
رب هیضق  نامز ، زا  یعطاقم  رد  و  هدوبن ، لکش  نیا  هب  هشیمه  هدیدپ  نیا  هک  دوش ، یم  صخشم  خیرات  یسررب  اب  .1 تشاد :  هجوت  دیاب  ریز 

عارتخا دننام  ) تسا نیملـسم  راک  تاعارتخا  تافاشتکا و  زا  يرایـسب  و  دندوب ؛ عارتخا  تعنـص و  ملع و  رادولج  ناناملـسم  و  هدوب ، سکع 
یمالـسا عبانم  رد  هدرتسگ ، رایـسب  روطب  هچنآ  اریز  تسین . زیزع  مالـسا  تامیلعت  ًاملـسم  اـه ، یگدـنام  بقع  نیا  تلع  . 2 تعاـس و ) ... 

ملـسم لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  ) ، " مالـسا یمارگ  ربمایپ  هدومرفب  هک  تسنیا  دراد ، دوجو  یناوارف  دیکأت  نآ  رب  و  هدش . هداد  شزومآ 
متعطتـسا ْنِا  سنإلا  نِجلا و  رـشعم  ای   : " دـیامرف یم  میرک  نآرق  و  تسا ). بجاو  یناملـسم  نز  درم و  ره  رب  یهوژپ ، شناد  () هملسمو "1

تـسد نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنارک  هب  دـیناوت  یم  رگا  سنا ، نج و  هورگ  يا  ( ) 2  ... "  ) اوذفناف ضرالا  تاومـسلا و  راطقا  نم  اوذفنت  ْنأ 
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، تأیه دننام  فلتخم ، مولع  رد  یهلا  ماکحا  فراعم و  رب  یفاک  ّطلـست  رب  هوالع  ام ، ینید  نایاوشیپ  و  دینک )... مادقا  راکنیا  هب  دینک ، ادـیپ 
مالسا رعاش :  لوقب  هلمج  کی  رد  نیاربانب  دنا . هتشاد  یعیـسو  رایـسب  تاعالطا  و  دنا ، هدوب  رظن  بحاص  زین  هریغ  و  یـضایر ، بط ، موجن ،

دیاب دـننک ، لمع  یمالـسا  ياه  هیـصوت  هب  نیملـسم  رگا  تقیقح  رد  سپ  تسام  یناملـسم  رد  تسه  هک  بیعرهیبیع  درادـن  دوخ  تاذ  هب 
يرگید مهم  هلأـسم  زین ، ناناملـسم  نتـشاد  هگن  بقع  رد  مالـسا ، نانمـشد  مهم  رثؤم و  شقن  . 3 دـشاب . يژولونکت  ملع و  هصرع  رادوـلج 
رامعتسا رامثتسا و  یمالـسا ، عماوج  رد  دنمـشیدنا ، ياهناسنا  و  اهدادعتـسا ، ندرب  نیب  زا  دنام . لفاغ  نآ  زا  دیابن  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا ؛

يریگراکب و  ناملـسم ، نادنمـشناد  نداد  يرارف  يریبعت  هب  و  ناوارف ، يویند  يّدام و  تاناکما  نداد  اب  رکفتم ، دارفا  بذـج  اهروشک ، نآ 
بـالقنا يزوریپ  اـب  هتبلا  تسه . هدوب  نمـشد  هدافتـسا  دروـم  تهج ، نیا  رد  هک  تسا  یلوـمعم  ياهـشور  زا  یبرغ ، ياـهروشک  رد  ناـنآ 

هب و  اهدادعتـسا ، نیا  نتـشاد  هگن  و  روـشک ، هب  نادنمـشناد  دارفا و  تشگزاـب  يارب  یبلاـج  گرزب و  ياـهراک  ناریا  لـخاد  رد  یمالـسا ،
تیـصخش هب  نداداهب  و  یملع ، ياهتفرـشیپ  تاناکما  ندرک  مهارف  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دـش . ماجنا  لـخاد ، رد  ناـنآ  نتفرگ  تمدـخ 

حور و  دـهعت ، تیلوؤسم و  ساسحا  تیوقت  اب  هک  تسا  دـیما  درک . هراشا  یلام ، ياهکمک  یخرب  و  تشادـگرزب ، يرازگرب  یملع ، ياـه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . د ــ یـشا ق بـ ــ فو مـ میـشاب . یتعنـص  یملع و  ياهتفرـشیپ  دـهاش  شیپ  زا  شیب  هعماج ، هب  تمدـخ 

هیآ 33 / نمحرلا ۀکرابم  هروس  ملعلا  باب  ،1 دلج یفاک ، لوصا  . 1 ذخآم :  عبانم و 

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

شسرپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

خساپ

هب تعنص  کینکت و  اریز  تسین ، اهنآ  هعماج  ءاقترا  یقرت و  لیلد  تعنـص ، رد  اهنآ  تفرـشیپ  اپورا  ناگرزب  نادنمـشناد و  دوخ  فارعا  هب 
دیاـب دـسرب . زغم  هب  تسوپ  زا  دـیاب  تیرـشب  یناـسنا . هن  تسا ، يرنه  يزوریپ  عوـن  کـی  اـهنیا  عـقاو  رد  دـنیرفآیمن . یتخبـشوخ  ییاـهنت 
دناوتب ات  دـهد  شرتسگ  ار  یقـالخا  لـیاضف  ناـمیا و  یناـسنا ، هتـسجرب  تافـص  يداـم ، یتعنـص و  هدـننک  هریخ  ياهتفرـشیپ  اـب  شودـمه 

یکدوک هب  زورما  رـشب  گرزب ، نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگ  هب  دزادـنا . راکب  دوخ  یتخبکین  تاعـس و  ریـسم  رد  ار  يدام  میظع  ياهییاناوت 
ردقچ یکدوک  نینچ  يارب  یگدنز  تسا ، هدنام  یقاب  نانچمه  وا  رگید  مین  اما  هدرک ، ومن  دشر و  تعرـس  هب  وا  ندب  زا  یمین  هک  دنامیم 

تـسایر زاغآ  قطن  رد  اکیرمآ ، قبـسا  روهمج  سیئر  نوسناج ، تسا ! هدـننز  هزادـنا  هچ  وا  يهفایق  دوب و  دـهاوخ  اـسرف  تقاـط  لکـشم و 
رد ام  دنوشیم ، کیدزن  هام  هب  ياهدننک  هریخ  بیجع و  تقد  اب  ام  ییاضف  ياههنیفس  هکنیا  اب  : » دومن فارتعا  تحارص  هب  دوخ  يروهمج 

ياهشزرا میراچان  ام  میفالتخا . گنج و  راتفرگ  یلو  مینزیم ، داحتا  حلص و  زا  مد  ام  میتسه ... هدننک  درخ  یتتـشت  راتفرگ  نامدوخ  نیمز 
یلعف عضو  هک  دنا  هدیسر  تقیقح  نیا  هب  یقالخا  ناربهر  یعامتجا و  نادنمشناد  هفـسالف و  اهنت  هن  بیترت ، نیا  هب  مینک .» هدنز  ار  یناسنا 
ناهج عضو ، نیا  همادا  هک  دـناهدش  فقاو  تقیقح  نیا  هب  زین  یناهج  یـسایس  ياهلوغ  هکلب  تسا ؛ راجفنا  لـباق  برغ ، صوصخ  هب  اـیند ،

رد هلضاف  هنیدم  تروص  هب  ار  ناهج  دنک و  لدتعم  ار  تیرشب  دناوتیم  هچنآ  نادنمشناد  همه  رظن  هب  دیشک . دهاوخ  هاگترپ  هب  ار  تیناسنا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . ینامسآ  ینابم  هب  نامیا  نید و  انامه  دروآ ،

؟ تسا هدشن  نانآ  ندمت  طاطحنا  فعض و  بجوم  یبرغ  عماوج  رد  یقالخا  داسف  ارچ 
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شسرپ

؟ تسا هدشن  نانآ  ندمت  طاطحنا  فعض و  بجوم  یبرغ  عماوج  رد  یقالخا  داسف  ارچ 

خساپ

زا یلاخ  هتفرـشیپ و  ار  نانآ  ياهندـمت  هنایارگ  يدام  تواضق  رد  مینک ، هاگن  نانآ  ياهندـمت  یبرغ و  عماوج  هب  يدام  شنیب  ساسارب  رگا 
کیدزن و طوقـس  طاطحنا و  هب  یندمت  هچ  هکنیا  هن و  ای  تسه  فعـض  طاقن  ياراد  ندمت  ایآ  هکنیا  رد  یلو  دید ؛ میهاوخ  فعـض  طاقن 

يونعم یقالخا و  ياهـشزرا  دیاب  هکلب  تسیرگن ، نادب  يدام  هاگدـید  زا  دـیابن  اهنت  تسا ، هدرک  یط  ار  تفرـشیپ  یقرت و  هار  یندـمت  هچ 
ياـهنم ناـسنا  رگا  تسا و  وا  يوـنعم  یحور و  تـالامک  هب  ناـسنا  تیناـسنا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دـشاب .  رظن  رد  راـیعم  ناوـنع  هب  مـه 

رد هک  دوشیم  نشور  فصو ، نیا  اـب  تشاد . دـهاوخن  دوجو  يرترب  مدـقت و  يارب  یکـالم  دوـش ، هعلاـطم  يوـنعم  یقـالخا و  ياهـشزرا 
دراد و دوجو  طاطحنا  فعـض و  دـشابیم  عیاش  اهنآ  رد  قالخا  داسف  دراد و  دوجو  لزاـن  یحطـس  رد  یقـالخا  ياهـشزرا  هک  ییاهندـمت 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هتفرشیپ  قلطم  روط  هب  اهنآ  ندمت  هک  تسین  نیا  رب  یلیلد  کینکت  تعنص و  رد  تفرشیپ 

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

شسرپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

خساپ

ناگمه هب  ار  تفرـشیپ  شالت و  ، راک شناد ، دشیدنایم و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  رـشب  تفرـشیپ  یلاعت و  دشر ،  هب  مالـسا  یقیقح  نید 
مالسا خیرات  نیتسخن  هدس  ناناملسم  شنم  شور و  دشاب ؛ یگدنام  بقع  لماع  تفرـشیپ و  عنام  دناوتیمن  ینید  نینچ  و  دنکیم ، هیـصوت 

یمالسا ندمت  هک  يرصع  دناهتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  يدنمهوکـش  راختفا و  تمظع و  نارود  ناناملـسم  دیدرت  یب  تسا . اعدم  نیا  هاوگ 
ورین و ظاحل  زا  نرق ، چـنپ  یط   » هک ياهنوگ  هب  دوب  یناهج  ياهندـمت  دمآرـس  اه  نرق  اهیگدـنام ، بقع  عفر  اـهیتساک و  ناربج  نمض 

هفـسلف بط و  مولع و  یملع و  قیقحت  تایبدا و  یناسنا و  هنافـصنم  نیناوق  یناگدـنز و  حطـس  لماکت  کین و  قالخا  ورملق و  طسب  مظن و 
زا اپورا  يدنم  هرهب  دندوب ، یمالـسا  تیندـم  رادـماو  مولع  رتشیب  رد  رـصع  نآ  رد  زین  ناهج  گرزب  ياهتلم  { 1 «} دوب ناهج  گنهاشیپ 

ياپورا تاجن  رد  ناناملسم  قح  رب  دیکات  نمض  نوبولواتسوگ  تسا ؛  یبرغ  ناخروم  راکنا  لباق  ریغ  تایعقاو  زا  مالـسا  هوکـش  رپ  ندمت 
ار مور  تنطلس  هک  ار  اپورا  یشحو  ماوقا  نآ  مالـسا ، هدییاز  بارعا  نیمه  یقالخا  ذوفن  : » دسیونیم تلاهج » شحوت و  لاح   » زا یحیـسم 

ربـخ یب  یلک  هب  نآ  زا  هک  ار  هفـسلف  نونف و  مولع و  هزاورد  ناـنآ  ییـالقع  ذوفن  زین  دومن و  تیمدآ  قیرط  رد  لـخاد  دـندومن ، ربز  ریز و 
زا اپورا  : » تسا یندینش  هراب  نیا  رد  تنارود  لیو  نخـس  { 2 .«} دندوب ناییاپورا  ام  داتـسا  لاس  دصـشش  ات  درک و  زاب  اهنآ  يور  هب  دندوب 

، تراجت تعنص و  موسر  رازبا و  يرنه ، قوذ  هقیلـس و  یگداوناخ ، ياهناشن  هحلـسا و  نامرد و  وراد و  اهتبرـش و  اهاذغ و  مالـسا  راید 
تایعیبط تایضایر و  ناملسم )  ) برع ياملع  درک .. سابتقا  ناناملسم  زا  زین  ار  نآ  تاغل  ابلاغ  تفرگ و  ارف  ار  يدرونایرد  موسر  نیناوق و 

لاقتنا اـپورا  هب  دوب ، هدـش  رتینغ  رایـسب  هک  ار  ناـنوی  ثاریم  دـندیناسر و  لاـمک  هب  دـندرک و  ظـفح  ار  ناـنوی  بط  تأـیه و  یمیـش و  و 
يارب تسج ؟ دیاب  اجک  رد  ار  ناناملسم  تفرشیپ  مدع  تسیچ و  رـضاح  رـصع  رد  یمالـسا  عماوح  یگدنام  بقع  تلع  سپ  { 3 .«} دنداد
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رصحنم تفرشیپ  هکنانچمه  تسین  ناملـسم  ياهروشک  صتخم  یگدنام  بقع  . 1 تسا : هتـسیاش  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
یگتفاین و هعسوت  تالکشم  شوختسد  لیزرب  نوچ  یمالسا  ریغ  ياهروشک  زا  يرایسب  رـضاح  رـصع  رد  تسین ، ینید  ریغ  ياهروشک  رد 
رد هتفای و  هعسوت  ياهروشک  فیدر  رد  هک  دنراد  دوجو  زین  يزلام  نوچ  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  ییوس  زا  دنتسه و  نآ  ياهبیسآ 

هتبلا تشاد ، رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  رد  مکاح  یقالخا  ياهبیـسآ  يونعم و  تالکـشم  . 2 دنراد / رارق  هعسوت  لاح 
زا ار  اهروشک  نآ  زیرگ  ناوتیم  نکیل  تسا ، يونعم  نارحب  یقالخا و  طاطحنا  اب  يواسم  ياهعسوت  ره  هک  میتسین  هدیا  نیا  جیورت  یپ  رد 
هب ور  یتیعـضو  نینچ  هعماج  رد  نید  تیونعم و  دوجو  تروص  رد  هک  تسناد  یقـالخا  ییارگـسپاو  لـماع  ار  يداـقتعا  ياـهرواب  نید و 

نانآ درگ  بقع  لماع  ناوتیم  ار  یحو  مایپ  زا  نانآ  ینادرگیور  هکلب  درادن ، نید  رد  هشیر  ناناملسم  یگدنام  بقع  . 3 داهنیم / نتساک 
نیمارف دـیاقع و  هب  يدـنبیاپ  نید و  تقیقح  هب  تشگزاب  تروص  رد  دنـشابیم و  طاـطحنا  نیا  لوؤسم  دوخ  ناناملـسم  یتراـبعب  تسناد .

رگا دیرترب  امـش  ِساَّنلا ؛  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَألا  َْکِلت  َو  َنِینِمُؤم ..  ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَألا  ُُمْتنَأ   : » تشاد دـیما  تفرـشیپ  يرترب و  هب  ناوتیم  مالـسا 
ياهتیمکاح دوجو  . 4 { 4 (.«} دـنریگ دـنپ  نانآ  ات   ) مینادرگیم تبون  هب  مدرم  نایم  ار  يزوریپ ) تسکـش و  (ي  اهزور نیا  اـم  دـینمؤم ..

هقرفت و نینچمه  تسین . ریثات  یب  ناملـسم  لود  یگدـنام  بقع  رد  ناگناگیب  هرطیـس  یمالـسا و  ياهروشک  سار  رد  هماـکدوخ  دـساف و 
ص ج 11 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  [. 1 / ] تشاد رود  رظن  زا  ناوتیمن  زین  ار  رایسب  ياهتلفغ  اهروشک و  نایم  دوجوم  ياهتسـسگ 

هیآ 139 و 140/ نارمع ، لآ  هروس  [. 4 / ] ص 319 ج 11 ، ندمت ، خیرات  [. 3 / ] ص 751 برع ، مالسا و  ندمت  [. 2 / ] 317

؟ دنراد يرتهّفرم  یگدنز  نامیا ، دقاف  للم  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد يرتهّفرم  یگدنز  نامیا ، دقاف  للم  ارچ 

خساپ

رقف و بادرگ  قیرغ  نامیا  اب  دارفا  لـلم و  دنـشاب و  تورث  هاـفر و  رد  قرغ  ناـمیا ، دـقاف  دارفا  لـلم و  هراومه  هک  تسا  هدوبن  نینچ  زگره 
ْمُهَضَْعب انْعَفَر  َو  اْینُّدلا  ِْویَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُهَأ  : ) تسا هدمآ  فزحز  هروس  هیآ 32  رد  تکالف .

میدرک و میـسقت  ناشیایند  تایح  رد  ار  نانآ  تشیعم  ام  دـننکیم !؟ میـسقت  ار  تراـگدرورپ  تمحر  ناـنآ  اـیآ  « ؛)... ٍتاـجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف 
َّنِکلَو ُرِدـْقَی  َو  ُأشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ّیبَر  َّنِا  ُْلق  : ) تسا هدـمآ  زین  أبـس  هروس  هیآ 36  رد  میداد .» يرترب  رگید  یخرب  هـب  تبـسن  ار  یخرب 
مدرم رتشیب  یلو  دــنکیم ؛ گـنت  اـی  عیــسو  دــهاوخب ، سک  ره  يارب  ار  يزور  مراـگدرورپ  ًاـنئمطم  وـگب : « ؛) َنوُـمَْلعَی ــال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ 

؛ دنـضوغبم هک  یناسک  هب  مه  دهدیم و  دراد ، ناشتـسود  هک  یناسک  هب  مه  ار  ایند  دنوادخ  : » تسا هدش  لقن   7 قداص ماما  زا  دننادیمن /»
نانمؤم نایم  رد  دـنوادخ  تسا ...« : هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  نمـض  رد  { 1 «.} داد دـهاوخن  شناتـسود  هب  زج  ار  نامیا  یلو 

قطنم قبط  نیاربانب  { 2 «.} دومرف ناحتما  اضر  ربص و  و  یهن ، رما و  اب  ار  نانآ  هاـگ  نآ  داد ؛ رارق  ییارقف  نارفاـک ، ناـیم  رد  ینادـنمتورث و 
نایم شنایاپیب  تمکح  تحلـصم و  قبط  ار  يزور  هک  تسوا  تسا . دنوادخ  تسد  هب  ياهعماج  درف و  ره  يزور  هعیـش ، تایاور  نآرق و 
اعدا نیا  میهدیم . رارق  یبایزرا  دروم  ار  ـالاب  لاؤس  رگید ، ياهنوگ  هب  نونکا  دـنکیم . میـسقت  نمؤم -  ریغ  نمؤم و  زا  معا  شناگدـنب - 
عماوج نامیا ، دقاف  للم  زا  دوصقم  ًارهاظ  اریز  تسین ؛ تابثا  لباق  دنتـسه ، نامیا  اب  للم  زا  رتهفرم  نامیا ، دقاف  ياهتلم  دارفا و  یمامت  هک 
ماـجنا زین  ار  يداـبع  لاـمعا  دنتـسه و  نمؤـم  هقح  دـیاقع  زا  یخرب  دـنوادخ و  هب  ناـنآ  زا  يرایـسب  هـک  یلاـح  رد  تساـکیرمآ ؛ یبرغ و 

ریغ للم  یمامت  هک  تسین  هنوگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  تسا ، ناملـسم  ریغ  للم  نامیا ، دـقاف  للم  زا  هدـننک  لاؤس  روظنم  رگا  اـما  دـنهدیم ؛
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نآ مدرم  زا  يرایـسب  دنتـسه و  هتفرـشیپ  یتعنـص و  ياهروشک  زج  برغ  قرـش و  رد  اهروشک ، زا  یخرب  هچرگ  دنـشاب . هاـفر  رد  ناملـسم 
لماع ریدم  هنومن  يارب  تسا . ناوارف  يداصتقا  تالکـشم  يراکیب و  رقف و  مه  اهروشک  نیا  رد  نکیلو  دـنربیم . رـس  هب  هافر  رد  اهروشک 

یعاـمتجا يداـصتقا و  ياروش  هب  باـطخ  وـنژ ، رد  هـیئوژ 2001  رد 16  دوخ  ینارنخـس  رد  رلهوـک ، تسروـه  لوـپ ، یللملانیب  قودـنص 
يارب تسا  نکمم  رما  نیا  تسا . هتـشاذگ  شهاـک  هب  ور  اـیند  رـسارس  رد  دـشر  دـنور  : » تـشاد راـهظا  ( Ecosoc  ) دـحتم للم  نامزاس 

روـهظ و لاـح  رد  ياـهرازاب  زا  يرایـسب  يارب  نکل  دـشاب ؛ هدـننک  تحاراـن  دـنمتورث ، هتفاـی و  هعـسوت  ياـهروشک  هتفرـشیپ ، ياـهداصتقا 
، دوشیم هدهاشم  حوضو  هب  هچنآ  يرآ ، تسا /» هدوب  یناوارف  يراوشد  أشنم  هتفاین ، هعسوت  ریقف و  ياهروشک  هعسوت ، لاح  رد  ياهروشک 

لاح رد  ای  موس  ناهج  حالطـصا  هب  ياهروشک  رد  يدارفا  نینچ  دـصرد  زا  شیب  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  هفرم  دارفا  دـصرد  هک  تسا  نآ 
هک نانچمه  دنـشابیم ؛ نامیایب  نامیا و  اب  دارفا  زا  معا  موس ، ناهج  حالطـصا  هب  ياهروشک  مدرم  هک  درب  دای  زا  دـیابن  اما  تسا ؛ هعـسوت 

نارـس یتح  دارفا و  نامیا  مدـع  ای  نامیا  هک  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب  دـننامیا . اـب  ناـمیایب و  دارفا  زا  معا  هتفرـشیپ ، ياـهروشک  ناـنکاس 
نیناوق و رتشیب  اریز  تسا ؛ قیقد  ریغ  یحطـس و  جاتنتـسا ، نیا  هک  تفگ  دـیاب  یلو  درادـن . هعـسوت  مدـع  ای  هعـسوت  رد  یـشقن  تموکح ،
هک تسا  يداشرا  یتاروتـسد  تسا ، هدـش  هراشا  اهنادـب  یهلا  نایدا  مالـسا و  رد  هدوب و  گنهرف  داصتقا و  تسایـس ، روحم  هک  یتاررقم 

هدـهاشم ار  ییاـهتموکح  ناـهج  رـسارس  رد  لـیلد  نیمه  هب  دراد . ار  اـهنآ  فشک  ییاـناوت  لقتـسم  روـط  هب  زین  یمدآ  هشیدـنا  لـقع و 
، ناشتاررقم نیناوق و  زا  يرایسب  أشنم  هاگتـساخ و  عقاو  رد  اما  دننکیم ؛ هرادا  ار  دوخ  ياهروشک  ینید ، ریغ  ینابم  اب  رهاظ  هب  هک  مینکیم 

هتفای هعسوت  ياهروشک  یهگناو  دنشاب . هتشاد  هجوت  نادب  دوخ  هک  نآ  نودب  تسا ؛ بهذم  نید و  داصتقا ، تسایس و  گنهرف ، هصرع  رد 
اب هدرک و  رامعتـسا  ینالوط  دـیدم و  ینایلاس  يارب  ار  یمالـسا  ياهروشک  و  فیعـض ، ياهروشک  يرادهیامرـس ، ياـهروشک  صخـالاب  و 

. دـناهدرک هرداصم  دوخ  عفن  هب  بصغ و  هناملاظ  ناهج  للم  میظع  ییاهتورث  نانآ ، یناـسنا  يورین  یعیبط و  ریاـخذ  عباـنم و  زا  هدافتـسا 
، سیلگنا اکیرمآ ، ياهتلود  هبناج  همه  هرطیـس  ذوفن و  موس ، ناهج  ياهروشک  داـصتقا  یگداـتفابقع  فعـض و  هدـمع  لـلع  زا  ًـالوصا 

ییاناوت هک  ییاج  اـت  هتفرـشیپ  يرادهیامرـس و  ياـهروشک  هک  مینیبیم  رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  اـهروشک  نیا  رب  اـهنآ  ریاـظن  هسنارف و 
ار ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  اهروشک ، ریاس  دـمآراک  صـصختم و  ياهورین  يداصتقا و  یـسایس و  ناحارط  نادنمـشیدنا و  دـنراد ،
نـالک و ياـههصرع  رد  یلمع  يروئت و  دـعب  رد  ار  ناصـصختم  اـهورین و  نیرتـهب  وس ، کـی  زا  لـمع  نیا  اـب  دـننکیم و  بذـج  بلج و 
اب دـنزاسیم . دراو  رگید  ياهروشک  هب  یناربج  لـباق  ریغ  ياـهنایز  رگید  يوس  زا  و  دـنریگیم ، راـیتخا  رد  يراذگتسایـس ، نوگاـنوگ 

هتفای هعسوت  هتفرـشیپ و  حالطـصا  هب  ياهروشک  رد  یبسن  هافر  عومجم ، رد  مینک  هدهاشم  هک  دوب  دهاوخ  یعیبط  ییاهدربهار  نینچ  لامعا 
، يرافغ حیحـصت  هبحی ، نم  نیدلا  یطعی  امنا  هللا  نا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص 215 ، ج 2 ، یفاک ، / ][. تساهروشک رگید  زا  شیب 
، لوا پاچ  رشنلل ، یضترملاراد  ، ) یناشاک ضیف  نسحمالم  یفاص ، ریـسفت  ‘(/ ][. 1401ه مراهچ ، پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، بعصراد و  )

(/ فزحز هروس  هیآ 35  لیذ  ص 390  ج 4 ،

؟ تسا یملع  تفرشیپ  لاح  رد  هشیمه  داسف  دوجو  اب  برغ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا یملع  تفرشیپ  لاح  رد  هشیمه  داسف  دوجو  اب  برغ  ارچ 

خساپ

برغ ًایناث  یناسنا ؛ ياه  هبنج  مامت  رد  هن  هدوب ، يژولونکت  تعنـص و  ملع و  رد  تفرـشیپ  ًـالّوا  دراد ، دوجو  برغ  رد  هزورما  هک  یتفرـشیپ 
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یط رد  هک  یگرزب  نادنمـشناد  يزورما . یبرغ  ناـسنا  دروآ  هر  هن  تسا ، شیوخ  ناینیـشیپ  شـشوک  شـالت و  نویدـم  ار  دوـخ  تفرـشیپ 
ناهج هب  هزورما  و  دنار ، ولج  هب  ار  ملع  هلفاق  دوخ ، زا  شیپ  نادنمـشناد  ياه  هتـشون  راثآ و  زا  يریگ  هرهب  اب  برغ  ناهج  رد  نرق  نیدـنچ 

تفرشیپ اما  تسا ، وربور  تعنص  ملع و  رد  تفرشیپ  اب  هزورما  برغ  هچ  رگا  ینعی  دندوبن ؛ یقالخا  ریغ  ياه  ناسنا  دنتـشاد ، هضرع  برغ 
فـشک شناد و  يداو  رد  هک  یناسک  هزورما  یتح  دندوبن . داسف  لها  اه  نآ  تسا و  نیـشیپ  نادنمـشناد  رگـشالت و  ياه  ناسنا  نویدم  ار 

زومر فشک  شناد و  ًانئمطم  دـنورب . برغ  رد  روآ  داسف  ياـه  هبنج  لاـبند  هب  هک  دنتـسین  یناـسک  دـنا ، هتفرگ  رارق  عارتخا  یتسه و  زومر 
نینچ و  دـنراذگ . یم  مارتحا  یقالخا  ياه  شزرا  هب  ناـنآ  زا  يرایـسب  درادـن . يراـگزاس  داـسف  رد  تقو  رمع و  ندرک  فرـص  اـب  یتسه 
يارب هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  میتسه ، وربور  نآ  دساف  ياه  هبنج  اب  ًابلاغ  رگا  دنـشاب . هدولآ  داسف  هب  نآ  مدرم  برغ و  ناهج  همه  هک  تسین 

، دراد دوـجو  اـجنآ  رد  هک  یتـبثم  ياـه  هبنج  زا  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  دـنراذگ ، یم  شیاـمن  هب  رتـشیب  ار  اـه  هبنج  نیا  رگید  ياـهروشک 
تیاعر میریگ ، یم  راک  هب  یگدـنز  رد  ار  نآ  رتمک  ام  هنافـسأتم  هدـش و  اه  نآ  تفرـشیپ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  میرادـن . یهاـگآ 

زا يرکف  یملع و  ياهورین  بذج  بجوم  حیحص  تیریدم  تسا . هعماج  رد  حیحـص  تیریدم  رگید  دروم  تسا . نوناق  طابـضنا و  مظن و 
نادنمـشناد و نویدم  ار  دوخ  یملع  ياهدروآ  تسد  اه و  تفرـشیپ  زا  يرایـسب  برغ  هزورما  ًانئمطم  تسا . هدـش  برغ  هب  ناهج  رـسارس 

داقتعا رظن  زا  روما  یخرب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نینچ  مه  تسا . هدـنام  بقع  اـی  هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  ياـهروشک  موس و  ناـهج  غباون 
دنناـم تسین ، داـسف  ناونع  هب  برغ  ناـهج  رد  مدرم  يارب  اـما  میراد ، رواـب  اـه  نآ  هب  دوـش و  یم  یقلت  داـسف  هعماـج  رد  یگنهرف  ینید و 

زا یخرب  رطاـخ  نیمه  هب  دوش . یم  ندـمت  کـی  داـسف  یهاـبت و  بجوم  درذـگب ، دوخ  دـح  زا  یتقو  روما  نیا  هچ  رگا  درم . نز و  طـباور 
هدـنیآ يارب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  دوشن . یهابت  طوقـس و  ارچد  برغ  ۀـعماج  دـنا  هداد  رادـشه  تهج  نیا  زا  برغ  ۀـعماج  نادنمـشیدنا 

ملع و رد  برغ  تفرـشیپ  لیالد  زا  یکی  برغ . لوفا  باتک  رد  رگنیپشا  دننام  دنا . هدرک  ینیب  شیپ  ار  لوفا  یـشاپ و  ورف  نیا  برغ  ناهج 
نیا رب  اه  نآ  دـنهد . یم  جرخ  هب  يرایـسب  تمه  دـنراد ، رواـب  داـقتعا و  هک  يزیچ  يارب  اـه  نآ  تسا . ناـنآ  شـالت  تمه و  يژولونکت ،
دیاب دراد ، دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  درب و  شیپ  هب  لماک  هافر  یتخبـشوخ و  يوس  هب  ار  يویند  یگدنز  دـیاب  هک  دـنرواب 

صوصخ هب  ناناملـسم و  ارچ  هک  نیا  اما  دنتـشامگ . تمه  شـشوک  شـالت و  هب  شرگن  نیا  اـب  تفرگ . تمدـخ  هب  دوسُرپ  یگدـنز  يارب 
هدنام بقع  تفرشیپ ، گنهرف و  شناد و  لیـصحت  يارب  نید  رایـسب  تادیکأت  یمالـسا و  ینغ  ثاریم  گنهرف و  زا  يدنم  هرهب  اب  نایناریا 

ياهزات تخاـت و  1ـ1 . ینوریب : لـماوع  ياـه  هنیمز  1 ـ مینک : یم  هراـشا  اـه  نآ  هب  هک  دراد ، شقن  نآ  رد  ینوگاـنوگ  لـماوع  دـنا ، هدـش 
لحاوس ریازج و  یماظن  لاغشا  اب  اه و  یلاغترپ  طسوت  يدالیم  زا 1507  هک  برغ  رامعتسا  2ـ1 . یماظن . مجاهت  لوغم و  دننامه  ناگناگیب 
یبیرخت شقن  ناریا  رد  يا  هنوگ  هب  کی  ره  ناییاکیرمآ  اه و  یناملآ  اه ، سور  اـه ، یـسیلگنا  بیترت  هب  سپـس  دـش ، زاـغآ  ناریا  یبونج 

لماوع و  - 2 دـندومن . افیا  شقن  ناریا  نتـشاد  هاگن  بقع  رد  یگنهرف  مجاهت  هلمج  زا  دوخ  تامجاهت  عاونا  اب  نازواجتم  دـندومن . يزاب 
ریاخذ دوجو  هلمج : زا  یمیلقا ؛ لماوع  اـههنیمز و   - 2  - 1 یمیلقا ) ای   ) یناسنا ریغ  یناسنا و  تسا ، تمـسق  ود  رب  نیا  ینورد : ياـههنیمز 

، دـساف تیافک و  یب  ناریدـم  ناـمکاح و  دوجو  اـب  نکیل  تسا ، یگرزب  تمعن  هچ  رگا  تفن  دوجو  هقطنم : ناریارد و  زاـگ  تفن و  میظع 
فرـصم گنهرف  تفن ، لوپ  دـش . زاـغآ  تفن  لوپ  اـب  یگدز  برغ  دـمحا ، لآ  لـالج  هتفگ  هب  تسا . هدـش  روشک  یگدـنامبقع  ثعاـب 

هرمز رد  ناریا  نیمزرس  ناراب : یمک  دش . نایناریا  ام  یتخبدب  هیام  هک  دمآ  دیدپ  هدامآ ) داوم  تفایرد  یبرغ و  ياهالاک  فرـصم   ) ییارگ
ءوـس ناـگناگیب و  یگنهرف  مجاـهت  رامعتـسا و  راـنک  رد  تفن و  لوـپ  راـنک  رد  ناراـب  یمک  دراد . رارق  ناراـب  مک  کـشخ و  ياـهروشک 
عمط مشچ  همه  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ياهقطنم  رد  ناریا  یـشیجلا : قوس  هقطنم  دیدرگ . یتخبدب  هیام  دـساف  قیالان و  نامکاح  تیریدـم و 
راـنک رد  زاـیتما  نیا  تشاد ، ناـیب  زاـگ " تفن و  میظع  ریاـخذ  دوجو  ناراـب "و"  یمک   " ناونع ود  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـناهتخود . نآ  هب 

، میشاب هتشادن  يراک  نارگید  هب  ام  رگا  اریز  ددرگیم ، یتخبدب  هیام  ناگناگیب  مجاهت  رامعتـسا و  تیریدم و  ءوس  قیالان و  ياهتموکح 
نیمه میوشب ، تیافک  یب  قیالان و  نامکاح  تیریدم و  ءوس  هب  التبم  رگا  دـنراد . راک  ام  هب  ناریا  زاتمم  تیعقوم  تفن و  تهج  هب  نارگید 
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زا يرایسب  دننک و  زات  تخات و  ناریا  رب  سیلگنا  هیسور و  اهراب  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دوشیم . نارگید  هسوسو  بجوم  زاتمم  تیعقوم 
مادـم هتـشذگ  نرق  دـنچ  رد  تهج  نیدـب  دـسرب . بونج  مرگ  ياهبآ  هب  هک  دوب  نیا  یپ  رد  ریبک " رتپ  . " دـنیامن لاغـشا  ار  ناریا  قطانم 

أ) هلمج : زا  یناسنا ، ياههنیمز  لـماوع و   - 2  - 2 دنتـشاد . تباقر  ناریا  دروم  رد  اکیرمآ  هسنارف و  ناملآ ، سیلگنا ، هیـسور ، ياهتردق 
زاغآ سناسنر  رـصع  هک  شیپ  لاس  دصناپ  زا  تیریدم . ءوس  تیافک و  یب  قیالان و  نامکاح  ام ، يدادبتـسا  ياهتموکح  یـسایس ، لماع 

رد تسناوتن  قیالان  ناریدمو  يدادبتسا  ياهتموکح  دوجو  تهج  هب  ناریا  روشک  هنافسأتم  دنتشادرب ، مدق  هعسوت  یپ  رد  نایئاپورا  دش و 
رتـمولیک رازه  هد  زا  شیب  اـب  ناـشییایرد  ناـگوان  اـب  اـهیلاغترپ  هـک  هاـگ  نآ  هیوفــص  تموـکح  هرود  رد  درادرب . مدـق  هعــسوت  تـهج 

يوفـص تیافک  یب  قیالان و  نامکاح  ماگنه  نیمه  رد  دـندرکیم ، یـشکرکشل  ناریا  بونج  هب  دـندزیم و  رود  ار  اـقیرفآ  يدروناـیرد ،
ییاورنامرف دوب ) لاغترپ  روشک  ربارب  هد  زا  شیب  هک   ) ناریا روانهپ  روشک  رب  هک  نانآ  دراد . رارق  اـجک  رد  لاـغترپ  روشک  هک  دنتـسنادیمن 

زا لبق  ات  ناریا  بونج  یـشیجلا  قوس  هقطنم  اهتموکح  یتیافک  یب  تهج  هب  دـنیامن . عفد  ار  ناگناگیب  مجاـهت  رطخ  دنتـسناوتن  دنتـشاد ،
مزاع ناریا  زا  یمـسر  یتأیه  لاس 1625 م  رد  تشاد . رارق  ناگناگیب  رایتخا  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

يدـنله نابز  هب  هن  تأیه  ياضعا  زا  کی  چـیه  دوش . ینزیار  روشک  ود  نایم  یـساملپید  یناگرزاب و  تابـسانم  صوصخرد  اـت  دـش  دـنله 
قیـالان ناـمکاح  زا  ناریا  روشک  هچ  رگا  نایوفـص  ییاورناـمرف  نرق  ود  لوـط  رد  ( 1 !) ییاپورا رگید  نابز  چـیه  هب  هن  دنتـشاد و  ییانـشآ 

قفوم يوفـص  نامکاح  یعامتجا ، يدودـح  ات  يداصتقا و  ياههنیمز  رد  مکتـسد  اما  درکیم . یط  ار  یلوزن  ریـس  روشک  دوب و  رادروخرب 
، ناغفا لیابق  موجه  تشاذگ . لاوز  هب  ور  تعرس  هب  اهدرواتسد  نیمه  هیوفص  زا  دعب  هرود  رد  اما  دنتشگ  لیان  ییاه  تفرـشیپ  هب  دندوب و 
، وا زا  دعب  تخت  جات و  نایعدم  ردان و  نانیشناج  نایم  ریذپاننایاپ  ياهشکمشک  ییاشگروشک ، گنج و  اهلاس  هارمه  هب  هاشردان  روهظ 

راجاق رتقیالان  ناـمکاح  رـصع  رد  ناـیناریا  یگدـنام  بقع  یتخبدـب و  دوب . هتـشاذگن  ياـج  رب  يوفـص  زا  دـعب  ناریا  يارب  ینادـنچ  قمر 
( اکیرمآ  ) ایند هگنی  هب  ات  دـنک  دـیاب  ار  نیمز  رتم  دـنچ  دـسرپیم : اـیناتیرب  لوسنکرـس  زا  رجاـق  هاـش  یلعحتف  هنومن : ناونع  هب  دـش . رتشیب 

هدنیامن تفگ : هاش  تسین . نیمز  ندنک  قیرط  زا  ایند  هگنی  تفگ : خساپ  رد  دوب ، هدـش  ریحتم  یـسب  نخـس  نیا  زا  هک  لوسنکرـس  دیـسر ؟
لماع ب ) ( 2 ! ) دیسر ایند  هگنی  هب  ناوتیم  نیمز  ندنک  اب  هک  تفگ  نم  هب  ًاصخـش  ینامثع  لوسنق  ار  نخـس  نیا  درادن . یعالطا  سیلگنا 

یب یمظن ، یب  ییوگ و  غورد  طیرفت ، طارفا و  یلبنت  نایناریا  ام  نایم  فسأت  لامک  اب  یقالخا :) بیاعم   ) ناـیناریا ياهتلـصخ  یگنهرف و 
هب دوشیم و  رورغ  هیام  يرایـسب  رد  هنیـشیپ  نیا  هک  دنتـسه ، دنمهرهب  گرزب  یندـمت  هقباس  زا  نایناریا  دراد . دوجو  رورغ  ربک و  يداوس ،

. دننکیمن راک  دنروآیم و  ور  یلبنت  هب  دوخ  دـننکیم و  هدافتـسا  ناشناکاین  يوربآ  زا  دـنیامن ، بسک  راختفا  دوخ  شالت  اب  هک  نیا  ياج 
طقف یناریا  ره  نهذ  رکف و  : " دـسیونیم نایناریا  تایقلخ  هراـبرد  ناریا " رد  لاـس  هس   " باـتک رد  يوسنارف  روهـشم  تاـملپید  ونیبوگ " "

یندم نیناوق  ترارقم و  هب  یمظن ، یب  نتفر ، رد  راک  ریز  زا  یلبنت ، تلاح  ( 3" .) دهدن ماجنا  تسا  وا  هفیظو  هک  ار  يراک  تسا  نیا  هجوتم 
دننام و  دـننکیم ) دای  یگنرز  هب  نآ  زا  یخرب  هک   ) يزابلغد یجراخ ، ياهالاک  زا  لابقتـسا  ییارگ و  فرـصم  نتفگ ، غورد  ندادـن ، اـهب 

ام مالک ، ابیز  قداص  ص 157 ؛ ییورایور ، نیتسخن  يرئاح ، 1 ـ اهتشونیپ : تسا . نایناریا  ام  یگداتفا  بقع  هدـمع  للع  زا  یکی  اهنیا 
ص 20. مود ، تمسق  تاجن ، يدزیا ، دمحم  یلع  3 ـ ص 276 . میدش ، ام  هنوگچ  ام  2 ـ ص 274 . میدش ، ام  هنوگچ 

زا ای  تسا  رتشیب  نانآ  يزغم  ياهلولس  دادعت  دادعتسا و  ایآ  میاهدنام ؟ بقع  نایناریا  ام  یلو  دنتفر ، شیپ  نانآ  ارچ  تسیچ ؟ نپاژ  تفرشیپ  زار 
؟ دنراد يرترب  ام  رب  يژولوئدیا  گنهرف و  رظن 

شسرپ

رتشیب نانآ  يزغم  ياهلولـس  دادعت  دادعتـسا و  ایآ  میاهدنام ؟ بقع  نایناریا  ام  یلو  دنتفر ، شیپ  نانآ  ارچ  تسیچ ؟ نپاژ  تفرشیپ  زار 
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؟ دنراد يرترب  ام  رب  يژولوئدیا  گنهرف و  رظن  زا  ای  تسا 

خساپ

نید میراد و  یناملـسم  ياعدا  نایناریا  ام  هک  نیا  زا  هکلب  دنتـسین ، رتمک  اهینپاژ  زا  يزغم  ياهلولـس  دادـعت  دادعتـسا و  رظن  زا  اهیناریا 
. میراد يرترب  ناـنآ  رب  يژولوئدـیا  رظن  زا  دـناوخیم ، ارف  تفرـشیپ  هب  ار  ناـگمه  تسا و  هعـسوت  تفرـشیپ و  ملع و  یقرت و  نید  مالـسا ،

تبسن نایناریا  هزورما  هک  دش  هچ  اما  دنشاب ؛ هعسوت  ندمت و  ملع و  راد  مچرپ  دنناوتیم  دنداد ، ناشن  هتشذگرد  هک  هنوگ  نامه  ناناملسم 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دنمهرهب  فلتخم  لماوع  اههشیر و  زا  یگدنام  بقع  نیا  تفرـشیپ و  نآ  دناهداتفا ؟ بقع  نپاژ  مدرم  هب 

يریگیهام و یناریتشک ، تعنـص  دـشر  رد  یـشیجلا  قوس  ییاـیفارغج و  صاـخ  تیعقوم  تهج  هب  هتـشذگ  نرق  دـنچ  رد  نپاژ  مینکیم :
هنالاعف مود  لوا و  یناـهج  گـنجرد  دـمآرب . ییاـشگروشک  یپ  رد  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یخرب  دـننامه  تشادرب و  ماـگ  يدروناـیرد 

دعب اما  دومن  لاغشا  ار  روشک  داد و  تسکش  ار  نآ  متا  بمب  اب  اکیرمآ  مود  یناهج  گنجرد  لاس 1945 م  رد  ماجنارس  تشاد و  تکرش 
 - 1 هلمج : زا  دنتشاد ، شقن  يرایسب  ینورد  ینوریب و  لماوع  اههنیمز و  هعسوت  نیا  رد  تشادرب . ماگ  هعسوت  يوس  هب  فقوت ، ههد  کی  زا 

صیصخت رد  تیولوا  اب  عیسو  تاحالـصا   - 1  - 1 حرـش : نیدـب  روشک ، يدـنمناوت  اهتیعقاو و  اب  قبطنم  قیقد و  تسرد و  يزیر  همانرب 
یموب  - 1  - 3 يژولونکت ؛)  ) يروانف ملع و  هب  یبای  تسد  يارب  هتفاـی  ناـمزاس  شـالت   - 1  - 2 یتیبرت ؛  یـشزومآ و  ياهماظن  هب  عباـنم 

زا ییاهر  يارب  اهینپاژ  دماجنایم . یموب  تیعمج  زا  ییادز  تراهم  تفآ  هب  دمآراک  یناسنا  يورین  نودـب  نآ  لاقتنا  يژولونکت ؛  ندرک 
رد يروآون  هب  دندرک و  یموب  ار  يژولونکت  دیلقت ، ياج  هب  دـندمآرب و  از  نورد  هعـسوت  اب  يژولونکت  لاقتنا  يراگزاس  یپ  رد  تفآ  نیا 

يزاسزاب  - 1  - 5 يداصتق ؛ ياـهتخاسریز  یهد  ناـمزاس  يارب  مظنم  ياهماـنرب  بوچراـهچ  رد  تکرح   - 1  - 4 دـندش . لیان  تعنص 
يوگلا باـختنارد  یگنهرف  تیوـه  یلم و  ياـهشزرا  هب  هجوـت   - 1  - 6 یلم ؛ حـلاصم  بوچراهچ  رد  تلود  طـسوت  یـصوصخ  شخب 

تخس مدرم   - 3 دمآراک ؛ تیریدـم   - 2 روشک . ياهتیدودـحم  تاناکما و  كرد  هعماـج و  تاـیعقاو  قیقد  تخانـش   - 1  - 7 هعسوت ؛
طـسوتم دنهدب  هعـسوت  دننک و  دابآ  ار  ناشدوخ  روشک  ات  دندرکیم ، راک  تعاس  هدراهچ  زا  شیب  هنازور  گنج ، زا  دعب  اهینپاژ  شوک ؛

ینعی يدعب ؛ روشک  هب  تبسن  هک  تعاس  ینعی 2152  تسا ؛ هدش  شرازگ  رتشیب  اهروشک  یمامت  زا  لاس 1983  رد  اهینپاژ  راک  تاعاس 
دشوکیم باتک  نیا  رد  وا  نان " ياهمقل  يارب  هن   " مان هب  هتشون  یباتک  اتیشوس  ام  مان  هب  ینپاژ  کی  ( 1 .) تسا رتشیب  تعاس  اکیرمآ 254 

گنهرف  - 4 تسا . روـشک  تفرـشیپ  دـشر و  يارب  هکلب  تسین ، ناـن  همقل  کـی  يارب  شـالت  مـه  نـیا  هـک  دـنک  ناـیب  ار  ینپاژ  گـنهرف 
يدـیلوت ياهالاک  زا  يریگهرهب  هب  تبـسن  یبونج  هرک  نپاژ و  تلم  ود  دـینادب  تسا  بلاج  يداـصتقا ؛) لالقتـسا  هژیو  هب   ) یبلطلالقتـسا

ار یجراخ  ياهالاک  نانآ  مینکیم . لابقتـسا  یجراخ  ياهالاک  زا  هک  نایناریا  اـم  فـالخ  رب   ) دـننکیم يراـشفاپ  یلیخ  ناـشدوخ  روشک 
زا جنرب  دنهد  هزاجا  ات  دـندروآ  راشف  یبونج  هرک  ینپاژ و  ياهتموکح  هب  یناهج  تراجت  نامزاس  هتـشذگ  لاس  دـنچ  دـننکیم ) میرحت 

خاک مود ، یناهج  گنج  زا  دـعب  دـنناسرب . فرـصم  هب  ار  یتادراو  ياهجـنرب  دـندشن  رـضاح  روشک  ود  نیا  مدرم  اما  دـننک . دراو  جراـخ 
دشن و هداد  هزاجا  دننک ، دراو  هشیش  دهد  هزاجا  دنتساوخ  تموکح  زا  دنتشاد . مک  هشیش  اهنت  هک  دنتخاس  یلبق  لکش  نامه  هب  ار  روتارپما 

تفرـشیپ دشر و  هیام  گنهرف  نیا  دوشیم ! هتـساک  يزاس  هشیـش  تاجناخراک  يزادنا  هار  يارب  شالت  دوش ، دراو  هشیـش  رگا  دـش : هتفگ 
یعیبط ریغ  هلزلز و  دننام  یعیبط  راوگان ؛ خلت و  ثداوح  زا  یخرب  دوجو   - 6 نارگید ؛ قوقح  هب  مارتحا  نوناق و  مظن و  تیاعر   - 5 تسا .

اهنآ اب  هلباقم  تهج  ششوک  يرادیب و  بجوم  امیشوریه ، یکازاکان و  یمتا  نارابمب  رد  اکیرمآ  تایانج  هژیو  هب  گنج  تاراسخ  دننام 
ناما رد  یعیبط  يالب  نیا  زا  ات  دنزاسیم  مواقم  ار  دوخ  ياههناخ  راچان  هب  نانآ  دهدیم ، خر  هلزلز  رایـسب  نپاژ  روشک  رد  نوچ  دوشیم .

ياـههناخور ناراـب و  زا  يدـنمهرهب   - 7 دوشیم . یـسدنهم  دـننام  طـبترم  مولع  زا  یخرب  رد  رایـسب  تفرـشیپ  بجوم  هلئـسم  نیا  دنـشاب .
نیا رد  تسا . اهروشک  ریاس  زا  شیب  نپاژ  رد  یگدـنراب  نازیم  تسا . هعـسوت  رما  رد  مدـق  نیلوا  يزرواشک  روما  رد  ییافکدوخ  یناوارف ؛
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هنیمز یناراب  رپ  تسا . ام  روشک  رد  یگدـنراب  ربارب  هد  دودـح  هک  درابیم  ناراـب  رتم  یلیم  ات 1800  هنالاس 1700  طـسوتم  روط  هب  روشک 
نآ ندوب  بیـش  رپ  ناوارف و  ياههناخدور  تهج  هب  زین  دنوش ، افکدوخ  اذغ  نیمأت  يرادـماد و  يزرواشک و  روما  رد  هک  تسا  يدـعاسم 

دندیشوک تکلمم  هعسوت  يارب  دندرک و  شالت  تاناکما  اهتیعقوم و  بسانت  هب  اهینپاژ  دشاب . هتـشاد  یبوخ  دشر  یبآ  قرب  تعنـص  رد 
هب نارگید  دـینک و  یلبنت  اداـبم  : " دوـمن دزـشوگ  ناناملـسم  هب  (ع ) یلع ماـما  دـش . میهاوـخ  زوریپ  میـشوکب ، رگا  مه  اـم  دـندش . زوریپ  و 

ار اهینپاژ  ناـیناریا و  اـم  ياهتلـصخ  زا  یخرب  رگا  هزورما  " دـینزب . اـج  رد  امـش  اـما  ( 2 ،) دـنوش زوریپ  دـننک و  لمع  نآرق  ياهروتـسد 
اهینپاژ ار  اهنیا  دـینک و ... تیاعر  ار  مظن  دـینکن و  یلبنت  دـیوگیم : ام  هب  نآرق  مینیبیم و  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  مییاـمن ، هظحـالم 

اههنیمز و  - 1 دناهنوگ : ود  رب  هک  تسا ، رادروخرب  يرایـسب  لماوع  اههنیمز و  زا  نایناریا ، ام  یگدنام  بقع  اما  دننکیم . لمع  ام  زا  شیب 
طـسوت زا 1507 م  هـک  برغ  رامعتــسا   - 1  - 2 یماظن ) مجاـهت   ) لوغم دـننامه  ناـگناگیب  ياـهزات  تخاـت و   - 1  - 1 ینوریب : لـماوع 

ره ناییاکیرما  اهناملآ و  اهسور ، اهیـسیلگنا ، بیترت  هب  سپـس  دـش ، زاغآ  ناریا  بونج  لحاوس  ریازج و  یماظن  لاغـشا  اب  اهیلاغترپ و 
نتـشاد هاگن  بقع  رد  یگنهرف  مجاهت  هلمج  زا  دوخ  تامجاهت  عاونا  اب  نازواجتم  دندومن . يزاب  یبیرخت  شقن  ناریا  رد  ياهنوگ  هب  کی 

اههنیمز و  - 2  - 1 یمیلقا ) ای   ) یناسنا ریغ  یناسنا و  تسا ، تمـسق  ود  رب  نیا  ینورد : ياـههنیمز  لـماوع و   - 2 دندومن . افیا  شقن  ناریا 
دوـجو اـب  نکیل  تسا ، یگرزب  تمعن  هچ  رگا  تفن  دوـجو  هقطنم : ناریارد و  زاـگ  تفن و  میظع  ریاـخذ  دوـجو  هلمج : زا  یمیلقا ؛ لـماوع 

زاغآ تفن  لوپ  اب  یگدز  برغ  دمحا ، لآ  لالج  هتفگ  هب  تسا . هدش  روشک  یگدنامبقع  ثعاب  دساف ، تیافک و  یب  ناریدم  نامکاح و 
. دش نایناریا  ام  یتخبدـب  هیام  هک  دـمآ  دـیدپ  هدامآ ) داوم  تفایرد  یبرغ و  ياهالاک  فرـصم   ) ییارگ فرـصم  گنهرف  تفن ، لوپ  دـش .
رامعتـسا و رانک  رد  تفن و  لوپ  رانک  رد  ناراـب  یمک  دراد . رارق  ناراـب  مک  کـشخ و  ياـهروشک  هرمز  رد  ناریا  نیمزرـس  ناراـب : یمک 

رارق ياهقطنم  رد  ناریا  یـشیجلا : قوس  هقطنم  دیدرگ . یتخبدب  هیام  دساف  قیالان و  نامکاح  تیریدم و  ءوس  ناگناگیب و  یگنهرف  مجاهت 
نایب زاگ " تفن و  میظع  ریاخذ  دوجو  ناراب "و"  یمک   " ناونع ود  رد  هک  هنوگ  نامه  دـناهتخود . نآ  هب  عمط  مشچ  همه  هک  تسا  هتفرگ 

هب ام  رگا  اریز  ددرگیم ، یتخبدـب  هیام  ناگناگیب  مجاهت  رامعتـسا و  تیریدـم و  ءوس  قیالان و  ياهتموکح  راـنک  رد  زاـیتما  نیا  تشاد ،
نامکاح تیریدـم و  ءوس  هب  التبم  رگا  دـنراد . راک  اـم  هب  ناریا  زاـتمم  تیعقوم  تفن و  تهج  هب  نارگید  میـشاب ، هتـشادن  يراـک  نارگید 
سیلگنا رازت و  هیـسور  اهراب  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دوشیم . نارگید  هسوسو  بجوم  زاتمم  تیعقوم  نیمه  میوشب ، تیافکیب  قیالان و 

. دـسرب بونج  مرگ  ياهبآ  هب  هک  دوب  نیا  یپ  رد  ریبک " رتپ  . " دـنیامن لاغـشا  ار  ناریا  قطانم  زا  يرایـسب  دـننک و  زات  تخاـت و  ناریا  رب 
 - 2  - 2 دنتـشاد . تباقر  ناریا  دروم  رد  اکیرمآ  هسنارف و  ناملآ ، سیلگنا ، هیـسور ، ياهتردق  مادم  هتـشذگ  نرق  دنچ  رد  تهج  نیدـب 
زا تیریدـم . ءوس  تیافک و  یب  قیالان و  نامکاح  ام  يدادبتـسا  ياـهتموکح  یـسایس ، لـماع  هلمج أ ) زا  یناـسنا ، ياـههنیمز  لـماوع و 

دوـجو تهج  هـب  ناریا  روـشک  هنافـسأتم  دنتـشادرب ، مدـق  هعـسوت  یپ  رد  ناـیئاپورا  دـش و  زاـغآ  سناـسنر  رـصع  هـک  شیپ  لاـس  دـصناپ 
اب اهیلاغترپ  هک  هاگ  نآ  هیوفـص  تموکح  هرود  رد  درادرب . مدـق  هعـسوت  تهج  رد  تسناوتن  قیـالان  ناریدـمو  يدادبتـسا  ياـهتموکح 

نیمه رد  دـننکیم ، یـشکرکشل  ناریا  بونج  هب  دـننزیم و  رود  ار  اقیرفآ  يدرونایرد  رتمولیک  رازه  هد  زا  شیب  اـب  ناـشییایرد  ناـگوان 
هد زا  شیب  هک   ) ناریا روانهپ  روشک  رب  هک  نانآ  دراد . رارق  اجک  رد  لاغترپ  هک  دنتـسنادیمن  يوفـص  تیافک  یب  قیالان و  نامکاح  ماگنه 

هقطنم اهتموکح  یتیافک  یب  تهج  هب  دـنیامن . عفد  ار  ناگناگیب  مجاـهت  رطخ  دنتـسناوتن  دنتـشاد ، ییاورناـمرف  دوب ) لاـغترپ  روشک  ربارب 
لاس رد  تشاد . رارق  ناگناگیب  رایتخا  رد  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  ناریا  بونج  یـشیجلا  قوس 
کی چیه  دوش ، ینزیار  روشک  ود  نایم  یساملپید  یناگرزاب و  تابسانم  صوصخرد  ات  دندش  دنله  مزاع  ناریا  زا  یمـسر  یتأیه  1625 م 
رگا نایوفص  ییاورنامرف  نرق  ود  لوط  رد  ( 3 ! ) ییاپورا رگید  نابز  چیه  هب  هن  دنتـشاد و  ییانـشآ  يدنله  نابز  هب  هن  تئیه  نیا  ياضعا  زا 

ات يداـصتقا و  ياـههنیمز  رد  مک  تسد  اـما  درکیم . یط  ار  یلوزن  ریـس  روـشک  دوـب و  رادروـخرب  قیـالان  ناـمکاح  زا  ناریا  روـشک  هـچ 
هب اهدرواتـسد  نیمه  هیوفـص  زا  دـعب  هرود  رد  اما  دنتـشگ  لیان  ییاه  تفرـشیپ  هب  دـندوب و  قفوم  يوفـص  ناـمکاح  یعاـمتجا ، يدودـح 
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ریذـپاننایاپ ياهشکمـشک  ییاشگروشک ، گنج و  اهلاس  هارمه  هب  هاـشردان  روهظ  ناـغفا ، لـیابق  موجه  تشاذـگ . لاوز  هب  ور  تعرس 
بقع یتخبدب و  دوب . هتـشاذگن  ياج  رب  يوفـص  زا  دعب  ناریا  يارب  ینادنچ  قمر  وا ، زا  دـعب  تخت  جات و  نایعدـم  ردان و  نانیـشناج  نایم 

دنچ دسرپیم : ایناتیرب  لوسنکرـس  زا  رجاق  هاش  یلعحتف  هنومن : ناونع  هب  دـش . رتشیب  راجاق  رتقیالان  نامکاح  رـصع  رد  نایناریا  یگدـنام 
زا ایند  هگنی  تفگ : خساپ  رد  دوب ، هدش  ریحتم  یسب  نخـس  نیا  زا  هک  لوسنکرـس  دیـسر ؟ اکیرمآ )  ) ایند هگنی  هب  ات  دنگ  دیاب  ار  نیمز  رتم 

ندـنک اب  هک  تفگ  نم  هب  ًاصخـش  ینامثع  لوسنق  ار  نخـس  نیا  درادـن . یعالطا  سیلگنا  هدـنیامن  تفگ : هاش  تسین . نیمز  ندـنک  قیرط 
نایناریا ام  نایم  فسأت  لامک  اب  یقـالخا :) بیاـعم   ) ناـیناریا ياهتلـصخ  یگنهرف و  لـماع  ب ) ( 4 ! ) دیـسر اـیند  هگنی  هب  ناوتیم  نیمز 
یندمت هقباس  زا  نایناریا  دراد . دوجو  رورغ  ربک و  يداوس ، یب  اهیمظن ، یب  غورد و  اهطیرفت ، طارفا و  هدروآ ، تسد  هب  تحار  اهیلبنت و 
يوربآ زا  دنیامن ، بسک  راختفا  دوخ  شالت  اب  هک  نیا  ياج  هب  دوشیم و  رورغ  هیام  يرایـسب  رد  هنیـشیپ  نیا  هک  دنتـسه ، دنمهرهب  گرزب 

رد لاس  هس   " باتک رد  يوسنارف  روهشم  تاملپید  ونیبوگ " . " دننکیمن راک  دنروآیم و  ور  یلبنت  هب  دوخ  دننکیم و  هدافتـسا  ناشناکاین 
ماـجنا تسا  وا  هفیظو  هـک  ار  يراـک  هـک  تـسا  نـیا  هجوـتم  طـقف  یناریا  ره  نـهذ  رکف و  : " دـسیونیم ناـیناریا  تاـیقلخ  هراـبرد  ناریا "

لابقتسا ییارگ و  فرصم  نتفگ ، غورد  ندادن ، اهب  یندم  نیناوق  ترارقم و  هب  یمظن ، یب  نتفر ، رد  راک  ریز  زا  یلبنت ، تلاح  ( 5" .) دهدن
نایناریا ام  یگداتفا  بقع  هدـمع  للع  زا  یکی  اهنیا  دـننام  و  دـننکیم ) دای  یگنرز  هب  نآ  زا  یخرب  هک   ) يزاـبلغد یجراـخ  ياـهالاک  زا 

ارچ  - 3 يدزیا ؛ دـمحم  یلع  تاـجن ،  - 2 یلق ؛ اضر  یلع  یـشک ، هبخن  یـسانشهعماج   - 1 هب : دـینک  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا .
هعسوت  - 6 روپ ؛ رظن  یقت  دمحم  هعسوت ، اهشزرا و   - 5 مالک ؛ ابیز  قداص  میدش ، ام  هنوگچ  ام   - 4 يدزیا ؛ دمحم  یلع  میاهدنام  بقع 
دمحم همجرت  اتیشوسام ، نان ، ياهمقل  يارب  هن   - 8 نایناینب ؛ نسح  یمالسا ، بالقنا  یسانشبیسآرب  یلدم   - 7 روپ ؛ عیفر  زرمارف  داضت ، و 

، يرئاح  - 3 همان 47 . هغـالبلا ، جـهن   - 2 ص 15 . رـصاعم ، ات  زاـغآ  زا  نپاژ  خـیرات  هداز ، بجر  مشاـه   - 1 اهتشونیپ : یـسوط . یلع 
دمحم یلع   - 5 ص 276 . میدـش ، ام  هنوگچ  ام   - 4 ص 274 . میدـش ، ام  هنوگچ  ام  مالک ، ابیز  قداـص  ص 157 ؛ ییوراـیور ، نیتسخن 

ص 20. مود ، تمسق  تاجن ، يدزیا ،

؟ دنشیدنایم دّدجت  هب  رتشیب  ام  هعماج  رد  ارچ  -1

شسرپ

؟ دنشیدنایم دّدجت  هب  رتشیب  ام  هعماج  رد  ارچ 

خساپ

ّتنس اب  ییورایور  درکیور ، کی  رد  مسینردم :)  ) ییارگ ددجت  تسا . هاوخون  يانعم  هب  ییارگ  ددجت  و  ( 1) ندش ون  ینعم  هب  دّدجت ، هژاو 
شیپ زا  ياهداج  دننامه  ار  اهناسنا  يوس  زا  هدمآ  تسد  هب  ياهتخانـش  اههبرجت و  تیبثت  دـیابن  هک  ینعم  نیدـب  تسا ؛ هدـمآ  رامـش  هب 

رد هک  تسا  يرصع  ياهیگژیو  دامن و  رگید ، درکیور  رد  ییارگ  ددجت   - 2 ( 2 .) تفرگ شیپ  رد  ار  نآ  دیاب  هک  میروآرد  هدش  هدیشک 
ییارگددجت هرابرد  يرگید  نوگانوگ  ياهشرگن   - 3 ( 3 .) دنوش هتخانـشزاب  رگیدکی  زا  يویند  ینید و  راتفر  ياههزوح  تسا  مزال  نآ 

، يداصتقا یسایس ، یگنهرف ، تسا  ياهعومجم  هلمج : زا  تسین . طابترایب  هدرمشرب  ینابم  اب  هک  هدش  حرطم  یبرغ  نادنمـشیدنا  يوس  زا 
 - اکیرمآ فشک  پاچ و  تعنـص  عارتخا  دیدج ، موجن  شیادیپ  نامز  زا  مییوگب  رتهب  و  مهدزناپ -  هدس  دودح  زا  هک ، یفـسلف  یعامتجا ،

رابتعایب و تسخن  یمدآ ، دوخ  تحاس  زا  نوریب  يونعم  يورین  هنوگ  ره  درکیور  نیا  رد  تسا ... هتفای  همادا  شیپ  ههد  دـنچ  اـی  زورما  اـت 
ات دـهدیم  داد و  ماجنا  نید  دـض  ار  ياهدرتسگ  تاغیلبت  مالـسا ، ناهج  رب  دوخ  هطلـس  همادا  يارب  برغ  ياـیند  ( 4 .) دوشیم راکنا  سپس 
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يرشب و تفرـشیپ  شناد و  ملع و  اب  دناوتیمن  نید  تسا و  یگدنام  بقع  یتسرپ و  هنهک  اب  يواسم  يرادم  نید  هک  دوش  هتـشاگنا  نینچ 
فلاخم ییارگ  دّدجت  يرشب و  شناد  تفرـشیپ و  اب  اهنت  هن  مالـسا  دوش ، هتـسیرگن  فاصنا  دید ? اب  رگا  نکیل  دوش ! ماگمه  ییارگ  دّدجت 

رد صوـصخب  قرـش -  ناـهج  رد  هزورما  تسا . هدرک  ناـیب  ار  یناوـخمه  نیا  شور  نیرتـهب  هب  تسا و  نآ  قّوـشم  نیرتـهب  هکلب  تـسین ،
دریذپ تروص  اهنآ  ندمت  گنهرف و  برغ و  زا  دیلقت  اب  دناوتیم  اهنت  یبلطون ،  ددـجت و  هک  دوشیم  غیلبت  نینچ  یمالـسا -  ياهروشک 

يدنمورین هب  ار  شیوخ  ناوریپ  مالـسا  دننام  ینید  چیه  دوش . خوسنم  تسا ، نآ  ماکحا  نید و  گنهرف و  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  ره  دیاب  و 
اهدـیلقت و زا  یلو  تسین ، ییارگون  ددـجت و  اب  فلاخم  مالـسا  تلاهج . اب  مه  تسا و  فلاـخم  دومج  اـب  مه  مالـسا  تسا . هدرکن  توعد 

مامت دوشب و  یگنرف  ًانطاب  ًارهاظ و  ًاحور و  ًامسج و  هک  تسا  نیا  رد  نیمز  قرشم  تداعس  هک  نیا  هب  داقتعا  اهیگدزبرغ و  اهیتسرپدم و 
یگدنز لوصا  یخرب  تسا . فلاخم  دهد ، قیبطت  برغ  اب  هناروکروک  ار  دوخ  یعامتجا  یندم و  نیناوق  دریذـپب و  ار  اهنآ  ننـس  بادآ و 

دیاب دوشیم و  هنهک  سابل  هالک و  شفک و  هک  روط  نامه  ینعی  دننکیم ؛ ادیپ  دـنریگیم و  سایق  ناش  سابل  هالک و  شفک و  يور  زا  ار 
هک يریغتی  تباث و ال  نیناوق  اب  مالـسا  نید  دـیامرفیم : ناـشیا  دوش . ضوع  دـیاب  دوشیم و  هنهک  زین  نید  یگدـنز و  لوصا  دوش ، ضوع 

، یگدـنفاب یطایخ ، هک  هتفگن  مالـسا  دـشابیم . قابطنا  لباق  یگدـنز  ریغتم  روصاب  تسا و  راگزاس  گـنهرف  ندـمت و  هعـسوت و  اـب  دراد ،
خوسنم اهنآ  دیدج ، رازبا  ندمآ  ملع و  تفرـشیپ  اب  ات  دشاب  یمیدق  رازبا  نالف  اب  دیاب  رگید  راک  ره  ای  گنج و  لقن ، لمح و  يزرواشک ،

، عـیزوت دـیلوت و  يارب  هن  هتفرگ و  رظن  رد  نیعم  کبـس  اـهنامتخاس  يارب  هن  هدروآ و  یـصاخ  دـم  ساـبل  شفک و  يارب  هن  مالـسا  ددرگ .
رظن رد  يریغتم  عضو  وا ،  ریغتم  تاجایتحا  يارب  تباث و  نیناوق  رشب ، تباث  تاجایتحا  يارب  مالسا  تسا . هدرک  نیعم  یصوصخم  ياهرازبا 

دح نیرخآ  ات  ناناملـسم ، يا  " ةوق ؛ نم  متعطتـسا  ام  مهل  اوّدعأ  " و  هدمآ تروص  نیا  هب  مالـسا  رد  یعامتجا  لصا  کی  ًالثم  تسا  هتفرگ 
دیدـج ياهدرادناتـسا  اب  قباطم  زور و  هب  هراومه  لصا  نیا  کینکت ، شناد و  ملع و  تفرـشیپ  اب  دـینک . هیهت  ورین  نمـشد  ربارب  رد  ناکما 

مارح ندرک  هناروکروک  دیلقت  تسا . مارح  ندش  نارگید  بوعرم  نتخاب و  تیـصخش  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  رگید  لصا  کی  دشابیم .
نوسفا راـم  لـباقم  رد  هک  یـشوگرخ  دـننام  هناـگیب ، لـباقم  رد  ندـش  نوـسفا  تسا . مارح  نارگید  رد  ندـش  وـحم  ندـش و  مضه  تسا .

مارح ندرک  بذـج  نرق ، هدـیدپ  مان  هب  ار  اهیتخبدـب  تافارحنا و  تسا . مارح  نتـشادنپ  رطاـق  ار  هناـگیب  هدرم  غـالا  تسا . مارح  دوشیم ،
( ءار  ) جرخم نتفر و  سیراپ  هب  حابص  راهچ  تسا . مارح  دوشب ، یگنرف  ًانطاب  ًارهاظ و  ًاحور و  ًامسج و  دیاب  یناریا  هک  نیا  هب  داقتعا  تسا .
اب قاـبطنا  ناـکما  مالـسا ، هب  هک  یتاـهج  زا  رگید  یکی  تسا . مارح  نتفگ  متفغ ) (، ) متفر  ) ياـج هب  ندرک و  لیدـبت  نـیغ )  ) جرخم هـب  ار 
زا یشان  شیاهروتسد  همه  هک  هدرک  مالعا  دوخ  ناوریپ  هب  مالسا  تسا . نید  نیا  ياهروتسد  تینالقع  هبنج  دهدیم ، ار  نامز  تایـضتقم 
هک تسا  هداد  هزاجا  مالسا  تسا . هدش  نایب  اهتحلـصم  تیمها  هجرد  مالـسا ، دوخ  رد  رگید ، فرط  زا  تسا . هیلاع  حلاصم  هلـسلس  کی 

، تسا هدرک  مالسا  دوخ  هک  ییاهییامنهار  هب  هجوت  اب  دنجنسب و  ار  اهتحلصم  تیمها  هجرد  یمالـسا  ناسانـشراک  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 
، داهتجا لصا  مکاح و  تارایتخا  لیبق  زا  یلیاسم  دنمانیم . مهم " مها و   " هدعاق ار  هدعاق  نیا  اهقف  دننک . باختنا  ار  رتمهم  ياهتحلـصم 

خسن لباق  مالـسا  یلک  لوصا  تروص  ره  رد  دنکیم . نایب  ار  اهنآ  قباطت  مدع  ای  مالـسا  اب  ار  هزات  روما  قیبطت  هک  تسا  یلیاسم  رگید  زا 
نامز اب  لکـش  هوحن و  رد  ناوتیم  ینابم  لوصا و  ظفح  اب  دـشابیمن . لوحت  رییغت و  هشدـخ و  لباق  ینآرق  ملـسم  لوصا  تسین و  رییغت  ای 

نید و یثدحم ، نسح  دّدجت 2 -  هدام  ادخهد ، همان  تغل   - 1 تشون : یپ  ( 5 .) درک یگدنز  اهناسنا  هیقب  دننام  یگدـنز  رد  تفر و  شیپ 
هشیدنا هتینردم و  يدمحا -  کباب   - 4 . 292 ص 294 -  دیدج ، مالک  رب  يدمآرد  یقداص ، يداه   - 3 . 82 ص 84 -  یعامتجا ، تایح 

. تافاضا صیخلت و  اب  دعب ، هب  ص 71  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم   - 5 ص 9 . يداقتعا ،

هک ار  ینامیا  یب  ياهتلم  مینک  یم  هدهاشم  ارچ  تاکرب ,  بلس  ثعاب  نآ  لباقم  هطقن  تسا و  یهلا  تاکرب  عاونا  لوزن  بجوم  يوقت ,  نامیا و  ـر  گا
؟  دننارذگ یم  ار  راگزور  یتخس  هب  نامیا  اب  دارفا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دنتمعن ,  زان و  قرغ 
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شسرپ

یب ياهتلم  مینک  یم  هدـهاشم  ارچ  تاکرب ,  بلـس  ثعاب  نآ  لباقم  هطقن  تسا و  یهلا  تاـکرب  عاونا  لوزن  بجوم  يوقت ,  ناـمیا و  ـر  گا
؟  دننارذگ یم  ار  راگزور  یتخس  هب  نامیا  اب  دارفا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دنتمعن ,  زان و  قرغ  هک  ار  ینامیا 

خساپ

ار تورث  ینعی  يرگید  هابت  ـ ـشا زا  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  دنتمعن  زان و  رد  قرغ  يراکزیهرپ  نامیا و  دقاف  ياهتلم  دوش  یم  روصت  هکن  ـ یا
دشابرتشیب شتورث  رت و  هتفرـشیپ  شعیانـص  یتلم  ره  هک  دننک  یم  رکف  روط  نیا  الومعم  دنریگ  یم  همـشچرس  نتفرگ  یتخبـشوخ  رب  لیلد 

نیمز يور  مدرم  نیرت  هراچیب  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـید  میهاوخ  مینک  ذوفن  عماوج  نیا  نورد  هب  رگا  هک  یلاح  رد  تسا  رت  تخبـشوخ 
هک تسا  تیلوئسم  سح  مظن و  شالت و  ششوک و  دننامه  یلوصا  نتـسب  راک  هب  هجیتن  یبسن  تفرـشیپ  نامه  هکنیا  زا  میرذگب  دنتـسه , 

رگا دـنا  هدـنام  بقع  دنتـسه  يراکزیهرپ  نامیا و  ياراد  هک  یعماوج  ارچ  دوش  یم  هتفگ  ـن کـه  یا ـا  ما دراد .  رارق  ءایبنا  تامیلعت  نتم  رد 
يدارفا نینچ  میراد  لوبق  دـشاب  هدوب  ءایبنا  تامیلعت  لوصا  هب  ندوب  دـنبیاپ  ياعدا  مالـسا و  ياعدا  اـهنت  يراـکزیهرپ  ناـمیا و  زا  روظ  مـنـ

يرما نیا  تسین و  یگدنز  نووئش  همه  لامعا و  مامت  رد  نآ  ذوفن  زج  يزیچ  يراکزیهرپ  نامیا و  تقیقح  میناد  یم  یلو  دنا  هدنام  بقع 
 . دوش یمن  نیمات  اعدا  اب  هک  تسا 

للم ور  هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندـمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملـسم  يزور  ار  چـ
؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ 

شسرپ

ور هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملسم  يزور  ار  چـ
؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ  للم 

خساپ

دیرف يرصم ,  فورعم  دنمشناد  دوش .  هتشون  نآ  نوماریپ  یباتک  تسا  هتسیاش  تسا ;  ساسح  بلاج و  ياهشسرپ  زا  لاوس  نیا  یتسار  هب 
هراب نیا  ردزین  يرگید  نادنمشناد  هدش و  روآدای  ناناملسم  تفرشی  يارب پـ يا  هناگ  هد  للع  ملع  هدام  رد  دوخ  فراعملا  هرئاد  رد  يدجو 

زا فارحنا  يوریپ و  زج  يزیچ  درگ ,  بقع  نـیا  تفرـشیپ و  نآ  یـساسا  تـلع  رد حـقـیـقـت  ـی  لو ( 1  ) دـنا هتخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب 
رد زورما  یلودنتفر  ما مـی گـ ـهـ لا مالسا  میلاعت  زا  یگدنز -  نووش  مامت  رد  مالسا -  ردص  رد  ناناملسم   ; تسا هدوبن  مالسا  یلاع  میلاعت 

دنتسه ییایفارغج  ناملسم  تقیقح  رد  یهور  ناو گـفـت کـه گـ هدیدرگ و مـی تـ فرحنم  مالسا  حیحـص  هار  زا  ناناملـسم  طاقن ,  بلاغ 
هراشا نانآطاطحنا  لزنت و  ای  یلاعت و  یقرت و  للع  زا  یخرب  هب  فصولا  عم  یلو  سب ,  تسا و  نیمه  ـی  ـسا ـ ـسا تلع  یعقاو ;  ناملـسم  هن 

 , نز ردارب ,  زا  اهنآ  رظن  رد  مالسا  نییآو  نید  دندوب .  راکادف  ینعم  مامت  هب  مالسا  ردص  ناناملسم  هبناج :  همه  يراکادف   - 1 مینک :  یم 
ربمایپ ياهگنج  اصوصخ  مالسا  خیرات  تاحفص  دندر و  مال مـی کـ ـ سا ياد  ار فـ يدام  عفانم  همه  دوب ;  رت  یمارگ  بصنم  تورث و  ماقم , 
دوجو رت  يراکادف کـمـ نآ  رگید  هتفرگ و  رارق  یگدنز  هیشاح  رد  نید  دارفا ,  رتشیب  يارب  زورما  یلو  تسا ,  راتفگ  نیا  هدنز  هاوگ  مالسا 
تسا يدرف  رتمک  محازت ,  تروص  رد  دشاب و  هتـشادن  تمحازم  اهنآ  ماقم  لام و  اب  هک  تسا  مرتحم  اجنآ  ات  مالـسا  یهورگ  يارب  دراد ; 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 877 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نازیزع ناج  تمیق  هب  ار  نآ  دوب و  هدـش  مامت  نارگ  اهنآ  يارب  مال  ـ ـسا ـجـا کـه  نآ زا  دـشکب .  یمهم  عفانم  زا  تسد  مالـسا  رطاـخ  هب  هک 
نآرق مـکح  هـب  قـفتم و  دـحتم و  ناناملـسم  مالــسا ,  ردـص  رد  قاـف :  ـ تا دا و  ـحـ تا  - 2 دنتــسناد .  یم  ار  نآ  شزرا  دـندوب  هدـیرخدوخ 
همطل وا  یمارگ  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نانمومریما  تسایس  نسح  رثا  رب  دمآ ,  شیپ  هک  یفالتخا  اب  ـبـر  ما تا پـیـ ـ فو زا  سپ  دندوبردارب و 
دنامب ظوفحم  مالـسا  لوصا  لقاال  هک  دندیـشک  تسد  دوخ  ملـسم  قوقح  زا  نانآ  دـشن ,  دراو  ناناملـسم  یقرت  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  يا 
يزاس نید  رازاب  هک  تسا  نرق  دنچ  تسا ,  هدیسر  لا  ـر حـد کـمـ ـس ـهـا بـه  نآ نارـس  ناناملـسم و  نایم  رد  فالتخا  قافن و  زورما  یلو  ;

ـد شو وا مـی کـ لالحمـضا  یتخبدب و  رد  دنک و  یم  یفرعم  نید  زا  جراخ  قسا و  ار فـ ـف  لا هور مـخـ ـی گـ هور ره گـ هتفای ,  لماک  جاور 
راک ـ فا تا و  ـ مو ـ هو ـلـه مـ ـس ـلـ ـس ـیـلـه یـک  ـسو هب  مالـسا  یعقاو  هرهچ  هدرک و  ادـیپ  يدایز  شرتسگ  ناناملـسم  نایم  فـالت  ـ خازور ـ ما ; 

نامز طیارش  اب  ییانشآ   - 3 دنشاب ؟  هتشاد  ار  هتشذگ  تمظع  نامه  ناناملسم  تسا  نکمم  فصو  نیا  اب  ایآ  تسا ,  هدش  هدیشوپ  یفارخ 
مرکا رب  ـ ما پـیـ دندرک ,  یم  زهجم  زور  مولع  زور و  حالـس  اب  ار  دوخ  ناناملـسم  هراومه  دوب ,  نانآ  تفرـشیپ  رد  یم  لماع مـهـ دوخ  نیا  : 

ار يا  هدع  اروف  هدش ,  عارتخا  مکحم  ياهژد  ندیبوک  مه  رد  اه و  هعلق  تسکش  يارب  نمی  رد  يا  هزات  هلیسو  هک  دش  علطم  نینح  دربن  رد 
مولع نرق  نیدنچ  ات  مالـسا  ردص  ناناملـسم  (2  ) دـنریگ ارف  ار  نآ  ندر  را بـ تخاـسزرط و بـه کـ دـنوش و  نـمی  راپــسهر  هـک  درک  مازعا 

دو را خـ ـکـ فا اب  دندرک و  همجرت  یمالسا  نابز  هب  موجن و 000  تئیه و  هسدنه ,  باسح و   , یمیش کیزیف و  هفـسلف ,  لیبق  زا  ار  نارگید 
زاین یب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  قیرط  نیازا  دـندرک و  سیـسات  یتمظع  اب  ياـه  هناـخباتک  گرزب و  ياههاگـشناد  دـندومن و  لـیمکت  ار  نآ 

نایوجشناد لیصحت  زکرم  ناریا  سلدنا و  رصم و  ماش و  دادغب و  رد  یمالـسا  Ø رم يزارد  نایلاس  دندیدرگ .  مولع  رادلعـشم  هتخاس و 
هنیرید رازبا  لـیاسو و  اـب  دـنهاوخ  یم  هتفرگ و  هدـیدان  ار  زور  عاـضوا  ناـمز و  طیارـش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  زور  ـ ما ـی  لو دو ,  ناـهج بـ
هظحل ندمت  مولع و  هتشگ ,  ـر  تو زور نـ زور بـه  نا  هک جـهـ یتروص  رد  دنهد ,  شرتسگ  ناهج  مامت  رد  ار  دوخ  تدایـس  دننک و  یگدنز 

زا یتمسق  لماع  هس  نیا  تسا .  فیعض  ام  مالسا  فراعم  رـشن  شخپ و  هلیـسو  یتاغیلبت ,  هلیـسو  زونه  یلو  ددرگ  یم  نوگرگد  هظحل  هب 
زا زیهرپ  يارب  اهنآ  حیرشت  زا  هک  هتشاد  يریگمشچ  ریثا  نانآ تـ تفرشیپرد  زین  يرگید  لماوع  دوب و  مالـسا  ردص  ناناملـسم  یقرت  لماوع 

اجنآ میناسر ;  یم  نایاپ  هب  دوش  یم  روآدای  ار  ناناملـسم  يرترب  لل  ـر کـه عـ یز ـه  یآ ار بـا  ثحب  نیا  مینک و  یم  يراددوخ  نخـس  هلاـطا 
 . دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش  نینموم و  متنک  نا  نولعالا  متنا  و  دیامرف :  یم  دنک و  یم  باطخ  ناناملـسم  ـعـه  ما هب جـ دنوادخ  هک 

نانامل ـ ـس ـت کـه مـ ـس يد هـ ـیـ ما ایآ  هکددرگ  یم  نشور  زین  يرگید  لاوس  خـساپ  هدـش ,  دای  هیآ  دافم  هب  هجوت  اب  نای و  ـن بـ یا يور  (3)
نیا خـساپ  دـیدرگداریا ,  نیتسخن  لاوس  نوماریپ  هک  یبلاطم  هظحالم  اب  تسا و  تبثم  لاوس  نیا  خـساپ  ؟  دـنبایزاب ار  دوخ  هنیرید  تمظع 
نامه رگید  راب  دیدرگ ,  اهنآ  تفرـشیپ  یقرت و  ثعاب  مالـسا  زاغآرد  هک  یلماوع  نتـسب  راک  هب  دیدجت و  اب  اریز  دوش ;  یم  نشور  لاوس 

فالتخا و نیزگیاجار  قافتا  داحتا و  دنشاب ,  راکادف  مالسا  زاغآ  ناناملسم  ناسب  ینونک  ناناملسم  رگا  ددرگ .  یماهنآ  بیصن  تفرـشیپ 
لوحت عون  ره  هتبلا  ددر  دیدجت مـی گـ اهنآ  تمظع  التعا و  زاب   , دننک كرد  بوخ  ار  نامز  حور  طیارش و  یمالـسا  ناربهر  دننک و  قافن 
هنحـص زا  مالـسا  نیناوق  ندراذگ  رانک  ای  فیرحت  هلیـسو  نامز  حور  كرد  عوضوم  دریگ و  رارق  مالـسا  نیناوقدودـح  رد  دـیاب  لماکت  و 

شراگن نیملـسم  طاطحنا  للع  باتک  هب  هنومن  باب  زا  یناحبس 1 -  رفعج  رصان و  يزاریـش -  مراکم  باتک : تاحیـضوت  دشابن .  یگدنز 
 . هیآ 139 نارمع ,  لآ  هروس   - 3 نایفئاط .  اب  دربن  شخب  دلج 2 ,  ماشه ,  نبا  هریس   - 2 دییامرف .  هعجارم  نالسرا ,  بیکش 

يداوس و 000 یب  اب  هزرابم  شناد و  ملع و  ماقم  زا  ریرقتو ,  نایب  ناـبز و  اـب  هدرک و  توعد  شناد  ملع و  هب  ار  مدرم  مالـسا  ربماـیپ  هک  نیا  بـا 
؟  دنتسهداوس یب  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  فصولا -  عم  تسا -  هدرک  توعد  شناد  نتفرگارف  هب  ار  ناناملسم 

شسرپ
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يداوس و یب  اب  هزرابم  شناد و  ملع و  ماقم  زا  ریرقتو ,  نایب  ناـبز و  اـب  هدرک و  توعد  شناد  ملع و  هب  ار  مدرم  مالـسا  ربماـیپ  هک  نیا  بـا 
؟  دنتسهداوس یب  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  فصولا -  عم  تسا -  هدرک  توعد  شناد  نتفرگارف  هب  ار  ناناملسم   000

خساپ

هاوگ دوب ,  تفرشی  لا پـ رد حـ نانآ  نایم  رد  اسآ  قرب  شناد  ملع و  دندوب ,  هدرکن  ادیپ  فارحنا  مالسا  میلاعت  زا  ناناملـسم  هک  زور  نآ  ات 
لیاسو هک  ینامز  نآ  رد  تسا ;  سکعنم  خـیرا  تا تـ ـفـحـ ـص رد  زورما  هک  تسا  یمالـسا  میظع  ياه  هاگـشنادو  اه  هناخباتک  ناـمه  اـم 

رد همکحلا  تیب  هناخباتک  باتک و  دـلج  رازه  دـص  راهچ  هغارم  هناخباتک  اهنت  دوب ,  هد  ـ ـش عارتخا نـ زورما  زرط  هب  يزاـس  ذـغاک  پاـچ و 
رخاوا نیا  ات  یت  حـ دوب .  ولمم  یعیبط  یملع و  ياهباتک  زا  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  ياه  هناـخباتک  تشاد و  باـتک  نویلیم  راـهچ  دادـغب 

تیرثکا هنومن  باب  زا  الثم  دوب ;  دایز  ناناملـس  ناـیم مـ رد  داوساـب   , دـبای شرتسگ  اـهنآ  ناـیم  رد  رامعتـسا  تردـق  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی 
تسد هب  روما  هک  يرامعتسا  ياهورین  نتفای  شرتسگ  زا  سپ  یلو  دندو ,  داو بـ ـ سا هسنارف بـ رامعتـسا  زا  شیپ  ریازجلا  تلم  قافتا  هب  بیرق 

زین ناگناگیب  دنداتفا و  رگیدـکی  ناج  هب  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  زا  یـضعب  هک  ریخا  نورق  رد  دـش .  سکعنم  نایرج  داتفا ,  ناگناگیب 
تیرثکا هدنامزاب و  دشر  هعسوت و  زا  ناناملـسم  گنهرف   , دیدرگ زاغآ  ناناملـسم  دومج  دوکر و  نارود  دندز ,  قافن  ـش  تآ ـن  یا هب  نماد 

 . دـندیدرگ مورحم  نتــشون )  ندـناوخ و  شناد (  بـتارم  نـیرت  ییادـتبا  زا  اـهنآ  رتـشیب  دــندییارگ و  يداوـسب  یب  هـب  ناملــسم ,  تـلم 
يرادیب ياه  هناشن  نونکا  مه  دننک و  بیقعت  اردوخ  یملع  تضهن  مالسا ,  ياهروتسد  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ناناملسم  رگید  راب  ـم  یراود ـیـ ما

یناحبس رفعج  يزاریش و  مراکم  رصان  باتک : تاحیضوت  دوش .  یم  هدید  اهنآ  رد 

؟ تسیچ زا  یشان  اهتما  درگبقع  تفرشیپ و 

شسرپ

؟ تسیچ زا  یشان  اهتما  درگبقع  تفرشیپ و 

خساپ

نانآ دوخ  راتفر  قالخا و  دیاقع و  رد  هشیر  ًاتدـمع  ینوریب ، لماوع  یخرب  زا  رظنفرـص  هک  تسا  یللع  زا  یـشان  اهتما  درگبقع  تفرـشیپ و 
رب یهلا  یّلک  تیـشم  ینعی  تسا . یهلا  یلک  ریدقت  رهاظم  زا  دوخ  هدـعاق  نیا  اریز  درادـن ، تافانم  زین  یهلا  ردـق  اضق و  اب  لصا  نیا  دراد .
رب ار  دوخ  یعامتجا  طباور  هک  ياهعماج  ًالثم  دـننز . مقر  ار  دوخ  تشونرـس  دوخ  راتفر  دـیاقع و  قیرط  زا  اهتما  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا 

رارق نآ  فالخ  رب  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  هک  یتما  و  تشاد ، دـهاوخ  یمارآ  کین و  یگدـنز  دزاس ، راوتـسا  يرگداد  تلادـع و  لـصا 
هکنانچ تسا . هدش  هدیمان  یهلا » ياهتنس   » نآرق حالطصا  رد  هک  تسا  نامه  لصا  نیا  دوب . دهاوخ  وا  نیمک  رد  راوگان  یتشونرـس  دهد ،

ْلَهَف ِِهلْهِأب  الِإ  ءِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ٌقیحَی  َو ال  ءِّیَّسلا  َرْکَم  َو  ِضرَألا  ِیف  ًارابِْکتِسا  ًاروُُفن *  ّالِإ  ْمُهَداز  ام  ٌریذَن  ْمُهَءاج  اّمَلَف  : » دیامرفیم دیجم  نآرق 
زج دمآ ، ناشدزن  ياهدـنهد  میب  هک  هاگنآ   ] /42ـ43 رطاف ًالیوْحَت » ِهللا  ِهَّنُِـسل  َدَِجت  َْنل  َو  ًالیدبت  ِهللا  ِهَّنُِـسل  َدَِـجت  ْنَلَف  َنیلَّوألا  هَّنُـس  ّالِإ  َنورُْظنَی 
زج دـب  ياـهگنرین  هک ] تسناد  دـیاب  ، ) تشز ياـهگنرین  نیمز و  رد  رابکتـسا  تلع  هـب  دیـشخبن ، يدوـس  ار  اـهنآ  هدـنهد  مـیب  زا  يرود 

لوحت و چیه  ادخ  تنس  رد  دنتسه !؟ يرگید  زیچ  رظتنم  دوب ، مکاح  ناگتـشذگ  رب  هک  یتنـس  زج  نانآ  ایآ  دریگیمنرب . رد  ار  نازابگنرین 
دیرترب اهامش   ] /139ـ140 نارمع لآ  ِسانلا »...  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُمایألا  َْکِلت  َو  َنینِمُْْؤم ...  ُْمُتنُک  ْنِإ  َنوَلْعألا  ُُمْتنأ  َو  یباـییمن ...« ]. ینوگرگد 
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[. مینادرگیم تسد  هب  تسد  مدرم  نیب  ار  تسکش ) يزوریپ و   ) اهزور نیا  و  دیشاب ...  نمؤم  رگا 

؟ تسا راگزاس  یناسنا  حیحص  ندمت  ره  اب  نآرق  نیناوق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا راگزاس  یناسنا  حیحص  ندمت  ره  اب  نآرق  نیناوق  ایآ 

خساپ

ياههرهچ ماـمت  اـب  یگمه  تسا  هدیـسر  یهلا  ماـکحا  ناونع  هب  وا  نیتسار  ناـیاوشیپ  یمارگ و  ربماـیپ  زا  هچنآ  عومجم  نآرق و  نیناوق  1 ـ
ياـهرد یتـقو  هک  تسا  نیا  یگنهاـمه  نـینچ  رب  هاوـگ  درادـن ؛ دوـجو  ود  نآ  ناـیم  داـضت  دـشابیم و  راـگزاس  قـفاوم و  ناـسنا  ندـمت 

نیناوق هدننک  وگزاب  هک  یمالـسا  ندمت  دش و  هدوشگ  مالـسا  يور  هب  دندوب ، لیـصا  ياهندـمت  ياراد  دوخ ، هک  مور  ناریا و  ياهروشک 
شیوخ ندمت  اب  دوب  نآرق  نیناوق  نآ  مهم  عبنم  هک  ار  مالسا  نیناوق  اهنت  هن  تفای  هار  هقطنم  ود  نیا  هب  ناناملسم  هارمه  دوب  مالسا  نآرق و 
هعسوت هب  دندش و  نآ  جورم  دوخ ، هک  دندرکیم  هقالع  زاربا  نانچ  نآ  دنتفاتش و  نآ  لابقتسا  هب  دارفا  عون  هکلب  دندیدن ، نیابم  فلاخم و 

ماـمت اـب  مالـسا  نیناوق  يراـگزاس  تلع  دـنتخادرپ . دوب  هدـش  هتخیر  ص )  ) ربماـیپ هلیـسو  هب  نآ  هدولاـش  هک  یمالـسا  ندـمت  شرتـسگ  و 
هتشاد فوطعم  ینعم  حور و  هب  ار  دوخ  رتشیب  هجوتو  هتخادرپن  ایاضق  رهاظ  لکش و  هب  زگره  مالسا  هک  تسا  نیا  یناسنا  ندمت  ياههرهچ 
يارب زگره  و  دراذگیم ، دازآ  نآ  لیصحت  هوحن  رد  ار  دوخ  ناوریپ  و  دزادرپیم ، یمالـسا  لیـصا  فادها  دصاقم و  حرط  هب  نآرق  تسا .

عورشمان یناسنا و  دض  لئاسو  هتشر  کی  زا  یهاگ  هک  نیا  زج  درامشیمن ، سدقم  هدرکن و  نییعت  ار  یـصاخ  هلیـسو  فده ، هب  ندیـسر 
رد نآرق  ًالثم  درادیم ، زاب  ندمت  ياههرهچ  اب  مداصت  عون  ره  زا  ار  دوخ  نیناوق  عیـسو ، دید  نینچ  نتـشاد  اب  مالـسا  دیامنیم . يریگولج 

امَّنِا َنوُمَْلعَیال  َنیذـَلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیذـَلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  دـنکیم ، توعد  شناد  لیـصحت  هب  ار  مدرم  يرامـشیب  تاـیآ 
هلیـسو ملع ، شزومآ  هوـحن  رد  یلو  دـنوشیم ]. رکذـتم  درخ  ناـبحاص  طـقف  تسا ، یکی  ناداـن  اـناد و  اـیآ  . ] 9/ رمز باْبلَآلاُولُوا » ُرَّکَذَـتَی 

هلیسو الاح  تسین . حرطم  ياهلیسو  نآ  يارب  تسا و  شناد  ملع و  لیصحت  تسا  مالسا  فده  هچنآ  اریز  درامـشیمن ، سدقم  ار  یـصاخ 
ذغاک ملق و  زا  دناسرب  فده  هب  ار  ام  هک  ياهلیـسو  عون  ره  اذل  تسا و  هدراذگزاب  نآ  هرابرد  ار  دوخ  ناوریپ  تسد  دـشاب  هچره  شزومآ 

رد نز  يارب  شـشوپ  تفع و  نآرق  رظن  زا  2 ـ تسا . مالـسا  شریذپ  دروم  همه  یعمج و ... طابترا  لیاسو  عومجم  هایـس و  هتخت  چـگ و  و 
یلو تسا . هدرک  توعد  شـشوپ  یکاپ و  تفع و  هب  ار  نز  ررکم  روطب  نآرق  تایآ  تسا و  یتایح  هلأسم  کی  راک  طیحم  هناخ و  جراـخ 

فدـه رگنیمأت  هک  شـشوپ  هوحن  باختنا  رد  ار  وا  تسد  تسا و  هدرکن  دـیقم  یـصاخ  لکـش  هب  شـشوپ  هلأـسم  رد  ار  وا  مالـسا  زگره 
اب سابل و  زا  یصاخ  هویـش  هب  یتلم  ره  دیقت  اب  تخاسیم  دیقم  یـصاخ  سابل  هب  ار  وا  دروم  نیا  رد  رگا  تسا و  هدراذگزاب  دشاب ، مالـسا 
هک دهاوخیم  ناناملسم  زا  نآرق  3 ـ درکیم . ادیپ  مداصت  تسا  ینوگرگد  لاح  رد  ششوپ  دم  هویـش و  هتـسویپ  هک  ینونک  ندمت  رهاظم 
ّنِم ُْمتْعَطَتْـسا  ام  ْمَُهل  اوُّدِعَا  َو   » دنکیم نایب  نینچ  ار  یمالـسا  لصا  نیا  دنزاس و  دـنمورین  يوق و  هتـسویپ  نانمـشد ، ربارب  ار  دوخ  فوفص 

تردق و دهاوخیم  مالـسا  هچنآ  دیـشاب ،] دنمورین  دـینک و  هیهت  ورین  نمـشد  ربارب  رد  تسا  رودـقم  نکمم و  هک  اجنآ  ات  . ] 60/ لافنا ةَُّوق »
ریت و نتـشاد  رگا  تسا و  هدرکن  دـیقم  صاخ  يورین  حالـس و  هب  ار  نانآ  زگره  تسا و  نانمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم  فوفـص  يدـنمورین 

هریغ کشوم و  امیپاوه و  شوپهرز ، گـنات ، پوت و  اـب  فدـه  نیا  زورما  دوب  يدـنمورین  رهظم  نیـشیپ  نورق  رد  ریـشمش  هزین و  ناـمک و 
لصا یئارجا  لکش  هتشذگ  ياهنامز  رد  دشابیم . شیپ  هیآ  نشور  قادصم  تسا و  مالسا  تیاضر  دروم  لکش ، ود  ره  ددرگیم و  نیمأت 

وزج راک ، نیا  تقیقح  رد  دندرگ و  لماک  يزادـناریت  يراوسبسا و  نونف  رد  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  نانمـشد ) ربارب  رد  ندـش  دـنمورین  )
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هلأسم دراد ، تلاصا  هچنآ  هکیتروص  رد  دوب  نمشد  ربارب  رد  ندش  دنمورین  نوناق  ندرک  هدایپ  يارب  لکش  نیرتهب  رصع و  نآ  یماظن  نونف 
ندیدرگ نوگرگد  گنهرف و  هعسوت  اب  و  نوناق ، نت  رب  تسا  یـسابل  يزادناریت  یناودبسا و  رد  تراهم  و  تسا ، ورین  تردق و  لیـصحت 

هک تسا  ساسا  نیا  يور  دـیناشوپ ، نآ  هب  زور  هماج  و  دروآرد ، نوناق  نیا  نت  زا  ار  هماج  نیا  دـیاب  یگنج  نونف  لماکت  یماظن و  لئاسو 
بسک نامه  تسا  مالسا  یلصا  فده  هچنآ  شناد  لیصحت  هلأسم  رد  دنکیمن . ادیپ  مداصت  اهشناد  اهگنهرف و  هعـسوت  اب  نآرق  نیناوق 

ار مادک  هک  تسا  هداهنن  يرشب  عونتم  مولع  يور  تشگنا  مالسا  زگره  تسا و  یمالـسا  يهعماج  دارفا و  لاح  هب  دیفم  مزال و  ياهیهاگآ 
بـسک ناـمه  تسا  یلـصا  فدـه  هچنآ  اریز  تسا ، هدرک  راذـگاو  ناناملـسم  دوـخ  هب  ار  لـصا  نـیا  يارجا  هوـحن  هـکلب  دـنک ، لیـصحت 
یصاخ وحن  هب  نامز  ره  رد  لصا  نیا  یئارجا  لکش  دشاب و  ناناملسم  يدنلبرس  لالقتسا و  تزع و  هیام  هک  تسا  دیفم  مزال و  ياهشناد 

اب زج  فدـه  نیا  لیـصحت  رگید  رـصع  رد  یلو  دـشابن ، لالقتـسا  تزع و  هیام  یقرت و  هیاـپ  يرـصع  نرق و  رد  یملع  تسا  نکمم  تسا .
مزال ناناملـسم  يارب  مولع  زا  یخرب  لیـصحت  رگیدـکی  زا  ناهج  ياـههعماج  يرود  رثا  رب  هتـشذگ  رد  ددرگن . نکمم  مولع  نیا  لیـصحت 

زورما هکیتروص  رد  دـنک ، هرادا  ار  روشک  داصتقا  تسناوتیم  دوخ  یلحم  براجت  ناـمه  اـب  رادمتـسایس  اـی  ناـگرزاب و  درف  کـی  دوبن و 
ناکما مولع  نیا  اب  لماک  یئانشآ  اب  زج  مالـسا  دودح  روغث و  ظفح  يداصتقا و  یـسایس و  لئاسم  رد  تفرـشیپ  لالقتـسا و  تزع و  بسک 

نآ هب  ار  اـم  هک  یئاـههار  قرط و  یلو  تسا ، تزع  لالقتـسا و  بسک  دـیفم و  شناد  لیـصحت  تسا  مزـال  سدـقم و  هچنآ  تسین ، ریذـپ 
فراعم تایهلا و  باتک : تاحیـضوت  درک . راتفر  نامز  تایـضتقم  هب  طیارـش  نیا  رد  دـیاب  تسین و  حرطم  مالـسا  يارب  دـناسریم  فدـه 

یمالسا

؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  هنوگچ 

شسرپ

؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  هنوگچ 

خساپ

یعطاق لئالد  نیهارب و  ياراد  مالسا  تسا . ناهرب  لیلد و  ساسارب  بتکم  کی  تیناقح  تسین . نآ  تیناقح  رب  لیلد  بتکم  کی  تفرشیپ 
شیوخ نییآ  هک  هدرکن  هدارا  نینچ  دنوادخ  نکیل  دروآ ; یم  نامیا  نآ  هب  هدرک ، قیدصت  ار  نآ  یفصنم  دنمدرخ و  صخش  ره  هک  تسا 

نآ یهاگآ  رایتخا و  اب  دننک و  قیقحت  مالـسا  هراب  رد  دـنراد  هفیظو  هک  دنتـسه  اهناسنا  نیا  دزاس . مکاح  عماوج  رد  دربب و  شیپ  يربج  ار 
یفارحنا لطاب و  ياهبتکم  تفرـشیپ  يولج  رابجا  هب  ناهج  نیا  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  دنیامن . مادقا  نآ  هعاشا  جیورت و  رد  دـنریذپب و  ار 

هک . دوش رشتنم  اه  ناسنا  نایم  رد  دشاب  یناسنا  ترطف  لقع و  فالخ  رب  دنچ  ره  یفارحنا  یکلـسم  نییآ و  تسا  نکمم  دریگ ، یمن  زین  ار 
رد هک  تسا  نیا  نآ  دـهاش  تفای . دـنهاوخن  قح  رب  ار  يرگید  نییآ  مالـسا  زج  دـندرگ ، زاب  شیوخ  ترطف  هب  دـننک و  لقعت  اهناسنا  رگا 

مادقا متس  تحت  ياهتلم  يرگنـشور  تهج  رد  دنتـساخرب و  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  شالت  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  هتـشذگ  لاس  دنچ 
لقع ترطف و  اب  قبطنم  ار  مالـسا  دندوب ، تقیقح  يایوج  هک  ریثک  يا  هدع  تسا و  هتـشگ  مالـسا  هجوتم  ناهج  للم  ياه  ترطف  دندومن ،

. دنا هدیورگ  نآ  هب  هتفای و  میلس 

؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  ایآ 

شسرپ
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؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  ایآ 

خساپ

دهاوخب یسک  هچنانچ  دنشاب . مالـسا  يارب  یبسانم  هدنیامن  دنناوت  یمن  رـضاح  رـصع  رد  یمالـسا  عماوج  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
لامعا زا  هک  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  یکی  دش . دهاوخن  مالسا  یعقاو  هرهچ  نید  هب  قفوم  دنیبب ، ناناملسم  درکلمع  هچیرد ي  زا  ار  مالسا 

ناناملسم حیحصان  درکلمع  ریز  رد  مالسا  یعقاو  هرهچ  دیوگ «: یم  زادگ  زوس و  اب  هدمآ  هوتس  هب  ناناملسم  ياهیراک  فالخ  حیحصان و 
دید میهاوخ  میرگنب ، مالسا  دوخ  هب  يا  هنانیب  عقاو  دید  اب  رگا  نیاربانب ، دنتسین .» نآ  تخانـش  هب  رداق  للم  ریاس  هکیروط  هب  هتـشگ ، ناهنپ 

. تسا نامز ، ره  رد  يرشب ، نیناوق  نیرتهب  زا  مالسا  نیناوق  هک 

؟ دنا هتفرشیپ  رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنص و  رد  اه  یبرغ  هک  یتروص  رد  دنا ، هدرکن  یعارتخا  تعنص  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشناد  ارچ 

شسرپ

هتفرشیپ رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنـص و  رد  اه  یبرغ  هک  یتروص  رد  دنا ، هدرکن  یعارتخا  تعنـص  هنیمز  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  ارچ 
؟ دنا

خساپ

همه ي رد  ناسنا  لماکت  نایدا ، فده  هکلب  دنا ، هدـماین  اهناسنا  يدام  یتسیزهب  يارب  ینامـسآ  نایدا  مالـسا و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوا 
لمع ادـخ و  هب  اهناسنا  شیارگ  تسا  هجوت  لباق  مهم و  نایدا ، رظن  زا  هچنآ  ساسا  نیا  رب  تسا . يونعم  ياـه  هبنج  هژیوب  یگدـنز ، داـعبا 
هکلب دـنک ، تفرـشیپ ; يژولونکت  تعنـص و  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  نایدا  تلاـسر  نیارباـنب ، تسا . وا  تیدوبع  هملک  کـی  رد  حـلاص و 

هب لین  يارب  يا  هلیـسو  اهنت  يدام  هافر  زا  يرادروخرب  دـشاب و  رادروخرب  یقالخا  لیاضف  تیونعم و  زا  رـشب  هک  تسا  نیا  ناـیدا  تلاـسر 
يژولونکت تعنـص و  رد  هچرگ  دش ، طاطحنا  راچد  يونعم  یقالخا و  رظن  زا  يا  هعماج  رگا  نیاربانب ، تسا . گرزب  یـساسا و  فده  نیا 

دوش و هداد  تبسن  اه  یبرغ  هب  اهنت  تعنص  ملع و  تفرشیپ  هکنیا  ًایناث  تسناد . هتفرشیپ  ار  نآ  ناوت  یمن  نید  رظن  زا  دشاب ، هدرک  تفرشیپ 
اریز تسا . فاـصنا  زا  رود  حیحـصان و  یتواـضق  یخیراـت  رظن  زا  دوـشن  هتفرگ  رظن  رد  یمهـس  هـنیمز  نـیا  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  يارب 

ندـمت و ناناملـسم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـنا ; هتـشاد  نیمز  برغم  ندـمت  تفرـشیپ  رد  یگرزب  مهـس  ناناملـسم  یخیرات  قیاقح  ساسارب 
. دنداهن ناینب  ار  یملع  تفرشیپ 

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  هنوگچ 

خساپ
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هک نیا  هرابرد  تسا . نانآ  همه  لضفا  ناربمایپ و  متاخ  مالـسا  ربمایپ  تعیرـش و  نیرتلماـک  مالـسا  ربماـیپ  تعیرـش  هک  میوش  یم  روآداـی 
یساسا هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هّجوت  تسا ، رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  دیا  هتـشون 
ترـضح یـسوم و  ترـضح  رب  دـنوادخ  هک  یعیارـش  ینعی  یهلا  ناـیدا  ریاـس  اـب  ار  مالـسا  یهاـگ  اـم  هکنیا  تسخن  میراد : یم  فوطعم 

. تّیحیـسم ّتیدوهی و  دننام  مییامن  یم  هسیاقم  ینونک  نایدا  اب  ار  مالـسا  یهاگ  مینک و  یم  هسیاقم  هدرک  لزان  مالـسلا )) امهیلع  )) یـسیع
تسا و رت  عماج  رتلماک و  ینامسآ  عیرـش  همه  زا  مالـسا  تعیرـش  دیدرت  یب  دنوش ، هسیاقم  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالـسا  هک  لّوا  هسیاقم  رد 

یط اهناسنا  هک  تسا  يدّدعتم  ياهـسالک  هباثم  هب  یلبق  تعیرـش  هب  تبـسن  نآ  ینیزگیاج  يدـعب و  تعیرـش  ندـمآ  عیارـش و  رییغت  ًاساسا 
هک ماگنه  نآ  ات  تسا  هدیدرگ  لزان  نانآ  يارب  رت  عماج  رت و  لماک  یتعیرش  هتفر ، رتالاب  اهناسنا  تیفرظ  اهدادعتـسا و  هچ  ره  دنا و  هدرک 

نشور نایب  نیا  اب  دوش . رادروخرب  مالسا  دننام  یلماک  عماج و  ینادواج و  يدبا و  تعیرش  کی  زا  هک  درک  ادیپ  ار  دادعتـسا  نیا  تّیناسنا 
. تسا هتفای  هار  اهنآ  رد  لّوحت  رییغت و  هدش و  فیرحت  نایدا  نیا  ینامـسآ  بتک  اریز  تسین . ینونک  نایدا  اب  هسیاقم  لباق  مالـسا  هک  دـش 

تعنـص برغ و  يژولونکت  هک  درک  رّوصت  هجو  چـیه  هب  دـیابن  هک  تسا  نیا  تسا ، یلبق  لـئاسم  زا  رت  مهم  نآ  هب  هّجوت  هک  يرگید  هتکن 
دوب و داضت  رد  ملع  اب  اه  تّدـم  اسیلک  هک  دـنناد  یم  دنـشاب ، هعلاطم  لها  هک  یناسک  تسا . ناـنآ  نید  نییآ و  هب  طوبرم  ناـنآ ، هتفرـشیپ 

زین لیجانا  تاروت و  ياوتحم  هب  هّجوت  دندش و  موکحم  اسیلک  هیحان  زا  دندرک  زاربا  ار  یملع  ياه  هیرظن  یخرب  هک  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
هدرک و هرادا  یگدـنز  فلتخم  ياه  نادـیم  رد  ار  تّیرـشب  دـناوتب  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  تامیلعت  نیا  هک  دزاس  یم  نشور  ار  بلطم  نیا 
ار اه  ناسنا  هکنیا  نمض  مالسا  تسا . ملع  گنهرف و  نّدمت و  راد  لعشم  مالسا  الباقتم  دناسرب . لآ  هدیا  يراگتـسر  تداعـس و  هب  ار  نانآ 

ّتیونعم افـص و  دّرجت و  رون و  ملاع  هب  هّدام  یکیرات  تملظ و  زا  ار  یمدآ  دـهد و  یم  قوس  يونعم  جرادـم  نیرت  یلاـع  هب  يونعم  رظن  زا 
دندوب ناناملـسم  نیا  تسا و  نّدمت  گنهرف و  يدانم  ملع و  رادـفرط  هکلب  تسین  ملع  اب  فلاخم  اهنت  هن  مه  ایند  رظن  زا  دزاس ، یم  هّجوتم 

زا یکی  لثملا  یف  دنتـسه . فّرعم  مه  ناملـسمریغ  ناسیون  خـیرات  یّتح  تقیقح ، نیا  هب  دـندوب و  مدقـشیپ  نّدـمت  ملع و  تفرـشیپ  رد  هک 
هک هدرک  بسک  ار  یمیـش  ملع  زا  ییاه  هتخودنا  گرزب ، ماما  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  نایح  نب  رباج  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  نادرگاش 

لیلد هب  دنتسه ، هداتفا  بقع  نینچ  نیا  ناناملسم  ارچ  هکنیا  اّما  دراد . دوجو  برغ  گرزب  ياه  هناخباتک  رد  نآ  زا  ییاه  هلاسر  نونکا  مه 
یگیامورف ّتلذ و  هب  دوخ  ینید  میلاعت  زا  نداتفا  رود  رثا  رد  نانآ  دندرکن . لمع  نآرق  شیوخ  ینامسآ  باتک  هب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ 

یم هدمآ ، دوجو  هب  روشک  نیا  رد  مالـسا  زا  یی  هقرج  هک  نونکا  دنتفریذپ . شیوخ  یگدنز  داعبا  مامت  رب  ار  رابکتـسا  هطلـس  دـنداد و  نت 
فقاو شیوخ  تّزع  دجم و  تمظع و  هب  دنوش و  رادیب  ناناملـسم  ات  تسا  دـیما  دـنداتفا . وپاکت  هب  نآ  هیلع  مالـسا  نانمـشد  هنوگچ  مینیب 

. ددرگ زاب  نانآ  هب  تمظع  تدایس و  شیوخ ، یّقرتم  نییآ  هب  لمع  اب  ات  دندرگ  زاب  نآرق  مالسا و  دحاو  قیرط  هب  دنوش و 

؟ دنشاب هتشاد  یتفرشیپ  هنیمز  نیا  رد  دنتسناوت  یمن  ناناملسم  ایآ  تسا ؟ هدرک  یقرت  يژولونکت  تعنص و  رد  برغ  اهنت  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب هتشاد  یتفرشیپ  هنیمز  نیا  رد  دنتسناوت  یمن  ناناملسم  ایآ  تسا ؟ هدرک  یقرت  يژولونکت  تعنص و  رد  برغ  اهنت  ارچ 

خساپ

ندـمتم هدـنز و  تلم  کی  نوؤش  یمامت  رد  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  مالـسا  نیناوق  هرابرد  یلماجا  هعلاـطم  یـسررب و  کـی  اـب 
رگیدکی اب  ناناملسم  دوب و  یمالـسا  ياهروشک  درف  هب  رـصحنم  نوناق  مالـسا  نیناوق  نآرق و  هک  يرـصع  رد  تساراد . ار  نیناوق  نیرتیلاع 

يذوفن اهنآ  تموکح  رد  دـیاقع و  رد  ناگناگیب  دـنداد  یمن  هزاجا  دـندرک و  یم  یلمع  هلباقم  نآ  لماوع  رامعتـسا و  اب  دنتـشاد و  داـحتا 
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ات نیمز ، برغم  یملع  يرکف و  ياه  شبنج  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب ; هدرک  يریگمـشچ  تفرـشیپ  یملع  رظن  زا  ناناملـسم  دنـشاب ، هتـشاد 
میوشن و یگتخابدوخ  راچد  نیمز  برغم  یتعنص  ریخا  ياهتفرـشیپ  لباقم  رد  هکنیا  يارب  دوب . نانآ  یملع  تفرـشیپ  نوهرم  يدایز  دودح 

رثوم برغ  اپورا و  ریخا  یملع  شبنج  رد  هزادنا  هچ  ات  ناناملـسم  یملع  تاقیقحت  هک  مینادب  مینکن و  شومارف  ار  ناناملـسم  یملع  رخافم 
تشادـهب و هب  یـصاخ  هجوت  مالـسا  تشادـهب : بط و  دوش . یم  هراـشا  ناناملـسم  ینف  یملع و  ياهتفرـشیپ  زا  يا  هشوـگ  هب  تسا ، هدوـب 

یکشزپ ملع  تفرشیپ  رد  یمالسا  نادنمشناد  هک  دش  بجوم  تشادهب  یتمالـس و  ظفح  هب  مالـسا  صاخ  هجوت  نیا  دراد . ناسنا  یتمالس 
وا تسا . يزار  يایرکز  نبدـمحم  ناملـسم  کشزپ  نیرتفورعم  دـنراذگب . راـگدای  هب  دوخ  زا  ییاـهبنارگ  راـثآ  هتـشادرب  يرثوم  ياهمدـق 

« کخرـس هلبآ و   » باتک اهنآ  نیرتمهم  تسا . یکـشزپ  ملع  هنیمز  رد  اهنآ  بلغا  هک  هدرک  فیلاـت  هلاـسر  باـتک و  دـلج  زا 200 زواجتم 
هک تسا  ریبکلا » يواحلا   » وا رگید  مهم  باتک  تسا  هدـش  پاچ  نوگانوگ  ياهنابز  هب  هبترم  لهچ  يدالیم  ات 1866 لاس 498 زا  هک  تسا 

باتک نیا  دیـسر . پاچ  هب  راب  جـنپ  يدـالیم  لاس 1542 رد  اـهنت  دـش و  همجرت  نیتـال  هب  يدـالیم  لاـس 1279 رد  تنارود  لـیو  هتفگ  هـب 
لامعتسا لیبق  زا  يا ، هزات  ياهشور  يزار  يوسنارف ، نوبولواتـسوگ  هتفگ  ربانب  دش . یم  بوسحم  ناهج  رد  یکـشزپ  ملع  عجرم  نیرتمهم 

يزار زا  دعب  درک . فشک  مخز  ندز  هیخب  رد  ناویح  هدور  زا  هدافتسا  هویج و  مهرم  هتکس ، رد  شکداب  لامعتسا  میاد ، بت  رد  درـس  بآ 
ياهنابز مامت  هب  انیس  یلعوب  ياهباتک  دسیون «: یم  نوبولاتسوگ  درک . عولط  انیس  یلعوب  مان  هب  مالـسا  ناشخرد  یملع  ياه  هرهچ  زا  یکی 

هسنارف و ياههاگشناد  رد  صوصخب  ودش  یم  هتخانش  یکـشزپ  ملع  يانبم  لصا و  نرق ، شـش  تدم  ات  اهباتک  نیا  تسا  هدش  همجرت  ایند 
یکـشزپ هدکـشناد  رد  دـسیون «: یم  دوخ  باتک  رد  تنارود  لیو  دوب .» یکـشزپ  یـسرد  ياهباتک  ءزج  انیـس  یلعوب  ياهباتک  طقف  اـیلاتیا 

زا زین  یحارج  تفرـشیپ  تسانیـس . یلعوب  يرگید  يزار و  یکی  هک  دنا  هتخیوآ  ناملـسم  بیبط  ود  زا  یگنز  ریوصت  ود  سیراپ  هاگـشناد 
نانآ دوبن . هدیشوپ  یمالسا  ناحارج  رب  دوش ، یم  هدرمش  دیدج  یلیخ  تافاشتکا  زا  هک  یشوهیب ، يوراد  دش و  عورش  یمالسا  نادنمشناد 

بیصن مولع  ریاس  یکشزپ و  هنیمز  رد  هک  یعیـسو  ياهتفرـشیپ  تازاوم  هب  يزاسوراد : یمیـش و  دندرک .» یم  شوهیب  ار  ضیرم  جنلارذباب 
نادیز یجرج  درک . ینایاش  یقرت  زین  دنوریم ، رامش  هب  یکشزپ  ملع  همدقم  هک  یسانش ، هایگ  يزاسوراد و  یمیش و  ملع  دیدرگ  نیملـسم 

، دندرک يراذگ  هیاپ  ار  یمیـش  دیدج  ملع  شیوخ  تایبرجت  اب  ناناملـسم ، هک  تسین  یکـش  «. دسیون یم  مالـسا » ندمت  خیرات  باتک « رد 
ملع نادنمـشناد  دیدرگ . راوتـسا  دیدج  یمیـش  تافاشتکا  نآ ، ساسا  رب  دندرک و  فشک  ار  یمیـش  تابیکرت  زا  يرایـسب  هک  دندوب  نانآ 

تارتین رداشن ، کمن  رداشن ، رهوج  ساتپ ، کیرولکوردیه  ورتیندیسا  کیرفلوسدیـسا ، کیرتین ، دیـسا  ناناملـسم  هک  دنراد  رارقا  یمیش 
خیرات  » باتک رد  تنارود  لیو  دـندرک ». فشک  ار  هریغ  کـیروب و  خـینرز ، اـیلق ، لـکلا ، ساـتپ ، تارتین  کـیروفلوس ، دـیرولک  ناژراد ،

هک هچنآ  هک  دنک  یم  فارتعا  يوسنارف  نوبولواتسوگ  «. تسا ناناملسم  تاراکتبا  زا  ًابیرقت  ملع ، کی  ناونع  هب  یمیش ، .» دیوگ یم  ندمت »
لاس رازه  ياهروتاربال  رگا  دـسیون « یم  وا  تسین . تسرد  تسا  ملع  نیا  هدـنروآ  دوجو  هب  هیزاوال  هک  دنـسیون  یم  یمیـش  ياـهباتک  رد 

«. دراذـگب وـلج  هب  یمدـق  ملع [ نیا  رد   [ تسناوـت یمن  هیزاوـال  تقو  چـیه  دوـب ، یمن  ملع  نیا  رد  اـهنآ  مهم  ياـهفاشتکا  ناناملـسم  شیپ 
رشتنم برغ  قرش و  رـسارس  رد  مالـسا  هک  تسا  یملع  نوهرم  اپورا  ینونک  تفرـشیپ  دسیون «: یم  يوسنارف ، روهـشم  خروم  ویدسویـسم ،

دنوادخ هک  تسین  هنوگ  نیا  نیاربانب ، دـنا .» هدوب  ییاپورا  ياهتلم  هیلوا ي  ناداتـسا  ناناملـسم  هک  درک  فارتعا  دـیاب  یتسار  هب  تخاس و 
یم يوریپ  مالـسا  یلاعتم  تاروتـسد  زا  هک  ینامز  ات  مه  ناناملـسم  هکلب  هداد ; رارق  نیمز  برغم  نارکفتم  راـیتخا  رد  ار  تاـفاشتکا  ملاـع 
خلت تقیقح  نیا  هب  دیاب  نکیل ، دندوب .» برغ  اپورا و  ندمت  هیلوا ي  ناداتسا  نیمز  برغم  ياملع  هتفگ ي  هب  ندمت و  هلفاق  ورـشیپ  دندرک 

هناشن نیرتکچوک  ناملسم  عماوج  رد  هتفرگ و  هلصاف  ناملـسم  ياهتلم  یگدنز  زا  المع  مالـسا ، یلاعتم  نیناوق  تساهنرق  هک  درک  فارتعا 
جارات شوخ  تسد  ار  نانآ  يونعم  يدام و  عبانم  ادـج و  ناناملـسم  زا  ار  مالـسا  المع  نیگنن ، رامعتـسا  هک  تساـهنرق  تسین . اـهنآ  زا  يا 

. دنتـسه نآ  راچد  ناناملـسم  هک  يرابفـسا  عضو  تسا  نیا  تسا . هتخاس  ریگرد  قافن و ... یتفع ، یب  دـننام  يروما  اـب  ار  اـهنآ  هدادرارق و 
تلم هب  یمالـسا  تمظع  هوکـش و  لماک ، روط  هب  مالـسا ، ماظن  ندش  هدایپ  اب  یمالـسا و  گرزب  بالقنا  يزوریپ  اب  نونکا  هک  تسا  دـیما 
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یناهج لدـع  تموکح  يارب  هنیمز  دـنریگ و  رارق  لوحت  شوختـسد  نانآ  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  زین  ناملـسم  ياـهتلم  رگید  ددرگ و  زاـب  ناریا 
. ددرگ مهارف  هجرف ، لاعت  هللا  لجع  نامز ، ماما  تسد  هب  مالسا 

؟ تسا هدرک  هدافتسا  نآرق  قیاقح  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  دوخ  تفرشیپ  رد  برغ  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدرک  هدافتسا  نآرق  قیاقح  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  دوخ  تفرشیپ  رد  برغ  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

تیونعم ادخ و  يوس  هب  مدرم  تیاده  زا  ترابع  نآرق  لوزن  زا  فدـه  تسا . هدـش  لزان  یفدـه  هچ  يارب  دـیجم  نآرق  دـید  دـیاب  تسخن 
. تسا هدومن  هدافتسا  رتشیب  زاس  ناسنا  باتک  نیا  زا  هدرک و  لمع  رتشیب  نآرق  هب  دشاب  هتفرـشیپ  رتشیب  ریـسم  نیا  رد  هک  ره  نیاربانب  تسا ،

ناوتیم هنوگچ  فصو  نیا  اب  تسا ; هرهب  یب  ـالماک  یناـسنا  لاـمک  تیونعم و  زا  دـنزیم و  اـپ  تسد و  داـسف  تیداـم و  راز  نجل  رد  برغ 
برغ دوش و  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یملع  قیاقح  زا  يرایسب  هک  تسا  حیحـص  نیا  يرآ  دنا . هدرک  هدافتـسا  نآرق  زا  نانآ  هک  تفگ 
هداتفا رود  نآرق  یلاع  فدـه  زا  نانآ  هک  ارچ  درادـن ; ناشیارب  يدوس  نانآ  تفرـشیپ  نیا  یلو  دنتـسه ; ام  زا  رت  هتفرـشیپ  یعیبط  مولع  رد 

مامت زا  دنناوتب  ییافکدوخ  هب  ندیـسر  اهتردقربا و  هطلـس  عطق  اب  دندرک ، هدافتـسا  نآرق  تیونعم  زا  رتشیب  هک  ناناملـسم ، تسا  دـیما  دـنا .
. دننک ادیپ  ّقوفت  برغ  رب  مه  عیانص  مولع و  رد  دنناوتب  یقالخا  يونعم و  ياهتفرشیپ  تازاوم  هب  هدرک ، هدافتسا  دیجم  نآرق  داعبا 

؟ دنتسه ناملسم  للم  زا  رت  هتفرشیپ  یبرغ  للم  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه ناملسم  للم  زا  رت  هتفرشیپ  یبرغ  للم  ارچ 

خساپ

یقرت و مامت ، يانعم  هب  ناوت  یمن  ار  تعنـص  رد  تفرـشیپ  تسا و  یتعنـص  تفرـشیپ  اـهنت  برغ ، رد  تفرـشیپ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ـالوا 
زا یکی  درک . وجتـسج  نآ  ياـهزاین  همه ي  حطـس  رد  داـعبا و  همه ي  رد  دـیاب  ار  یناـسنا  هعماـج ي  کـی  یقرت  اریز  تسناد ; تفرـشیپ 

اهنت هن  مینیب  یم  ام  تسا . هدـش  شومارف  برغ  رد  هنافـسأتم  هک  تسا ، ناسنا  یقـالخا  یحور و  يونعم و  دـعب  ناـسنا ، ياهدـعب  نیرتمهم 
طوقس طاطحنا و  راچد  هکلب  هتـشادن ،  تفرـشیپ  برغ  رد  تعنـص  يژولونکت و  تازاوم  هب  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  تیونعم و  قالخا و 

. تسا هتفرـشیپ  هار  نیا  رد  ور  نیا  زا  تسا ; هدرک  شالت  يدام  مولع  رد  یلو  هتفرگ ، هدـیدان  ار  تیونعم  قـالخا و  برغ ، تسا . هدـش  زین 
نیگمهـس رتشیب و  بتارم  هب  نآ  رطخ  یلو  تسا ; اهناسنا  يدام  یگدنز  رد  رتشیب  هافر  ثعاب  هچرگ  تفرـشیپ ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

نتـشاد رایتخا  رد  يژولونکت و  تفرـشیپ  رطاخ  هب  اهتردـقربا  تایانج  عیاجف و  دـهاش  قالخا  ملع و  یگنهامهان  رثا  رد  زورما  ام  تسا . رت 
. میشاب یم  هتفرشیپ  ياهحالس 

؟ دنرب یم  رس  هب  یگدنام  بقع  رقف و  رد  مالسا  ناریپ  اما  دنهفرم  دنمتورث و  نایحیسم  نایدوهی و  دننام  رگید ، نایدا  ناوریپ  ارچ 
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شسرپ

؟ دنرب یم  رس  هب  یگدنام  بقع  رقف و  رد  مالسا  ناریپ  اما  دنهفرم  دنمتورث و  نایحیسم  نایدوهی و  دننام  رگید ، نایدا  ناوریپ  ارچ 

خساپ

دارفا مه  رگید  نایدا  ناوریپ  ناریم  رد  اریز  دنتـسه ; هاـفر  رد  دـنمتورث و  رگید  ناـیدا  ناوریپ  یماـمت  هک  تسین  تسرد  عوضوم  نیا  ـالوا 
ناوریپ دیابن  ًایناث  دنتسه . دنمتورث  يرایسب  دارفا  مه  ناناملسم  نایم  رد  نینچمه  دنشاب . یم  تسدیهت  هراچیب و  هک  میراد  غارس  ار  يرایسب 
یبوخب رگید  نایدا  مالـسا و  تامیلعت  نیب  هسیاقم  اب  دیجنـس  رگید  نایدا  اب  ار  مالـسا  میلاعت  دیاب  هکلب  درک ; هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  نایدا 
بیغرت يونعم  يدام و  ياهزاین  نیمأت  ندرک و  راـک  هب  ار  ناـنآ  هتـشاد و  رذـحرب  یلبنت  يراـگیب و  زا  ار  دارفا  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور 

یمـسج و هبنج  اهنت  دـیابن  اریز  تسین ; لامک  تداعـس و  رایعم  یتسدـیهت  ورقف  ای  يدام  ییاـناوت  تورث و  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا ، هدومن 
ایند رد  هک  يدارفا  تسا . يونعم  يداـم و  لـماکت  ياراد  نآ  عبت  هب  يوـنعم و  دـعب  ياراد  ناـسنا  داد . رارق  هجوـت  دروـم  ار  ناـسنا  يداـم 

هب ار  نتـشیوخ  يونعم ، تالامک  لیـصحت  هار  رد  شالت  اب  دنناوت  یم  دنرب ، یم  رـس  هب  رقف  رد  دـنرادن و  ام  ندروآ  تسد  هب  رد  يریـصقت 
. دنناسرب لامک  لحارم  نیرتیلاع 

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  ایآ 

خساپ

یگدـنام بقع  ور  نیا  زا  درادـن ; یلاکـشا  دـشاب  تاـیونعم  قـالخا و  اـب  گـنهآ  مه  هک  یتروـص  رد  کـینکت  تعنـص و  مالـسا  رظن  زا 
نیرتیلاع تسا و  ینغ  لـماک و  عماـج و  تاروتـسد ، میلاـعت و  رظن  زا  مالـسا  تسناد . مالـسا  یگدـنام  بقع  زا  یـشان  دـیابن  ار  ناناملـسم 

رگا تساراد . دـیامن  یم  نیمأت  یگدـنز ، داعبا  عیمج  رد  يونعم ، يدام و  نوؤش  ماـمت  رد  ار  ناـسنا  تاعـس  هک  ار  تاروتـسد  تاـمیلعت و 
نآرق رد  هکنانچمه  تشاد . دنهاوخ  قوفت  ناهج  ماوقا  للم و  مامت  رب  دننک ، لمع  مالسا  زاس  یگدنز  شخب و  تایح  نیناوق  هب  ناناملسم 

، دیـشاب نمؤم  رگا  امـش  دیـشابن . نیگهودـنا  دیـشابن و  تسـس  نینمؤم ; متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونهتـالو و  تسا «: هدـمآ  میرک 
هیآ 139. نارمع ، لآ  هروس   - 1 ( 1 «.) دیتسه اهتلم  ماوقا و  همه  نیرتالاب 

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  ایآ 

خساپ
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نیناوق نیرت  یلاع  نیرتهب و  يونعم  يدام و  ياه  هنیمز  مامت  رد  مالسا  دید  میهاوخ  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  مالـسا  تقد  یمک  اب  رگا 
نیا لیلد  دـنهد . رارق  لمع  دروم  ار  نیناوق  نآ  دـیاب  دنـشاب ، شیوخ  یقرت  یلاعت و  راتـساوخ  ًاعقاو  اهتیعمج  اهتلم و  هچنانچ  تساراد و  ار 

تافاشتکا و هاگشناد و  بحاص  ناناملسم  دندرب ، یم  رس  هب  شحوت  رد  اکیرمآ  اپورا و  هک  ینامز  رد  هک  دنتسه  نیشیپ  ناناملـسم  بلطم 
رـسارس رد  مالـسا  هک  تسا  ییاهـشناد  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  دسیون «: یم  يوسنارف ، روهـشم  خّروم  ویدـس ، ویـسم  دـندوب . تاعارتخا 

شتآ رد  برغ  هک  ینامز  رد  دنا . هدوب  اپورا  للم  هیلوا ي  ناداتسا  ناناملـسم  هک  درک  فارتعا  دیاب  ًاتقیقح  تخاس و  رـشتنم  برغ  قرش و 
ینادنمـشناد دوخ  یلاع  ياه  همانرب  رثا  رد  مالـسا  دینازوس ، یم  هدنز  هدنز  شناد  ملع و  مرج  هب  ار  دوخ  نادنمـشناد  تخوس و  یم  لهج 

هجاوخ یباراـف و  رـصنوبا  يزاـسوراد ،) ّبط و  هنیمز  رد   ) انیـس یلعوب  يزار و  يایرکزدـمحم  یمیـش ، راذـگناینب   ) ناـیح نبرباـج  نوچ :
تیبرت شیوخ  نماد  رد  رگید  ياه  هنیمز  رد  رگید  ینادنمشناد  و  موجن ) تایـضایر و  هنیمز  رد   ) ینوریب ناحیروبا  یـسوط و  نیدلاریـصن 

هک دش  مولعم  رصتخم  حیضوت  نیا  اب  تسا » ناهج  نادنمـشناد  هدافتـسا ي  دروم  مه  زونه  نادنمـشناد  نیا  زا  يرایـسب  ياهباتک  هک  درک ،
هدـمآ خـیرات  رد  هک  روطنامه  تسا . هعماج  یقرت  تفرـشیپ و  لماع  نیرتگرزب  هکلب  تسین ; یگداتفا  بقع  لـماع  اـهنت  هن  حیحـص ، نییآ 

، یگداـتفا بـقع  اـما  دـندوب ; مکاـح  ناـهج  رب  دـندرک ، یم  لـمع  مالـسا  تاروتـسد  نآرق و  ماـکحا  هـب  هـک  یناـمز  اـت  اهناملـسم  تـسا 
دیما دنتخاس . جراخ  شیوخ  یگدنز  نتم  زا  ار  نید  تاروتـسد  هک  دش  عورـش  نامز  نآ  زا  اهناملـسم  یگراچیب  یتخبدب و  یگدروخرس ،
تایح نیناوق  تاروتـسد و  نتـسب  راک  هب  اـب  ار  شیوخ  هتفر ي  تسد  زا  يدنلبرـس  تمظع و  دـنزیخرب و  نارگ  باوخ  زا  اهناملـسم  تسا 

. دنروآ تسد  هب  هرابود  مالسا ، شخب 

؟ میا هدیسرن  چیهب  هدیمهف  اناد و  ناتسرپادخ  ام  یلو  دنا  هتفرشیپ  تعنص  تایدام و  رظن  زا  دنمهف  یمن  چیه  هک  اهارگ  پچ  اهتسیسکرام و  نیا  ارچ 

شسرپ

چیهب هدیمهف  اناد و  ناتـسرپادخ  ام  یلو  دنا  هتفرـشیپ  تعنـص  تایدام و  رظن  زا  دـنمهف  یمن  چـیه  هک  اهارگ  پچ  اهتـسیسکرام و  نیا  ارچ 
؟ میا هدیسرن 

خساپ

هک دوش  یم  نشور  هنیمز  نیا  رد  رکفت  یکدنا  هب  درک  لیلحت  تعنص  رد  ار  ام  یگداتفا  بقع  برغ و  ای  قرش  یتعنـص  یقرت  دیاب  تسخن 
هب راک و  شالت و  رثا  رد  نانآ  تسا  تاداقتعا  نیا  لولعم  ام  یگداتفا  بقع  هن  دـندرک  یقرت  تعیبط  ءاروام  لئاسم  راکفا و  رطاخب  اهنآ  هن 
ام رگا  میا و  هدش  نینچ  رگید  لماوع  یخرب  ینوبز و  تلذ و  نتفریذـپ  نانآ و  هب  ندرک  هیکت  رثا  رد  ام  دنتفرـشیپ و  تردـق  نتفرگ  تسد 
زا تسا  رتمهم  نآ  لماکت  تفرـشیپ و  هک  یحور  يونعم و  دـعب  رد  اهنت  هن  میدوب  هدرک  لمع  مالـسا  تاروتـسد  هب  دـیاش  دـیاب و  هکناـنچ 

دعب هب  اهنت  مسیـسکرام  رد  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  میتشادن  نانآ  هب  يزاین  مه  یتعنـص  ياه  هبنج  رد  هکلب  میدوب  مدقـشیپ  نارگید 
يونعم لماکت  تیونعم و  هبنج ي  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  هدـیدان  یلک  روطب  يونعم  یحور  لـماکت  هدـش و  هجوت  ناـسنا  يداـم 

. دیآ باسح  هب  تاناویح  فیدر  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  نآ  نتفرگ  هدیدان  تسا و  رتمهم  بتارم  هب  ناسنا 

؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  ایآ 

شسرپ
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؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  ایآ 

خساپ

هجوت نآ  یناعم  هب  هدرکن ، تقد  لمأت و  تسا ، هتسیاش  هکنانچنآ  نآرق ، هب  تبسن  ام  هک  تسا  تهج  نادب  نآرق  میهافم  اب  ام  ندوبن  انـشآ 
ماهلا دنا  هدرک  نایب  نآرق  یناعم  هراب  رد  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  هک  ینانخس  زا  دنک و  لمأت  نآرق  رد  ناسنا  رگا  الا  میا و  هدرکن 

ینوطب ياراد  تایاور  یخرب  ریبعت  هب  هکلب  نطاب ، رهاـظ و  ياراد  نآرق  دـبای . تسد  نآرق  یناـعم  هب  يداـیز  دودـح  اـت  دـناوت  یم  دریگب ،
نآرق و هب  نتـشادن  هجوت  ناناملـسم  یگداتفا  بقع  لیلد  نیاربانب ،  دـنا . هدوب  هاگآ  اهنآ  هب  تبـسن  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما هک  (1 ،) تسا

تـسد زا  تمظع  دـندومن ، یم  لمع  نآ  هب  دـندرک و  یم  هجوت  نآرق  فراعم  میهاـفم و  هب  ناناملـسم  رگا  هک  تسا  نآ  هب  ندرکن  لـمع 
جهن  - 1 دوب ـــــــــــــــــــــ . نآرق  میلاـعت  هب  ندرک  لـمع  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  تفرـشیپ  زمر  اـهنت  دـنتفای . یم  زاـب  ار  دوخ  هتفر 

(. 7) قداص ماما  هبطخ 87 ; هغالبلا ،

، تسا یفارحنا  نودب  حیحص و  نییآ  هک  مالسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدش  هدیشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیسم  هکنیا  اب  ارچ 
؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و 

شسرپ

نودب حیحـص و  نییآ  هک  مالـسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدـش  هدیـشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیـسم  هکنیا  اب  ارچ 
؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و  تسا ، یفارحنا 

خساپ

رد ینییآ ، ندرکن  تفرـشیپ  هکنانچمه  دـشاب ; بهذـم  نید و  نآ  یتسرد  لیلد  دـناوت  یمن  ینید  اـی  بهذـم و  هب  مدرم  تیرثکا  شیارگ 
يا هدرتسگ  حیحـص  تاغیلبت  دشاب و  هتـشادن  دوجو  قح  نییآ  هار  رـس  رب  یعنام  رگا  دشاب . نآ  ندوب  لطاب  لیلد  دناوت  یمن  عیـسو ، حطس 
رثا رد  دوش و  یم  نآ  يارب  هک  یعیـسو  تاغیلبت  رثا  رد  تسا  نکمم  مه  لطاب  نییآ  هکنانچمه  دـنک . یم  تفرـشیپ  دریگ ، ماجنا  نآ  يارب 
یم دهد و  یم  رارق  خیبوت  دروم  ار  تیرثکا  دراوم  زا  یخرب  رد  دیجم  نآرق  ور  نیا  زا  دـنک ، ذوفن  مدرم  زا  یعیـسو  رـشق  رد  رگید  لماوع 

دنا و هتفرگ  یم  ار  نآ  شخب  تایح  میلاعت  رـشن  يولج  مالـسا  نانمـشد  هراومه  دـننک .» یمن  لقعت  نانآ  رتشیب  ; نولقعیال مهرثکا  :» دـیوگ
هدوبن دنمورین  ناناملـسم  یتاغیلبت  لیاسو  هک  نیا  دوجو  اب  دنبای . یهاگآ  تسه ، هکنانچنآ  مالـسا ، قیاقح  هب  مدرم  هک  دـنا  هتـشاذگ  یمن 

. دننک یم  ادیپ  شیارگ  مالسا  نییآ  هب  يرایسب  دارفا  هراومه  تسا و  نوزفآزور  رضاح  رصع  رد  مالسا  ذوفن  تفرشیپ و  تسا 

مدقشیپ رما  نیا  رد  ناناملسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفـس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  هتفگ 
؟ میا هدوبن 

شسرپ

نیا رد  ناناملـسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدـش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفـس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  هتفگ 
؟ میا هدوبن  مدقشیپ  رما 
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خساپ

هنیمز رد  ناناملـسم  تفرـشیپ  مدع  دنهد . قیبطت  نآ  اب  ار  شیوخ  یگدنز  هدومن ، ربدـت  نآ  یلاعتم  میلاعت  نآرق و  رد  دـیاب  ناناملـسم  الوا 
هب دـیجم  نآرق  هکناـنچمه  تسا  هدوب  ناـنآ  دوخ  یتسـس  فعـض و  لولعم  هکلب  تسا ; هدوبن  ناـنآ  ینامـسآ  باـتک  لوـلعم  یملع  ياـه 

نامیا هک  یتروص  رد  امش  دیشابن . نیگهودنا  تسـس و  ( 1 ;) نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونهتـالو و  دـیامرف «: یم  تحارص 
نیمز و اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  ندیـشیدنا  رکفت و  ّربدـت و  هـب  يرایـسب  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  دیـشاب .» یم  تـلم  نـیرترب  دیـشاب  هتـشاد 

تفرشیپ خیرات  رد  دیاب  دنا . هدوب  مدقشیپ  نارگید  هب  تبسن  یملع  تافاشتکا  عیانص و  رد  ناناملـسم  ًایناث  تسا . هدرک  رما  اهنآ  ياهیگژیو 
نوناق اهنت  یمالسا  نیناوق  نآرق و  هک  يرصع  رد  دنا . هدوب  مدقشیپ  هنیمز  نیا  رد  ناناملسم  هک  ددرگ  مولعم  ات  درک  هعلاطم  عیانص  مولع و 
يدایز دودـح  ات  نیمز  برغم  یملع  يرکف و  ياه  شبنج  هک  دـندوب  هتفرـشیپ  اجنآ  ات  یملع  رظن  زا  ناناملـسم  دوب ، یمالـسا  ياـهروشک 

هک ینانخس  نمض  یسانش ، مالسا  تاعلاطم  یئاکیرمآ  هسـسوم  هریدم  تئیه  سیئر  زیدگزلراچ ، تسا ، هدوب  نانآ  یملع  تامدخ  نوهرم 
، كاشوپ اذغ ، يرامعم ، رنه ، ینعی : برغ ، يداصتقا  یگدنز  گنهرف و  زا  هبنج  ره  تفرشیپ  روهظ و  رد  دیوگ «: یم  دراد  مالـسا  هرابرد 

یم يوسنارف ، روهـشم  خروم  ویدسویـسم ، دنتـسه .» یمالـسا  ندـمت  نویدـم  اکیرمآ  اپورا و  مدرم  تئیه  تایـضایر و  يدرونایرد ، بط ،
هک درک  فارتعا  دیاب  ًاتقیقح  تخاس . رـشتنم  برغ  قرـش و  رـسارس  رد  مالـسا  هک  تسا  یمولع  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  یقرت  دـسیون «:

هیآ 139. نارمع ، لآ  هروس  - 1 دنا . هدوب  ناییاپورا  هیلوا  ناداتسا  ناناملسم 

رارق نآ  ياه  هبذاج  ریثات  تحت  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  يژولونکت ، ملع و  تفرـشیپ  تسا  هدمآ  (( هللا همحر  )) يرهطم دیهـش  باتک  رد  هک  نیا  ایآ 
؟ تسا یتسس  نخس  دریگب ، هلصاف  تایونعم  زا  هتفرگ و 

شسرپ

ياه هبذاج  ریثات  تحت  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  يژولونکت ، ملع و  تفرـشیپ  تسا  هدـمآ  (( هللا همحر  )) يرهطم دیهـش  باتک  رد  هک  نیا  اـیآ 
؟ تسا یتسس  نخس  دریگب ، هلصاف  تایونعم  زا  هتفرگ و  رارق  نآ 

خساپ

یم هدید  یبرغ  هعماج  رد  راکشآ  روط  هب  نایرج  نیا  تسا . نآ  عوقو  یش ، کی  دوجو  لیلد  نیرتهب  دیوگ ; یم  هک  تسا  یفورعم  هدعاق 
بلاطم هراب  نیا  رد  نونکا  یبرغ  ندمت  نادقتنم  دنک ! یم  داد  یب  تسا  ییاپورا  ياهروشک  نیرت  هفرم  زا  هک  دـئوس  رد  یـشکدوخ  دوش .

چیه هن  و  هللا )) همحر  )) يرهطم دیهـش  هن  ار  عفانم  نیا  دشاب . يژولونکت  عفانم  رطاخ  هب  دیاش  هدننک ، شـسرپ  داعبتـسا  دـنا . هتـشون  يدایز 
ینید ياه  هزومآ  هب  مازتلا  اب  زج  ینطاب ، هعـسوت  نیا  دبای . هعـسوت  زین  ناسنا  دیاب  يژولونکت ، ملع و  هعـسوت  هارمه  دنک . یمن  راکنا  یلقاع 
تسا بوخ  هچ  رگ  نویزیولت  دوش . یم  شیوخ  زا  لفاغ  هک  دیامن  یم  شیوخ  روحسم  ار  ناسنا  نانچ  يروآ  نف  هعسوت  و  تسین . نکمم 
تیبرت ياه  ناسنا  تسد  رد  رازبا  نیا  رگا  دیاش  تسا . هدش  لیدبت  هعلاطم  رکفت و  فذح  يارب  یلماع  هب  نونکا  نایبرغ ، دوخ  هتفگ  هب  اما 

هراب نیا  رد  یبلاج  ياه  شرازگ  اه و  باـتک  تسا . نینچ  نونکا  هنادـنمگوس  اـما  تشادـن . يراـثآ  نینچ  دوب ، یم  هتفاـی  هعـسوت  هدـش و 
. درک هعجارم  دیاب  هک  تسه 

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  شقن 
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شسرپ

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  شقن 

خساپ

یعامتجا و یسایس و  نوؤش ، عیمج  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  مینک  هعلاطم  ار  مالـسا  ینارون  تاروتـسد  نیناوق و  تقد  یمک  اب  رگا 
داد ناشن  هتـشذگ  رد  نآرق  هیلاع ي  میلاعت  مالـسا و  تسا ، اهنوناق  نیرتهب  ياراد  اهنآ ، ریغ  یماظن و  يزرواـشک و  يداـصتقا ، یگنهرف و 
یم ارجا  المع  نآرق  ماکحا  مالـسا و  هک  يزورنآ  رد  يرآ  دـناسرب . تزع  تمظع و  جوا  هب  ار  تاـقبط  نیرت  تسپ  دـناوت  یم  هنوگچ  هک 

اهتلم نیرت  ندمتم  اه و  تموکح  نیرتدـنمورین  اهتلم  نیرت  هداتفا  بقع  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  هک  درک  تابثا  داد و  ناشن  یبوخ  هب  دـیدرگ 
ناـهج رـسارس  رب  تاـفارخ  لاـهج و  دـندوب  اراد  ار  اههاگــشناد  نیرتـگرزب  ایناپــسا  دادـغب و  رد  نیملــسم  هـکیزور  دروآ . دوـجو  هـب  ار 

نیمز برغم  رد  هزات  هک  ار  یملع  ياـه  تیـصخش  لاـجر و  نآ  زا  دـعب  نرق  نیدـنچ  یتح  درک و  یم  تموکح  اـکیرمآ ) اـپورا و  ) برغم
نیملسم مالسا و  شقن  زا  يرادقم  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دندینازوس . یم  شتآ  رد  هدنز  یملع  دیاقع  نتـشاد  مرج  هب  دندوب  هدرک  روهظ 
دـسیون یم  يوسنارف  قباـس  ریزو  قرـشتسم و  نوبولواتـسوگ ، رتکد  . 1 مینک . وگزاـب  امـش  يارب  برغم  نادنمـشناد  ناـبز  زا  ار  ندـمت  رد 
ياهباتک دیوگ  یم  دوب و  یـسرد  ياهباتک  ءزج  يدایز  تدم  ات  اپورا  یکـشزپ  ياه  هدکـشناد  رد  يزار  ایرکز  دـمحم  یکـشزپ  ياهباتک 

روهشم خروم  ویدسویـسم ، . 2 دـش . یم  هتخانـش  بط  یناـبم  لوصا و  نرق  شـش  تدـم  اـت  هدـش و  همجرت  اـیند  ياـهنابز  ماـمت  هب  یلعوب 
دیاب ًاتقیقح  تخاس و  رـشتنم  برغ  قرـش و  رـسارس  رد  مالـسا  هک  تسا  ییاهـشناد  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  یقرت  دـسیون  یم  يوسنارف 

، هفـسلف یکلف ، یعیبط ، مولع  هک  درک  فارتعا  دـیاب  دـیوگ  یم  تروبند  . 3 دـنا . هدوب  اپورا  للم  هیلوا  ناداتـسا  نیملـسم  هک  درک  فارتعا 
دراو تهج  نیا  رد  میهاوخب  رگا  تسا . مالسا  تلم  نیهر  اپورا  هکلب  هدش  هتفرگ  نآرق  زا  دومن  هدنز  ار  اپورا  مهد  نرق  رد  هک  تایـضایر 

یملع و تابالقنا  ندمت و  يزاتشیپ  یئاقآ و  تدایس و  يرآ ، دنک . یم  تیافک  ردق  نیمه  هنومن  باب  زا  دشک و  یم  ازارد  هب  نخس  میوش 
. رگید زیچ  هن  درک  یم  تموکح  اهنآ  رب  نآرق  طقف  هک  دوب  ناناملسم  رایتخا  رد  ًارصحنم  ماگنه  نآ  ات  یتعنص 

للم ور  هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندـمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملـسم  يزور  ار  چـ
؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ 

شسرپ

ور هلابند  زورما  یلو  دندوب ;  ندمت  ناوراکرالاس  هلفاق  دندرک و  یم  تموکح  نیمز  يور  ندمتم  مدرم  تیرثکا  رب  ناناملسم  يزور  ار  چـ
؟  دنا هدش  ناهج  هتفرشیپ  للم 

خساپ

دیرف يرصم ,  فورعم  دنمشناد  دوش .  هتشون  نآ  نوماریپ  یباتک  تسا  هتسیاش  تسا ;  ساسح  بلاج و  ياهشسرپ  زا  لاوس  نیا  یتسار  هب 
هراب نیا  ردزین  يرگید  نادنمشناد  هدش و  روآدای  ناناملسم  تفرشی  يارب پـ يا  هناگ  هد  للع  ملع  هدام  رد  دوخ  فراعملا  هرئاد  رد  يدجو 

زا فارحنا  يوریپ و  زج  يزیچ  درگ ,  بقع  نـیا  تفرـشیپ و  نآ  یـساسا  تـلع  رد حـقـیـقـت  ـی  لو ( 1  ) دـنا هتخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب 
رد زورما  یلودنتفر  ما مـی گـ ـهـ لا مالسا  میلاعت  زا  یگدنز -  نووش  مامت  رد  مالسا -  ردص  رد  ناناملسم   ; تسا هدوبن  مالسا  یلاع  میلاعت 
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دنتسه ییایفارغج  ناملسم  تقیقح  رد  یهور  ناو گـفـت کـه گـ هدیدرگ و مـی تـ فرحنم  مالسا  حیحـص  هار  زا  ناناملـسم  طاقن ,  بلاغ 
هراشا نانآطاطحنا  لزنت و  ای  یلاعت و  یقرت و  للع  زا  یخرب  هب  فصولا  عم  یلو  سب ,  تسا و  نیمه  ـی  ـسا ـ ـسا تلع  یعقاو ;  ناملـسم  هن 

 , نز ردارب ,  زا  اهنآ  رظن  رد  مالسا  نییآو  نید  دندوب .  راکادف  ینعم  مامت  هب  مالسا  ردص  ناناملسم  هبناج :  همه  يراکادف   - 1 مینک :  یم 
ربمایپ ياهگنج  اصوصخ  مالسا  خیرات  تاحفص  دندر و  مال مـی کـ ـ سا ياد  ار فـ يدام  عفانم  همه  دوب ;  رت  یمارگ  بصنم  تورث و  ماقم , 
دوجو رت  يراکادف کـمـ نآ  رگید  هتفرگ و  رارق  یگدنز  هیشاح  رد  نید  دارفا ,  رتشیب  يارب  زورما  یلو  تسا ,  راتفگ  نیا  هدنز  هاوگ  مالسا 
تسا يدرف  رتمک  محازت ,  تروص  رد  دشاب و  هتـشادن  تمحازم  اهنآ  ماقم  لام و  اب  هک  تسا  مرتحم  اجنآ  ات  مالـسا  یهورگ  يارب  دراد ; 
نازیزع ناج  تمیق  هب  ار  نآ  دوب و  هدـش  مامت  نارگ  اهنآ  يارب  مال  ـ ـسا ـجـا کـه  نآ زا  دـشکب .  یمهم  عفانم  زا  تسد  مالـسا  رطاـخ  هب  هک 

نآرق مـکح  هـب  قـفتم و  دـحتم و  ناناملـسم  مالــسا ,  ردـص  رد  قاـف :  ـ تا دا و  ـحـ تا  - 2 دنتــسناد .  یم  ار  نآ  شزرا  دـندوب  هدـیرخدوخ 
همطل وا  یمارگ  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نانمومریما  تسایس  نسح  رثا  رب  دمآ ,  شیپ  هک  یفالتخا  اب  ـبـر  ما تا پـیـ ـ فو زا  سپ  دندوبردارب و 
دنامب ظوفحم  مالـسا  لوصا  لقاال  هک  دندیـشک  تسد  دوخ  ملـسم  قوقح  زا  نانآ  دـشن ,  دراو  ناناملـسم  یقرت  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  يا 
يزاس نید  رازاب  هک  تسا  نرق  دنچ  تسا ,  هدیسر  لا  ـر حـد کـمـ ـس ـهـا بـه  نآ نارـس  ناناملـسم و  نایم  رد  فالتخا  قافن و  زورما  یلو  ;

ـد شو وا مـی کـ لالحمـضا  یتخبدب و  رد  دنک و  یم  یفرعم  نید  زا  جراخ  قسا و  ار فـ ـف  لا هور مـخـ ـی گـ هور ره گـ هتفای ,  لماک  جاور 
راک ـ فا تا و  ـ مو ـ هو ـلـه مـ ـس ـلـ ـس ـیـلـه یـک  ـسو هب  مالـسا  یعقاو  هرهچ  هدرک و  ادـیپ  يدایز  شرتسگ  ناناملـسم  نایم  فـالت  ـ خازور ـ ما ; 

نامز طیارش  اب  ییانشآ   - 3 دنشاب ؟  هتشاد  ار  هتشذگ  تمظع  نامه  ناناملسم  تسا  نکمم  فصو  نیا  اب  ایآ  تسا ,  هدش  هدیشوپ  یفارخ 
مرکا رب  ـ ما پـیـ دندرک ,  یم  زهجم  زور  مولع  زور و  حالـس  اب  ار  دوخ  ناناملـسم  هراومه  دوب ,  نانآ  تفرـشیپ  رد  یم  لماع مـهـ دوخ  نیا  : 

ار يا  هدع  اروف  هدش ,  عارتخا  مکحم  ياهژد  ندیبوک  مه  رد  اه و  هعلق  تسکش  يارب  نمی  رد  يا  هزات  هلیسو  هک  دش  علطم  نینح  دربن  رد 
مولع نرق  نیدنچ  ات  مالـسا  ردص  ناناملـسم  (2  ) دـنریگ ارف  ار  نآ  ندر  را بـ تخاـسزرط و بـه کـ دـنوش و  نـمی  راپــسهر  هـک  درک  مازعا 

دو را خـ ـکـ فا اب  دندرک و  همجرت  یمالسا  نابز  هب  موجن و 000  تئیه و  هسدنه ,  باسح و   , یمیش کیزیف و  هفـسلف ,  لیبق  زا  ار  نارگید 
زاین یب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  قیرط  نیازا  دـندرک و  سیـسات  یتمظع  اب  ياـه  هناـخباتک  گرزب و  ياههاگـشناد  دـندومن و  لـیمکت  ار  نآ 

نایوجشناد لیـصحت  زکرم  ناریا  سلدنا و  رـصم و  ماش و  دادغب و  رد  یمالـسا  زکارم  يزارد  نایلاس  دندیدرگ .  مولع  رادلعـشم  هتخاس و 
هنیرید رازبا  لـیاسو و  اـب  دـنهاوخ  یم  هتفرگ و  هدـیدان  ار  زور  عاـضوا  ناـمز و  طیارـش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  زور  ـ ما ـی  لو دو ,  ناـهج بـ
هظحل ندمت  مولع و  هتشگ ,  ـر  تو زور نـ زور بـه  نا  هک جـهـ یتروص  رد  دنهد ,  شرتسگ  ناهج  مامت  رد  ار  دوخ  تدایـس  دننک و  یگدنز 

زا یتمسق  لماع  هس  نیا  تسا .  فیعض  ام  مالسا  فراعم  رـشن  شخپ و  هلیـسو  یتاغیلبت ,  هلیـسو  زونه  یلو  ددرگ  یم  نوگرگد  هظحل  هب 
زا زیهرپ  يارب  اهنآ  حیرشت  زا  هک  هتشاد  يریگمشچ  ریثا  نانآ تـ تفرشیپرد  زین  يرگید  لماوع  دوب و  مالـسا  ردص  ناناملـسم  یقرت  لماوع 

اجنآ میناسر ;  یم  نایاپ  هبدوش  یم  روآدای  ار  ناناملـسم  يرترب  لـل  ـر کـه عـ یز ـه  یآ ار بـا  ثحب  نیا  مینک و  یم  يراددوخ  نخـس  هلاـطا 
 . دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش  نینموم و  متنک  نا  نولعالا  متنا  و  دیامرف :  یم  دنک و  یم  باطخ  ناناملـسم  ـعـه  ما هب جـ دنوادخ  هک 

نانامل ـ ـس ـت کـه مـ ـس يد هـ ـیـ ما ایآ  هکددرگ  یم  نشور  زین  يرگید  لاوس  خـساپ  هدـش ,  دای  هیآ  دافم  هب  هجوت  اب  نای و  ـن بـ یا يور  (3)
نیا خـساپ  دـیدرگداریا ,  نیتسخن  لاوس  نوماریپ  هک  یبلاطم  هظحالم  اب  تسا و  تبثم  لاوس  نیا  خـساپ  ؟  دـنبایزاب ار  دوخ  هنیرید  تمظع 
نامه رگید  راب  دیدرگ ,  اهنآ  تفرـشیپ  یقرت و  ثعاب  مالـسا  زاغآرد  هک  یلماوع  نتـسب  راک  هب  دیدجت و  اب  اریز  دوش ;  یم  نشور  لاوس 

فالتخا و نیزگیاجار  قافتا  داحتا و  دنشاب ,  راکادف  مالسا  زاغآ  ناناملسم  ناسب  ینونک  ناناملسم  رگا  ددرگ .  یماهنآ  بیصن  تفرـشیپ 
لوحت عون  ره  هتبلا  ددر  دیدجت مـی گـ اهنآ  تمظع  التعا و  زاب   , دننک كرد  بوخ  ار  نامز  حور  طیارش و  یمالـسا  ناربهر  دننک و  قافن 
هنحـص زا  مالـسا  نیناوق  ندراذگ  رانک  ای  فیرحت  هلیـسو  نامز  حور  كرد  عوضوم  دریگ و  رارق  مالـسا  نیناوقدودـح  رد  دـیاب  لماکت  و 

 . دشابن یگدنز 
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؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  هنوگچ 

شسرپ

؟ دنرادروخرب تفرشیپ  زا  اهتلم  نایم  رد  یفارحنا  بتاکم  زا  یخرب  هنوگچ 

خساپ

یعطاق لئالد  نیهارب و  ياراد  مالسا  تسا . ناهرب  لیلد و  ساسارب  بتکم  کی  تیناقح  تسین . نآ  تیناقح  رب  لیلد  بتکم  کی  تفرشیپ 
شیوخ نییآ  هک  هدرکن  هدارا  نینچ  دنوادخ  نکیل  دروآ ; یم  نامیا  نآ  هب  هدرک ، قیدصت  ار  نآ  یفصنم  دنمدرخ و  صخش  ره  هک  تسا 

نآ یهاگآ  رایتخا و  اب  دننک و  قیقحت  مالـسا  هراب  رد  دـنراد  هفیظو  هک  دنتـسه  اهناسنا  نیا  دزاس . مکاح  عماوج  رد  دربب و  شیپ  يربج  ار 
یفارحنا لطاب و  ياهبتکم  تفرـشیپ  يولج  رابجا  هب  ناهج  نیا  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  دنیامن . مادقا  نآ  هعاشا  جیورت و  رد  دـنریذپب و  ار 

هک . دوش رشتنم  اه  ناسنا  نایم  رد  دشاب  یناسنا  ترطف  لقع و  فالخ  رب  دنچ  ره  یفارحنا  یکلـسم  نییآ و  تسا  نکمم  دریگ ، یمن  زین  ار 
رد هک  تسا  نیا  نآ  دـهاش  تفای . دـنهاوخن  قح  رب  ار  يرگید  نییآ  مالـسا  زج  دـندرگ ، زاب  شیوخ  ترطف  هب  دـننک و  لقعت  اهناسنا  رگا 

مادقا متس  تحت  ياهتلم  يرگنـشور  تهج  رد  دنتـساخرب و  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  شالت  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  هتـشذگ  لاس  دنچ 
لقع ترطف و  اب  قبطنم  ار  مالـسا  دندوب ، تقیقح  يایوج  هک  ریثک  يا  هدع  تسا و  هتـشگ  مالـسا  هجوتم  ناهج  للم  ياه  ترطف  دندومن ،

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنا هدیورگ  نآ  هب  هتفای و  میلس 

؟  تسیچ نآرق و ...  فراعم و  نتشاد  اب  ناناملسم ،  یگدنام  بقع  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ نآرق و ...  فراعم و  نتشاد  اب  ناناملسم ،  یگدنام  بقع  تلع 

خساپ

 ) ادخ لوسر  قیرط  زا  هک  تسا  یتاروتـسد  و  نآرق )  ینامـسآ (  باتک  نیمارف  هب  ندرکن  لمع   ، نیملـسم یگدنام  بقع  تلع  نیرت  مهم 
يور امـش  هب  اهداسف  اه و  هنتف  هاگره  دیامرف ( ( :  یم  ص )  ادخ (  لوسر  یتیاور  رد  هک  نیا  هچ  تسا ؛  هدیـسر  ام  هب  ع )  همیا (  و  ص ) 

 ( ( اه یگداتفا  بقع  امش ( (  ریبعت  هب  اهداسفو و  اهدوبمک  تلع  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینارون  هلمج  نیا  زا  نآرق . ) )  هب  داب  امشرب  دروآ ،
. ; تسا جیار  يا  هزادنا  ات  هک  يرهاظ  تیارق  هنرگو  تسا ؛  نآ  تاروتسد  هب  ندرکن  لمع  نآرق و  زا  يرود 

؟ دنرتولج ام  زا  اه  یبرغ  ارچ  سپ  تسا  هانگ  كرت  تالیصحت  رد  تیقفوم  زمر  رگا 

شسرپ

؟ دنرتولج ام  زا  اه  یبرغ  ارچ  سپ  تسا  هانگ  كرت  تالیصحت  رد  تیقفوم  زمر  رگا 

خساپ
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یلو تسه ،  زین  لیاسم  نیا  رد  ناسنا  هدـننک  يراـی  اوقت  هتبلا  تسا ؟  هتـسناد  هاـنگ  كرت  اـمامت " ار  لیـصحت  رد  تیقفوم  زمر  یـسک  هچ 
رد تسا .  ترخآ  ایند و  تایح  رد  ناسنا  تداعس  یلاعت و  لامک و  بجوم  هانگ  كرت  اوقت و  هک  تسا  نیا  تسا  مالسا  دیکاتدروم  هچنآ 

یسانشدوخ سفن و  يافص  بجوم  اوقت  رگید  فرط  زا  تسا .  یعامتجا  یناسنا و  تابـسانم  قالخا و  گرزب  هناوتـشپ  اوقت  زین  ناهج  نیا 
نیقی روط  هب  دوش  هسیاقم  ناسمه  تاناکما  ناسکی و  یـشوه  هرهب  يواسم و  شالت  اب  رفن و  ود  ناـیم  رگا  نیارباـنب  تسا .  یـسانشادخ  و 
نانچ  . دوب دهاوخ  يرتشیب  تفرشیپ  لاقتنا و  تعرـس  ياراد  تسا ،  رترادروخرب  زین  يونعم  ياه  یگتـسیاش  زا  تسا و  رتاوقتاب  هک  یـسک 
دوجو اـب  مینک  یم  هدـهاشم  دـننک ، یم  تیلاـعف  یبرغ  یتاـقیقحت  زکارم  رد  هک  یناریا  نارگـشهوژپزا  يرایـسب  رد  ار  نآ  ياـه  هنومن  هک 

یم ناشن  وخ  زا  گنج  ههبج  ياـه  يزوریپ  ردو  یبرغ  یماـظن  ناسانـشراک  هاگدـید  ربارب  رد  ار  يروآ  تفگـش  ياـهحرط  مک  تاـناکما 
... نونجم و; هریزج  واف و  لپ  حرط  دننامدنداد 

؟  تسیچ ندمت  هلفاق  زا  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ ندمت  هلفاق  زا  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع 

خساپ

نیعرد تسا .  هدرتسگ  فرژ و  یتاقیقحت  دـنمزاین  نآ  هبناج  همه  عماج و  یـسرربو  دراد  یفلتخم  یخیرات  ياه  هشیر  لـلع و  هلاـسم  نیا 
یلاعت دشر و  ریسم  ینید ،  ياه  تیاده  شزیگنا و  ساسارب  ناناملـسم  - 1 درک :  هراشا  ریز  لماوع  هب  ناوت  یم  رـصتخم ، تروص  هب  لاح 

ماکحا و زا  ندـنامرودو  دـساف  نامکاح  هبالتبا  یلهاک ،  یتسـس و  یتسرپایند ،  دـسافم ، هب  یگدولاو  نید  زا  فارحنا  رثارب  دـندییوپ و  ار 
مـشچ راکنا و  لباقریغ   ، هنیمز نیا  رد  یمالـسا  عماوج  رب  مکاـح  یـسایس  ماـظن  شقن  - 2  . دـندنام بقع  ندـمت  هلفاق  زا  یمالـسا ،  میلاعت 
ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردـص  رد  یـسایس  تافارحنا  زا  یـشان  دوخ  هک  يدادبتـساو -  داسف  یـسایس  ياه  ماظن  دوجو  تسا .  یـشوپ 

نایم يددـعتم  یلخاد  ياه  گنج  اه و  يریگرد  يریگ  لکـش  ثعاـب  دوب -  نآ  زا  دـعب  یعاـمتجا  يداـقتعا و  تاـفارحنا  ناـشلا و  میظع 
تیمها زیاح  رامعتسا  شقن  الاب ، ملاوعرانک  رد  - 3  . دوب عماوج  نیا  يداصتقا  یناسنا و  ناوت  نتفر  رده  فیعضت و  هجیتن  رد  ناناملـسم و 

يارب ار  دوخ  شالت  مامت   ، یعیبط یناسنا و  عبانم  زا  يریگ  هرهب  يارب  دوب ، یقرت  تفرشیپ و  لاح  رد  تعرس  هب  اپورا  هک  ینامز  رد  تسا . 
بقع ياه  هنیمز  نوگانوگ ،  ياه  هار  زا  هدافتسا  اب  تسب و  راک  هب  یمالسا )  ياهروشک  هلمج  زا  فیعض (  ياهروشک  نتشاد  هاگن  بقع 
ندمت سکعرب  دراد ؛ ایحا  يارب  يدنمورین  هیامناج  هزورما  یمالـسا  ندمت  هشیدـنا و   . دروآ مهارف  ار  اهروشک  نیا  یگتـسباو  یگدـنام و 

ار دوخ  هتـسیاش  هاگیاج  دنهاوخب  ناناملـسم  رگا  تصرف  نیا  رد  تسا .  هدش  يریذپ  لاوز  یگنهرف و  طاطحنا  راتفرگ  تدش  هب  هک  برغ 
 ، نامیا حور  تیوقت  - 2 نآ ،  داعبا  همه  رد  ینید  ياه  شنیب  تخانش و  حطـس  ندرب  الاب  -1 تسا :  يرورض  ریز  تاکن  تیاعر  دنبایرد ،

یمالسا و للملا  نیب  حطس  رد  یلدمه  قیثو و  طابترا  - 4 یملع ،  حطسو  شناد  ياقترا  - 3 اه ، يژک  اب  هزرابم  نید و  رد  يراوتسا  اوقت ،
يایحا داجیا و  تهج  رد  یناگمه  هبناج و  همه  شالت  -6 دساف ، ياه  ماظن  نتشادرب  نایم  زا  - 5 هبناج ،  همه  هدرتسگ و  يراکمهو  نواعت 
عوضوم نیا  ایآ  هک  لاوسزا  تمـسق  نیا  دروم  رد  یگتخاـبدوخ .  زا  يرود  سفن و  هب  داـمتعا  - 7 یمالسا ،  هلـضاف  هنیدم  میظع و  ندمت 

ندـمت هنیـشیپ  فلا )  تسا :  ینتفگ  دـشاب ، ناـشا  هیاـپ  یب  ياـه  فرح  تاـبثا  ياربرگید  هناـقمحا  لـیلد  ناـیارگ  يداـم  يارب  دـناوت  یم 
نآ هب  لمع  رانک  رد  نید  هب  داقتعا  هکلب  تسین ؛  یگدنام  بقع  بجوم  نید  اهنت  هن  دهد  یم  ناشن  يدامتم ،  ياه  نرق  یط  رد  ناناملسم 
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، دنتسه التبم  يراتفرگ  نیا  هب  هک  دنتسین  یمالسا  ياهروشک  ناناملسم و  اهنت  ب )   . ددرگ یم  دشر  تفرشیپ و  زا  ییالاب  تاجرد  ببـس  ، 
رایتخا رد  مغر  هب  زین ، هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  ج )   . دـنا هدـنام  یقاـب  یبسن  اـی  قلطم  رقف  رد  زینرالوکـس  یمالـساریغ و  ياـهروشک  هکلب 

هرزا یـصاخ  هورگ  لومعم  روط  هب  تسا و  هتفاین  ققحت  یناگمه  هافر  يداصتقادشر ،  زا  ییالاب  ماقرا  هب  یـسرتسد  ناوارف و  عبانم  نتـشاد 
هشیدنا رد  نیملسم  طاطحنا  فعض و  للع  ینابرق 2 - نیدباعلا  نیز   ، نیملسم طاطحنا  تفرشیپ و  للع  - 1  . دنریگ یم  هرهب  هعسوت  دروآ 

مساق همجرت :  يدراگ ،  هژور  طاطحنا ، زاتـشیپاکیرمآ  قثوم 3 - دمحا  يدابآدسا ،  نیدلا  لامج  دیس  یحالـصا ،  يارآ  یـسایس و  ياه 
، ام یگدنام  بقع  زمر  یبجر 6- ناناملسم ،  یگدنام  بقع  فعـض و  ياه  هشیر  يدابآزیزع 5 - عناق  ، اهندمت طاطحنا  للع  يروصنم 4 -
هب یناود 8 - یلع  همجرت :  نالسرا ،  بیکـش  اپورا ، رد  یمالـسا  تاحوتف  خیرات  يراصنارقاب 7 - دمحم  همجرت :  نالـسرا ،  بیکـش  ریما 
رد مالسا  گنهرف  ناگدنسیون 10 - زا  یهورگ  همجرت :  تنارود ،  لیو  ج 4 ، ندمت ،  خیرات  نایراصنا 9 - نیسح  مالسا ،  نآرق و  يوس 

مولع رد  ماگشیپ  یمالسا  ندمت  نربولواتسوگ 12 - برع ،  مالسا و  ندمت  خیرات  ینابهر 11 - یضترم  همجرت :  هکنوه ،  دیرگیز  اپورا ،
 ; اه هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هرامش 17 و18  هشیدنا  نتلوب  ج 1 و 2 ، دیدج ، نونف  و 

هک یلاح  رد  دشاب ، یم  لسوت و ... سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالسا 
، دنشاب هتـشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنـسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام 

افطل

شسرپ

، دشاب یم  لسوت و ... سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالـسا 
نیا هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودـب  دنـسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياـهروشک  رد  میدـهاش  اـم  هک  یلاـح  رد 

افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ 

خساپ

یجراخ نادنمشناد  زا  يرایسب  مینیب  یم  ور  نیا  زا  درادن ; دنوادخ  اب  طابترا  لسوت و  سفن و  بیذهت  هب  يزاین  یلاع ، تاماقم  هب  ندیسر 
تیونعم و اب  هارمه  هک  یملع  يرآ ، دوش . یم  ناشبیـصن  یتایاش  ياه  تفرـشیپ  یملع  رظن  زا  دنتـسین ، دنب  ياپ  مه  یکلـسم  نید و  هب  هک 

ادـخ اب  طابترا  سفن و  بیذـهت  هب  زاین  دـیامن ، افـص  اب  نشور و  مه  ار  بلق  هدرک  دـنمورین  ار  زغم  هک  هنوگ  نامه  و  دـشاب ، سفن  يافص 
.1 دوش . یم  نیمأت  يدنوادخ  تیاده  نید و  رد  ود  ره  نیا  هک  دراد ، زاین  همدقم  ود  هب  ماقم  نیا  كرد  هک  تسا  مزال  حیـضوت  نیا  دراد .

یم صخـشم  نید  رد  شزومآ  نیا  دراد . 1786 ـ ـ  نآ تایئزج  نییبت  اه و  تلیـضف  زا  یهاگآ  دـنمزاین  یقالخا  ياه  تلیـضف  هار  ندومیپ 
رد طقف  دنتسه ، تیلـضف  زاس  هنیمز  رازبا و  هک  يدراوم  هیقب  دراد و  یطیارـش  هچ  هزور  تسا ، هنوگچ  زامن  هک  دهد  یم  ناشن  الثم  دوش ;

هناوتشپ نآ  بتارم  قالخا و  هک  ینامز  ات  . 2 دبایرد . ار  تایئزج  نیا  دهاوخ  یم  اجک  زا  دوخ  هب  دوخ  یمدآ  دوش . یم  رسیم  نید  تیاده 
تیاعر ار  قالخا  دشاب ! هتفاکش  ار  متا  هتسه  هک  یسک  یتح  دنمشناد ، هک  درادن  دوجو  یمازتلا  چیه  دشاب ، هتشادن  ادخ  هب  داقتعا  لثم  يا 

نب و  دوـش ، یم  ماـجنا  نادنمـشناد  نیمه  قـیرط  زا  یتـحار  هب  كاـنرطخ  ياـه  شناد  مه  نآ  ملع و  شورف  نوـنکا  هک  مینیب  یم  و  دـنک ،
، درادن یمازتلا  چیه  ینطاب ، دـهعت  نامیا و  نودـب  ملع  دریگ . یم  هشیر  اج  نیمه  زا  نآ  یگنهرف  ياه  یگدولآ  برغ و  یقالخا  ياهتـسب 
دنرادن و ینامیا  اه  نآ  نایلوتم  هک  تسه  اپورا  رد  یقالخا  ياه  شبنج  نونکا  هتبلا  دوش . لامعا  ياه  سرت  هیبنت و  همیزج و  هک  نیا  رگم 
 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  . ) تشاد دـهاوخن  یماود  تسا و  یلـصف  تکرح  نیا  اما  هرالوکوف ، هورگ  لثم  دـننک ; یمن  يوریپ  یبهذـم  زا 
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ـ1787ـ

؟ تسا راگزاس  دنوادخ  ياههدعو  اب  ایآ  دنراد  ار  یگدنز  طیارش  نیرتدب  اهتما  نیرترب  هک  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا راگزاس  دنوادخ  ياههدعو  اب  ایآ  دنراد  ار  یگدنز  طیارش  نیرتدب  اهتما  نیرترب  هک  ناناملسم  ارچ 

خساپ

رارق قیقحت  ثحب و  دروم  یسایس و ...  یعامتجا ، يداقتعا ، یخیرات ، فلتخم ، ياههبنج  زا  دناوتیم  دراد و  ددعتم  ياهباوج  امش  شسرپ 
هب ناناملـسم  هک  یتقو  ات  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  . 1 دوشیم : هراشا  لاـمجا  روطب  دراوم  زا  یـضعب  هب  هک  دریگ 
هب روبجم  ناناملـسم  ربارب  رد  ار  نانآ  نارفاک  لد  رد  تشحو  بعر و  ندـنکفا  قیرط  زا  دـندرک ، لمع  دـحا  گنج  رد  شیوخ  تیلوؤسم 
نآ ینعی  یعیبط ـ  روط  هب  دمآ ، دوجو  هب  فالتخا  عازن و  دحا ، هوک  فاکش  ظفاحم  ناناملسم  زا  ياهدع  نیب  هک  ینامز  اما  درک . تسکش 

.2 لمجم . نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدـح  زیزع ! يا  وت  کنیا  دـمآ . ناناملـسم  غارـس  هب  تسکـش  دـنکیم ـ  ءاضتقا  یهلا  تنـس  هک  ناـنچ 
رب مکاح  طیارـش  هب  هجوت  اب  هژاو  نیا  : " دیوگیم تسا  هنیدم  مدرم  تایـصوصخ  زا  نآرق  رد  هک  ِلثَف "  " یناعم نییبت  رد  یئابطابط  همالع 

فیعـض  " ياـنعم هـب  دـیاب  هـکلب  دـشاب . سرت  ياـنعم  هـب  دـناوتیمن  دنتـشاد ـ  رارق  یلاـع  تیعــضو  رد  هـیحور  رظن  زا  هـک  هنیدـم ـ  مدرم 
رد ناناملـسم  رب  مکاح  طیارـش  هب  هجوت  اب  زین  هزورما  دـش . نانآ  ریگ  نماد  مئاـنغ  يروآ  عمج  رد  صرح  عمط و  رثا  رد  هک  دـشاب  " يأرلا
هک تسا  يأر  یتسـس  نامه  هکلب  تسین . سرت  هلأسم  فلتخم ، ياههصرع  رد  ناـنآ  یماـکان  یگدـنام و  بقع  یلـصا  تلع  هک  میباـییم 

ناناملسم يرترب  يزوریپ و  هدعو  رانک  رد  . 3 تسا . یهلا  ياهنامرف  هب  لمع  ندرک  شومارف  ایند و  هب  ناناملـسم  رتشیب  يزرو  عمط  دراوم 
رییغت دوخ  رد  اهنآ  هک  نآ  نودب  ار  یموق  چیه  تشونرـس  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  نآرق  رد  مه  یتایآ  ناناملـسم  يارب  دـنوادخ  هیحان  زا 
لماش ینامز  تسوا و  هیحان  زا  یتمعن  دنوادخ  ترـصن  هدـعو  سپ  لافنا ] دـعر و  هروس  زا  تایآ 11 و 53  . ] دهدیمن رییغت  دـننک ، داجیا 

www. Nahad. not زا : هتفرگرب  دننک . مهارف  ار  نآ  ياههنیمز  شیپ  زا  نانآ  هک  دوشیم  مدرم  لاح 

تسه یتایح  ياه  هزومآ  زامن و  ندناوخ  هب  يزاین  هچ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناسنا  ياهتفرشیپ  دوجو  اب 

شسرپ

تسه یتایح  ياه  هزومآ  زامن و  ندناوخ  هب  يزاین  هچ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناسنا  ياهتفرشیپ  دوجو  اب 

خساپ

هوالع باتک  باسح و  بیغ و  ملاع  هب  ندوب  دقتعم  دنوادخ و  اب  طابترا  دنکیم . نیمات  ار  ناسنا  يدام  ياهزاین  تعنص ، مولع و  تفرشیپ 
، زامن زا  ریغ  هتبلا  تسا و  ادـخ  اب  تاجانم  شیاـین و  زاـمن ، دـنکیم . نیماـت  ار  ناـسنا  يونعم  یحور و  ياـهزاین  دراد ؛ هک  يداـم  راـثآ  رب 
هب اهنیا  زا  کی  ره  نآرق و ... توالت  سیدقت ، حیبست و  رکذ ، اعد ، دراد : دوجو  وا  شتـسرپ  ادخ و  اب  وگ  تفگ و  يارب  زین  رگید  ياههار 

ار تقبس  يوگ  دوخ ، هدننک  هریخ  رون  اب  هک  تسا  ینازورف  دیـشروخ  دننام  اهنیا ، نایم  رد  زامن  اما  تسا ؛ ادخ  اب  تاجانم  شیاین و  یعون 
. دنکیمن يربارب  نآ  اب  شزرا  تلیـضف و  رد  یتدابع  هضیرف و  چیه  تسا و  تادابع  تابجاو و  نیرتمهم  زا  زامن ، تسا . هدوبر  نارگید  زا 
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؛ دروآ ياج  هب  زین  ار  اهنآ  زامن ، رب  هوالع  دـیاب  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  تداـبع  نیدـنچ  تسین و  زاـمن  رد  صتخم  طـقف  تداـبع 
ناـسنا رب  یمهم  یتـیبرت  هدـنزاس و  شقن  اـهنیا  زا  مادـک  ره  هک  فورعم و ... هب  رما  هزور ، داـهج ، سمخ ، جـح ، تاـکز ، نوچ : یتاداـبع 

بسک  " هب ناوتیم  زامن  راثآ  نیرتمهم  نیرتهتسجرب و  زا  تسا . ** 1 إهنآ ؛ همه  زا  رتهدنزاس  رایسب  زامن ، شقن  نایم ، نیا  رد  یلو  دنراد ؛
هک تسا  دنمزاین  یهاگ  هیکت  هب  اهالب  اهجنر و  شکاشکرد  یگدـنز و  جاوما  رد  ناسنا  درک . هراشا  یمدآ " رد  نوکـس  داجیا  شمارآ و 

زامن هب  ادخ  دشاب . دناوتیمن  يرگید  زیچ  ادخ ، دای  زج  هاگ  هیکت  نیا  دشخب و  شمارآ  نادب  ار  دوخ  بارطـضا  رپ  نورد  درب و  هانپ  نادـب 
ياهلد شخب  یلـست  زامن ، میدنمزاین . تسا -  ادخ  اب  ام  طابترا  هلیـسو  هک  زامن -  هب  ادـخ و  هب  هک  مییام  نیا  درادـن و  يزاین  ام  شیاین  و 

يادخ اب  دودحم  فیعـض و  ناسنا  طابترا  نیا  تسا . ناهج  يادـخ  اب  هدـنب  موادـم  طابترا  هلیـسو  ناج و  يافـص  ینـشور و  هیام  هتـسخ ،
ناسنا تسا ، ناهج  راگدـیرفآ  يوس  هب  لد  فطع  زامن ، دـشخبیم . ورین  ناسنا  هب  اـهزارف ، بیـشن و  رد  تالکـشم و  ربارب  رد  دودـحمان ،

، زامن اعد و  : " دـیوگیم یـسیرگ  تنـسنیو  نمرون  دـباییم . ادـخ  هب  ندروآ  يور  اب  اـهنت  ار  دوخ  شمارآ  نوکـس و  ناریح ، هتـشگرس و 
تفگ تسا . هدش  هتخانـش  یحور ، شمارآ  ندروآ  تسد  هب  هنازور و  یگدنز  ياهيراوشد  اب  هزرابم  يارب  هک  تسا  ییورین  نیرتگرزب 

اعد هدعاق  نیتسخن  مینک و ... ادخ  هبور  دیـسر ، تیاهن  هب  یگدـنامرد  نوچ  هک  نیا  هن  دوش . یمدآ  یگـشیمه  تداع  دـیاب  ادـخ ، اب  وگ  و 
ینشور تریصب و  میراد  شیپ  رد  هک  يراک  رد  دشخبیم و  افـش  ار  ام  كاندرد  بلق  دنکیم و  مارآ  ار  ام  ریمـض  هک  تسا  نآ  شیاینو ،

رد ار  یمدآ  یگداتـسیا  تمواـقم و  هک  تسا  ياهدـنزاس  لـماع  شیاـین ، زاـمن و  هک : تفگ  تحارـص  هب  ناوـتیم  سپ  " دروآیم . مهارف 
هب هدومن و  ظفح  ار  شیوخ  لمحت  يرابدا ، لابقا و  ره  رـش و  ریخ و  ره  لباقم  رد  رازگ  زامن  دنکیم و  ظفح  یگدنز ، ياهزارف  بیـشن و 

يذلا نیلـصملا *  الا  ًاعونم *  ریخلا  هسم  اذا  و  ًاعوزج *  رـشلا  هسم  اذا  ًاعوله *  قلخ  ناسنالا  نا  : " دیامرفیم دـنوادخ  دزغلیمن . يداب  ره 
ریخ هاگره  دنکیم و  عزج  دشکیم و  دایرف  دسرب ، وا  هب  يرش  یتقو  تسا ؛ هدش  هدیرفآ  صیرح  ناسنا  انامه  نومئاد ؛ مهتالـص  یلع  مه 

تیمها نآ  هب  دـننکیم و  تموادـم  شیوخ  زامن  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  نانیا ، هک  نارازگزاـمن  رگم  دزرویم ، لـخب  دـسرب . وا  هب  یتمعنو 
شخب و الست  زامن  : " تسا هدومرف  زامن  رثا  هرابرد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، هنازرف  ربهر  تایآ 18-22 .) جراعم ، ."  ) دنهدیم
اب زامن  : " تسا هدومرف  نینچ  مه  تسا ". ناور  ینـشور  نطاب و  يافـص  هیام  هدـمآ و  هوتـس  هب  هتـسخ و  برطـضم و  ياـهلد  رگشمارآ 

، دراپـسیملدوا هب  دیوگیم و  نخـس  دوخ  يادخ  اب  نآ  رد  یمدآ  هک  يزامن  تسا ، راشرـس  رکذ  دای و  زا  هک  يزامن  هجوت ، اب  روضح و 
دناهریم و فعـض  یفدـه و  یب  یچوپ و  زا  ار  ناسنا  يزامن  نینچ  دزومآیم ، ناسنا  هب  هتـسویپ  ار  یمالـسا  فراعم  نیرتالاو  هک  يزامن 

تاجن یتسرپهانگ  يور و  جـکهب  لیم  زا  ار  لد  دـشخبیم و  فدـه  هدارا و  تمه و  وا  هب  دزاسیم و  نشور  شمـشچ  رد  اریگدـنز  قفا 
زا ار  دوخ  تیولوا  یگدنز -  ياهشیامزآ  نیرتتخـس  دربن و  ياهنادـیم  رد  یتح  تالاح -  همه  رد  زامن ، هک  تسا  ورنیازا  دـهدیم .

بش تولخ  لد  رد  ص9 و 10 .) تیونعم ، مایپ  " . ) رتجاتحم رطخ  ياههصرع  رد  تسا و  جاتحم  زاـمن  هب  هشیمه  ناـسنا  دـهدیمن . تسد 
هچ ابیز  هچ  هک  مد  نآ  زا  ياو  دزیخرب  الـص  هب  نذوم  هک  نادادـماب  زامن  تسالـست  هظحل  نآ  هدـش  نوخ  لد  هب  زاـمن  تسارآ  لد  هچ  هو 

دـهاش و نیرتهب  هلأـسم ، نیا  نییبت  رد  زاـمن  تساـهلد  هخـسن  نیرتشخبافـش  هک  دربن  ناـبیبط  هب  يزاـین  هتفکـشب  حور  زاـمن  تسافـصم 
ترـضح هک  تسا  نیا  نآو  دهدیم  باوج  تالکـشمو  اهلاؤس  مامت  هب  هلمج ، کی  اب  هک  تسا  میرک  نآرق  هدننک ، لالدتـسا  نیرتوکین 

دای اب  ناشیاهبلق  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ... " " ؛ بولقلا نئمطت  هللا  رکذـب  ـالا  هللا  رکذـب  مهبولق  نئمطت  اونمآ و  نیذـلا  : " دومرف قح 
زا ناوـتیم  ار  تـقیقح  نـیا  یتـسار  هـب  و  (. 28 دـعرلا ، .") دـباییم شمارآ  اهلد  ادـخ ، دای  اـب  اـهنت  هک  دیـشاب  هاـگآ  تفرگ ، مارآ  ادـخ 
هک تسا  هدیمهف  هتـشگ و  فقاو  دوخ ، هابتـشا  هب  ًاجیردـت  زارد ، رود و  ياههار  ندومیپ  زا  سپ  زورما ، رـشب  هک  تسناد  نآرق  ياههزجعم 
رد دـسیونیم : برغ  روهـشم  سانـش  ناور  یگنراک  لید  دوشیم . تفاـی  ادـخ  رکذ  شیاـین و  بهذـم و  هیاـس  ریز  رد  دـهاوخیم ، هچنآ 
زا مدرم  نیا  رگا  دوـشیم . هناوـید  رفن  کـی  هقیقد  ود  ره  رد  دـنکیم و  یـشکدوخ  رفن  کـی  هقیقد ، ره 35  رد  طـسوتم  روط  هب  اـکیرمآ ،
زا يرایسب  اهیشکدوخ و  نیا  بلغا  زا  دوب ، نکمم  دنتـشاد ، یبیـصن  دشخبیم -  یمدآ  هب  تدابع  نید و  هک  شمارآ -  رطاخ و  نیکـست 
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." دوش يریگولج  اهیگناوید 

؟ دنتسه ارگ  يدام  ارگ و  برغ  الاب  تالیصحت  ياراد  صصختم و  دارفا  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه ارگ  يدام  ارگ و  برغ  الاب  تالیصحت  ياراد  صصختم و  دارفا  رتشیب  ارچ 

خساپ

هب دنتسین و  هدزبرغ  هک  دنتـسه  ناسانـشراک  ناصـصختم و  یلیخ  اریز  تسین . دیاهدومرف  امـش  هک  یلک  لکـش  نآ  هب  لاؤس ؛ لوا  شخب 
دوب دهاوخ  رتنشور  زور  هب  زور  نآ  تارمث  اههویم و  هک  هدش  داجیا  هدرکلیـصحت  رـشق  رد  یلوحت  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هللادـمح 
دـشر هتـشذگ  یـسایس  یگنهرف ، یعامتجا و  راتخاس  بالقنا و  زا  لـبق  یـشزومآ  راـتخاس  ساـسارب  هک  دراد  دوجومه  يداـیز  رـشق  یلو 
ییارچ ییارگبرغ و  یگنوگچ  هلأسم  اما  دنتـسه . یگدزبرغ  راچد  هک  دناهتفریذپ  ار  شور  نامه  زین  نانآ  نادرگاش  اضعب  دـناهدرک و 

ياهروشک ناناوج  طسوت  برغ  ندـمت  رهاظم  هناروکروک  دـیلقت  ییارگبرغ و  هلأـسم  دـیآیم : لـیذ  رد  راـصتخا  هب  ناـمرد  لـح  هار  و 
لماوع نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هک  دشابیم  ینالوط  هقباس  ددعتم و  للع  ياراد  هک  تسا  ياهدیدپ  یمالـسا  ياهروشک  هلمج  زا  موس  ناهج 

یعامتجا یتیوهیب  ساسحا  هچ  ره  هک  دـهدیم  ناشن  دـش ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقیقحت  جـیاتن  مییاـمنیم : هراـشا  موش  هدـیدپ  نیا 
یتخانش و ياهوگلا  هب  تبسن  نانآ  یعامتجا  تیوه  ساسحا  دوش ، رتشیب  هعماج  رد  مکاح  ياهشزرا  یعامتجا و  ماظن  هب  تبـسن  ناناوج 

یعامتجا ماظن  هک  لیلد  نیا  هب  رگید  ترابع  هب  دوشیم . رتشیب  لاتميوه و ... پر و  یبرغیاههورگ  رب  مکاح  يداـمن  يراـتفر و  یـشزرا ،
ییانبم یلوصا و  ياهدنیارف  قیرط  زا  یمالسا  بالقنا  ماظن و  ياهشزرا  ساسارب  ار  ناناوج  یعامتجا  تیوه  بسک  يارب  مزال  ياههنیمز 

یمالسا بالقنا  ماظن و  فادها  اب  بسانتم  ناناوج  يدامن ، يراتفر و  یتخانـشو ، یـشزرا  ياهشیارگ  تسا ، هدرکن  مهارف  يریذپهعماج ،
ياهزاین بسانت  هب  هتفرگ و  رارق  ناناوج  سرتسد  رد  روفو  هب  یبرغ  گنهرف  ياهشزرا  اهوگلا و  هک  نیا  لـیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسین ،
ساسحا تسا ، هتخادرپ  اهنآ  غیلبت  هب  زین  ناـمدوخ  یعاـمتجاماظن  هدـش و  جـیورت  يزاـسوگلا و  اـهنآ  يارب  یبرغ  ياـهماظن  طـسوت  ناـنآ 

رب ینتبم  زین  اهنآ  يدامن  يراتفر و  یشزرا ، یتخانش و  ياهیگژیو  هتفرگ و  لکـش  یبرغ  ياهوگلا  اب  بسانتم  ناناوجون  یعامتجا  تیوه 
ابیز و رهاظم  - 1 زا : دنترابع  دشخبیمتدش  نآ  هب  هدومن و  مهارف  ار  دـنور  نیا  ياههنیمز  هک  یلماوع  هلمج  زا  تسا . هدـش  رگهولج  اهنآ 

يریگراــک هـب  تراــغ و  لوــصحم  وــس  رگید  زا  تـسا و  يژوــلونکت  دــشر  دــنیآرب  ییوــس  زا  هــک  برغ  يداــم  تاــیح  بــیرفلد 
ماد رد  نداـتفا  بجوم  هک  یـسنج  هزیرغ  نوچمه  يدـنمورین  ياـهشیارگ  دوجو  - 2 تسا . فیعـض  هدـنامبقع و  ياهروشکیاههیامرس 

فادها زا  ناناوج  زا  يرایـسب  یهاگآان  دراد و  يرتشیب  بسانت  نآ  گنهرفاب  رتیندمآرب و  برغ  ناهج  رد  هک  یناسفن  تالیامت  اهاوه و 
یملع یقالخا ، یگنهرف ، دنمشزرا  ینغ و  ریاخذ  عبانم و  ندرپس  یشومارف  هب  - 3 اهنآ . زا  ندومن  يوریپ  هتسنادان  نانمشد و  ياههئطوت  و 

نارکفنشور زا  یخرب  دننام   ) یعامتجا رکفت  هنحص  رد  نیرفآشقن  رصانع  زا  یخرب  رد  یمالسا  حیحـص  شنیب  فعـض  - 4 دوخ . يدام  و 
شنیب گـنهرف و  هصرع  رد  یمالـسا  میلاـعت  لوـصا و  لـماک  تسرد و  نتفرگن  راـک  هـب  - 5 جراـخ و .)... هـب  هتـسباوتاعوبطم  هدزبرغ و 
تیعقاو تفگ : دیاب  ییارگبرغ  اب  هزرابم  ياههار  دروم  رد  یمالـسا . تیبرت  لوصا  اب  اههداوناخ  زا  يرایـسب  ییانـشآ  مدع  - 6 یعامتجا .

زین نآ  اب  هزرابم  هار  اهنت  دشابیم و  هدش  یهدنامزاس  مظنم و  ياهيزیرهمانرب  اب  يدج و  یقیقح و  هلوقم  کی  ییارگبرغ  هک  تسا  نیا 
همه زا  دـمآراک  هدافتـسا  موب و  زرم  نیا  یلم  ویمالـسا  ینغ  گنهرف  هب  کسمت  هار  زا  هعماج  دارفا  ریاس  ناـناوج و  هب  ندیـشخب  تینوصم 

ساـسا نیا  رب  دـشابیم . هدـش  باـسح  قـیقد ، ياهماـنرب  ساـسارب  مدرم ، راـشقا  هـمه  جیـسب  یگنهرف و  ياههاگتـسد  اـصوصخ  تاـناکما 
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لماوع يریذپهعماج و  حیحص  دنیآرف  قیرط  زا  یلم  یمالـسا و  ياهشزرا  قیمعت  ظفح و  - 1 زا : دنترابع  نآ  اب  هزرابم  ياههار  نیرتمهم 
يونعم يدام و  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  ندمت  ناشخرد  ياههنیـشیپ  اب  ناناوج  ندومن  هاگآ  و  اههناسر و ... هسردم ، هداوناخ ، دـننام  نآ 

نیمأت یمالـسا و  طسق  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یبالقنا ، ياهشزرا  ظفح  یمالـسا و  هبیط  تایح  ققحت  - 2 یمالـسا . بالقنا  میظع 
رد يرادیب  يرایشوه و  - 3 یهلا . ياهشزرا  تیمکاح  دـنوادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  مدرم  يارب  تینما  حلـص و  یـشوخ ، تداعـس ، هافر ،

مالسا و یساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  يایحا  - 4 یمالسا . هعماج  يونعم  فارحنا  لباقم 
شزرا ماـظن  رب  ینتبم  ینـالقع و  رادهشیر ، ینورد ، قـیمع ، يرواـبققحت  - 5 دـشابیم . یهلا  ياهشزرا  ضیارف و  ياقب  ظـفح و  نماـض 

یگنهرف و یشزومآ ، یماظتنا ، یماظن ، ییاضق ، ییارجا ، ینینقت ، یمـسر ، ياههاگتـسد  رد  هک  یناسک  ینعم  هب  هعماج  ناریدم  رد  مالـسا 
ندش جراخ  هعماج و  یشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  هعومجمنیا ، یـساسا  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن  دنکیم . افیا  شقن  یغیلبت و ...
لابند هب  ار  یناهج  دحاو  گنهرف  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هیحور  هک  هنایارگربج  ناهنپ  تاداقتعا  سأی و  لاعفنا ، تلاح  زا  هعومجم  نیا 

ياهشخب رد  تامادقا ، اهتیلاعف و  همه  رد  بولطم  یشزرا  ماظن  ظاحل  يارب  قیمع  هدرتسگ و  يدج ، ریبدت  شالت و  - 6 تشاد . دهاوخ 
یقیقح و راـتفر  رد  یـشزرا  ماـظن  نیا  یلجت  روـلبت و  - 7 یگنهرف و ... يداصتقا ، یـسایس ، نوگاـنوگ  ياـههصرع  رد  هعماـج و  فلتخم 

نتـسب یکیزیف و  دروخرب  املـسم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد  ییارجا ... ياـههمانرب  روشک و  نـالک  راـتخاس  ناریدـم ، یقوقح 
تروص هب  يژولونکت  تفرـشیپ  تاـطابترا و  رـصع  رد  زین  نآ  ققحت  دـشابیمن و  لـح  هار  نیرخآ  اـی  نیرتهب  ناونع  هب  زگره  اـهزرم و ...
یهاگآ يارب  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  یگنهرفمجاهت  رتشیب  ذوفن  ریثأت و  زا  تسا و  مزـال  يدراوم  رد  اـما  تسین ، ریذـپناکما  لـماک 

لضفلاوبا ملعوذ 3 - یلع  اهشزرا ، بـالقنا و  يربهر 2 - مظعم  ماقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف ، مجاـهت  گـنهرف و  - 1 ر.ك : رتشیب 
امش دیاهدومرف  مود ؛ شخب  یمالسا ) بالقنا  یسانشبیسآ  تالاقم  هعومجم   ) بالقنا یـسانشبیسآ  یعامتجا و  تیوه  نارحب  یفرـشا ،

هکلب دیتسه ، نینچ  اهنت  امـش  دینکن  لایخ  لوا  هلحرم  رد  دیریگب . دای  ات  دیناوخب  دایز  ار  سورد  دیاب  دـیراد و  لکـشم  يریگدای  ظاحل  زا 
ساوح لماکزکرمت  طیارش  نآ  هلمج  زا  دننک ، مهارف  يریگدای  يارب  مزال  طیارش  دیاب  دنتسه و  نینچ  هک  دنتـسه  يدارفا  يرایـسب  رایـسب 
دهاوخ رثؤم  رایسب  نیقلت  نیا  دیمهفب و  بوخ  دیناوتیم  هک  دینک  نیقی  امـش  هک  نیا  رگید  عوضوم  تسا و  تیمها  دروم  رایـسب  هک  تسا 

-1 تسا : رما  هس  نوـهرم  يراـک  ره  رد  تیقفوـم  هک  دـینادب  تسا و  رثؤـم  بلطم  كرد  مدـع  رد  مه  بلطم  سکع  هک  نـیا  اـمک  دوـب ،
. دیـسر دـیهاوخ  فدـه  هب  اـنیقی  قوـف  نکر  هس  يارجا  دـنوادخ و  رب  لـکوت  اـب  شـالت . تمه و  - 3 يزیر ، هماـنرب  - 2 فدـه ، تحانش 

خیم تماقتـسا  يراشف و  اپ  < Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD>

<TD></TR></Table >/ ددرگ رتشیب  شیراشفاپ  یبوک  رتشیب  هچ  ره  شرس  رب  TD> <TD> E >/ ددرگ رشب  تربع  رادرس 
: دیوگیم يو  دنادیم . هنارعج »  » مان هب  ياهرشح  زا  يزومآ  سرد  رد  ار  دوخ  تیقفوم  هنارعج » وبا   » هب روهشم  گرزب  نادنمشناد  زا  یکی 
دورب و الاب  نوتـس  زا  دـهاوخیم  هک  مدـید  ار  کسوس ) هیبش  یناویح   ) هنارعج مدوب . هتـسشن  فاص  ینوتـس  رانک  قشمد  عماج  دجـسم  رد 

دورب الاب  دومن  یعس  راب  دصتفه  هرشح  مدوب ، نوتس  نآ  رانک  حبـص  ات  بش  لوا  زا  نم  دنیـشنب . تخوسیم  نوتـس  يالاب  هکیاهلعـش  رانک 
متخاس و وضو  متساخرب  مدرک ، بجعت  هرشح  نآ  تمه  شالت و  زا  دوب  هدنزغل  فاص و  نوتس  اریز  درکیم ، طوقس  نییاپ  هب  راب  ره  یلو 
Table align=center ! > زیزع ردارب  یلب  تسا . هدـیمرآ  زوسیپ  غارچ  هلعـش  رانک  هتفرنوتـس و  يالاب  هب  هرـشح  مدـید  متـشگ  زاـب 
TD> <TD> >/ دیـسر یهاوخ  زیچ  ره  هب  شـشوکز  < width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD

هب یگلاس  لـهچ  نس  رد  زین  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکاکـس » <  » TD></TR></Table >/ دیـسر یه  اـمک  یهاوخ  زیچ  ره  هب  E

نادنمـشناد زا  یکی  هب  تسناوت  شالت  اـب  اـما  درکیم ؛ مگ  ار  شاهرجح  هار  هک  دوب  دادعتـسا  مک  ناـنچ  يو  دروآ ، يور  ندـناوخ  سرد 
مزع و الوا ، دـیاب : امـش  نونکا  تساجرباپ . یـسرد  نتم  ناونع  هب  زونه  نرق  ای 13  زا 12  سپ  يو  ياـهشراگن  هک  ددرگ  لیدـبت  گرزب 

دوخ زور  هنابـش  تاـقوا  يارب  دـینک ، حالـصا  ار  دوخ  ندـناوخ  سرد  هوحن  هربخ  دارفا  اـب  تروشم  اـب  اـیناث ، دـینک . مکحم  ار  دوخ  تمه 
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دینک و باختنا  هثحابم  مه  دوخ  يارب  دیناوخب ، سرد  تاعاس  نآ  رد  دـینک  یعـس  دـیباوخن و  ار  حبـص  هیلوا  تاعاس  دـییامن ، يزیرهمانرب 
ادـیپ ار  یـسک  دادعتـسا  شوخ  يوق و  دارفا  نایم  رد  ناکمالایتح  اثلاث ، دـینک . وگ  تفگ و  وهثحابم  وا  اب  انثتـسا  نودـب  ار  سورد  یمامت 

امـش هب  هسلج  دـنچ  ای  کی  هتفه  ره  هدـش  باسح  يزیرهمانرب  اب  دـنک و  يراکمه  دـیتسه  فیعـض  هک  ییاهسرد  رد  امـش  اـب  هک  دـینک 
بجوم هک  دینک  ادـیپ  هناگادـج  رفن  کی  مادـک  رهدروم  رد  دـیناوتیم  دـشاب  فلتخم  سرد  دـنچ  رد  امـش  لکـشم  رگا  دـهد و  شزومآ 

دیـشوکب دیاب  ناکمالایتح  تسا ، زاسراک  یـساسا و  رایـسب  امـش  يارب  راک  نیا  ماجنا  دـسریم  رظن  هب  دوشن ، رفن  کی  دایز  تقو  عییـضت 
J .} دینک ادیپ  نآ  ماجنا  يارب  یناتسود 

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنامبقع  للع 

شسرپ

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنامبقع  للع 

خساپ

ناهج نارمکح  خـیرات ، زا  ياههرب  رد  دناهتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  يروآ  باـجعا  راـختفا  تمظع و  نارود  ناناملـسم  خـیرات ، یهاوگ  هب 
زا یکی  ناـنچمه  و  دوـب ، تیرـشب  ندـمت  رادلعـشم  تشاد و  همادا  نرق  نیدـنچ  هک  دـندرک  اـنب  هوکـشرپ  میظع و  یندـمت  اـهنآ  دـناهدوب .

یلاع تاماظن  قالخا و  رنه ، هفسلف ، عیانـص ، مولع و  رد  نرق  نیدنچ  ناناملـسم ، دوریم / رامـش  هب  يرـشب  ندمت  ناشخرد  ياهدرواتـسد 
ندـمت زا  رگید ، زیچ  ره  زا  شیب  یبرغ ، ناـخروم  ناـققحم و  رارقا  هـب  برغ  هزورما  ندـمت  دنتـشاد . يرترب  ناـیناهج  هـمه  رب  یعاـمتجا ،

هک دنراد  راع  ناییاپورا -  زا  اهیـضعب -  : » دسیونیم دوخ  فورعم  خـیرات  رد  نوبولواتـسوگ  رتکد  تسا / هتفرگ  هیام  یمالـسا ، هوکـشاب 
ار نآ  اذل  و  ددرگ ، جراخ  تلاهج  شحوت و  لاح  زا  یحیـسم  ياپورا  هدـش  ببـس  ناناملـسم -  يدـحلم -  رفاک و  موق  کی  دـننک ، رارقا 

قیرط رد  دـندومن ، ربز  ریز و  ار  مور  تنطلـس  هک  ار  اپورا  یـشحو  ماوقا  نآ  مالـسا  هدـییاز  بارعا  نیمه  یقالخا  ذوفن  دـنرادیم . موتکم 
هدرک زاب  اهنآ  يور  هب  دـندوب ، ربخ  یب  یلک  هب  نآ  زا  هک  ار  هفـسلف  نونف و  مولع و  هزاورد  نانآ ، ینالقع  ذوفن  زین  و  دومن ، لخاد  تیمدآ 

ندـمت لالحمـضا  شیادـیپ و  : » دـیوگیم دوخ  ندـمت  خـیرات  رد  زین  تنارود  لـیو  { 1 «.} دـندوب ناییاپورا  ام  داتـسا  لاس  دصـشش  اـت  و 
، ورملق طـسب  مظن و  ورین ، ظاـحل  زا  يرجه ، ات 597  يرجه  لاس 81  زا  نرق ، جنپ  یط  مالـسا  تسا . خـیرات  گرزب  ثداوح  زا  یمالـسا ،
یملع و قیقحت  تایبدا ، نارگید ، راکفا  دیاقع و  هب  مارتحا  ینید -  لهاست  یناسنا ، هنافصنم  نیناوق  یناگدنز ، حطس  لماکت  کین ، قالخا 

نوگانوگ ياهذوفن  یحیـسم  ناهج  رد  مالـسا ، يایند  : » دیوگیم يرگید  ياج  رد  يو  { 2 «.} دوب ناهج  گنهاشیپ  هفـسلف ، بط و  مولع ،
تعنص موسر  رازبا و  يرنه ، قوذ  هقیلس و  یگداوناخ ، ياهناشن  هحلسا ، نامرد ، وراد و  اهتبرـش ، اهاذغ ، مالـسا ، راید  زا  اپورا  تشاد .

 - ناملـسم برع -  ياـملع  ... درک ساـبتقا  ناناملـسم  زا  زین  ار  نآ  تاـغل  ًاـبلاغ  تفرگ و  ارف  ار  يدروناـیرد  موسر  نیناوـق و  تراـجت و  و 
هب دوب ، هدش  رتینغ  رایـسب  هک  ار  نانوی  ثاریم  دندیناسر و  لامک  هب  دندرک و  ظفح  ار  نانوی  بط  تأیه و  یمیـش ، تاّیعیبط ، تایـضایر ،

ياهگنج یناگرزاب ، هار  زا  یمالـسا ، ذوفن  نیا  دـندنکفا ... وترپ  اپورا  هفـسالف  رب  قرـشم  زا  دـشر  نبا  انیـس و  نبا  دـنداد ... لاقتنا  اـپورا 
سلدـنا هب  تاکـسا و ... لکیام  یثاب و  درـالداو  تربرگ  نوچ  یناروشناد  ترفاـسم  نیتـال و  هب  یبرع  زا  باـتک  نارازه  همجرت  یبیلص و 

هتشاد دوجو  ناهج  رد  اهنرق  یمالسا  ندمت  مان  هب  ناشفارون ، یغارچ  ناشخرد و  ياهدیدپ  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  { 3 «.} تفرگ ماجنا 
زا يرایسب  اب  هسیاقم  رد  زین  دوخ و  راختفا  رپ  هتشذگ  اب  هسیاقم  رد  ناناملـسم ، زورما  تسا و  هدییارگ  یـشوماخ  هب  هدش و  دوبان  سپـس  و 
رد یقرت  تفرـشیپ و  همهنآ  زا  سپ  ناناملـسم  ارچ  هک  دـیامنیم ، خر  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  دـنیآیم / باسح  هب  هدـنام  بقع  ناهج ، للم 
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نیا لماوع  تسا ؟ هدوب  یلماوع  للع و  هچ  لولعم  طاطحنا ، نیا  دـندییارگ و  طاـطحنا  هب  یعاـمتجا ، ياـهماظن  عیانـص و  فراـعم ، مولع ،
خیرات لوط  رد  هک  يدبتسم  نایاورنامرف  نامکاح و  تسایـس   - 1 تشاد / نایب  نینچ  لامجا  روط  هب  ناوتیم  ار  هتـساوخان  یگدنام  بقع 

یهاـتوک و رثا  رب  هک  یناناملـسم   - 2 دـناهدوب ؛ شیوخ  یناسفن  ياههتـساوخ  ندروآرب  یـشاّیع و  یپ  رد  اهنت  هتفای و  هطلـس  ناناملـسم  رب 
تبسن یمهفدب  فالتخا ، تلفغ ، دنتـسه . نانآ  دوجوم  عضو  یلـصا  لوؤسم  عقاو  رد  دندش ؛ طاطحنا  راچد  یمالـسا  تامیلعت  زا  فارحنا 

دورب و تسد  زا  هتشذگ  تمظع  دش  ثعاب  مالسا ، نیرفآ  تزع  تامیلعت  هب  ندرکن  لمع  هفیظو و  ماجنا  رد  یهاتوک  یمالـسا ، لیاسم  هب 
يدوبان ددص  رد  یتخسرس  اب  هراومه  زین  مالـسا  نیرید  نانمـشد  هناگیب و  لماوع   - 3 دنامب / بقع  یناهج  ندمت  هلفاق  زا  یمالـسا  ندمت 

طاـطحنا رد  یناوارف  ریثأـت  کـی  ره  هک  تسا  تـالمح  نیا  زراـب  هنوـمن  لوـغم ، هلمح  زین  یبیلـص و  ياـهگنج  دـناهدوب . یمالـسا  ندـمت 
ج 11، تنارود ، لیو  ندمت ، خـیرات  [. 2 / ] ص 751 نوبولواتسوگ ، برع ، مالـسا و  ندمت  خیرات  [. 1 / ] تسا هدراذگ  ياج  رب  ناناملـسم 

یگنهرف مجاهت  عوضوم : ص 319 / نامه ، [. 3 / ] ص 317

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

شسرپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

خساپ

ناگمه هب  ار  تفرشیپ  شالت و  راک ، شناد ، دشیدنایم و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  رـشب  تفرـشیپ  یلاعت و  دشر ،  هب  مالـسا  یقیقح  نید 
مالسا خیرات  نیتسخن  هدس  ناناملسم  شنم  شور و  دشاب ؛ یگدنام  بقع  لماع  تفرـشیپ و  عنام  دناوتیمن  ینید  نینچ  و  دنکیم ، هیـصوت 

یمالسا ندمت  هک  يرصع  دناهتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  يدنمهوکـش  راختفا و  تمظع و  نارود  ناناملـسم  دیدرت  یب  تسا / اعدم  نیا  هاوگ 
ورین و ظاحل  زا  نرق ، چـنپ  یط   » هک ياهنوگ  هب  دوب  یناهج  ياهندـمت  دمآرـس  اه  نرق  اهیگدـنام ، بقع  عفر  اـهیتساک و  ناربج  نمض 

هفـسلف بط و  مولع و  یملع و  قیقحت  تایبدا و  یناسنا و  هنافـصنم  نیناوق  یناگدـنز و  حطـس  لماکت  کین و  قالخا  ورملق و  طسب  مظن و 
زا اپورا  يدنم  هرهب  دندوب ، یمالـسا  تیندم  رادـماو  مولع  رتشیب  رد  رـصع  نآ  رد  زین  ناهج  گرزب  ياهتلم  {/ 1 «} دوب ناهج  گنهاشیپ 

ياپورا تاجن  رد  ناناملسم  قح  رب  دیکات  نمض  نوبولواتسوگ  تسا ؛  یبرغ  ناخروم  راکنا  لباق  ریغ  تایعقاو  زا  مالـسا  هوکـش  رپ  ندمت 
ار مور  تنطلس  هک  ار  اپورا  یشحو  ماوقا  نآ  مالـسا ، هدییاز  بارعا  نیمه  یقالخا  ذوفن  : » دسیونیم تلاهج » شحوت و  لاح   » زا یحیـسم 

ربـخیب یلک  هب  نآ  زا  هک  ار  هفـسلف  نونف و  مولع و  هزاورد  ناـنآ  ییـالقع  ذوفن  زین  دومن و  تیمدآ  قـیرط  رد  لـخاد  دـندومن ، ربز  ریز و 
زا اپورا  : » تسا یندینش  هراب  نیا  رد  تنارود  لیو  نخـس  { 2 .«} دندوب ناییاپورا  ام  داتـسا  لاس  دصـشش  ات  درک و  زاب  اهنآ  يور  هب  دندوب 

، تراجت تعنص و  موسر  رازبا و  يرنه ، قوذ  هقیلـس و  یگداوناخ ، ياهناشن  هحلـسا و  نامرد و  وراد و  اهتبرـش و  اهاذغ و  مالـسا  راید 
تایعیبط تایضایر و  ناملسم )  ) برع ياملع  درک .. سابتقا  ناناملسم  زا  زین  ار  نآ  تاغل  ابلاغ  تفرگ و  ارف  ار  يدرونایرد  موسر  نیناوق و 

لاقتنا اـپورا  هب  دوب ، هدـش  رتینغ  رایـسب  هک  ار  ناـنوی  ثاریم  دـندیناسر و  لاـمک  هب  دـندرک و  ظـفح  ار  ناـنوی  بط  تأـیه و  یمیـش و  و 
يارب تسج ؟ دیاب  اجک  رد  ار  ناناملسم  تفرشیپ  مدع  تسیچ و  رـضاح  رـصع  رد  یمالـسا  عماوح  یگدنام  بقع  تلع  سپ  { 3 .«} دنداد

رصحنم تفرشیپ  هکنانچمه  تسین  ناملـسم  ياهروشک  صتخم  یگدنام  بقع  . 1 تسا : هتـسیاش  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
یگتفاین و هعسوت  تالکشم  شوختسد  لیزرب  نوچ  یمالسا  ریغ  ياهروشک  زا  يرایسب  رـضاح  رـصع  رد  تسین ، ینید  ریغ  ياهروشک  رد 
رد هتفای و  هعسوت  ياهروشک  فیدر  رد  هک  دنراد  دوجو  زین  يزلام  نوچ  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  ییوس  زا  دنتسه و  نآ  ياهبیسآ 
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هتبلا تشاد ، رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  رد  مکاح  یقالخا  ياهبیـسآ  يونعم و  تالکـشم  . 2 دنراد / رارق  هعسوت  لاح 
زا ار  اهروشک  نآ  زیرگ  ناوتیم  نکیل  تسا ، يونعم  نارحب  یقالخا و  طاطحنا  اب  يواسم  ياهعسوت  ره  هک  میتسین  هدیا  نیا  جیورت  یپ  رد 
هب ور  یتیعـضو  نینچ  هعماج  رد  نید  تیونعم و  دوجو  تروص  رد  هک  تسناد  یقـالخا  ییارگـسپاو  لـماع  ار  يداـقتعا  ياـهرواب  نید و 

نانآ درگ  بقع  لماع  ناوتیم  ار  یحو  مایپ  زا  نانآ  ینادرگیور  هکلب  درادن ، نید  رد  هشیر  ناناملسم  یگدنام  بقع  . 3 داهنیم / نتساک 
نیمارف دـیاقع و  هب  يدـنبیاپ  نید و  تقیقح  هب  تشگزاب  تروص  رد  دنـشابیم و  طاـطحنا  نیا  لوؤسم  دوخ  ناناملـسم  یتراـبعب  تسناد .

رگا دیرترب  امـش  ِساَّنلا ؛  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَألا  َْکِلت  َو  َنِینِمُؤم ..  ُْمْتنُک  ْنِا  َنْوَلْعَألا  ُُمْتنَأ   : » تشاد دـیما  تفرـشیپ  يرترب و  هب  ناوتیم  مالـسا 
ياهتیمکاح دوجو  . 4 { 4 (.«} دـنریگ دـنپ  نانآ  ات   ) مینادرگیم تبون  هب  مدرم  نایم  ار  يزوریپ ) تسکـش و  (ي  اهزور نیا  اـم  دـینمؤم ..

هقرفت و نینچمه  تسین . ریثات  یب  ناملـسم  لود  یگدـنام  بقع  رد  ناگناگیب  هرطیـس  یمالـسا و  ياهروشک  سار  رد  هماـکدوخ  دـساف و 
ص ج 11 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  [. 1 / ] تشاد رود  رظن  زا  ناوتیمن  زین  ار  رایـسب  ياهتلفغ  اهروشک و  نایم  دوجوم  ياهتسـسگ 

هیآ 139 و 140/ نارمع ، لآ  هروس  [. 4 / ] ص 319 ج 11 ، ندمت ، خیرات  [. 3 / ] ص 751 برع ، مالسا و  ندمت  [. 2 / ] 317

؟ دنشاب یم  تفرشیپ  دقاف  هدنام و  بقع  ناملسم  ياهروشک  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  تفرشیپ  دقاف  هدنام و  بقع  ناملسم  ياهروشک  ارچ 

خساپ

هک تسا  نیا  دـیآ  یم  تسدـب  هنایمرواخ  ًاصوصخم  ناملـسم  ياـهروشک  خـیرات  یـسررب  زا  هچنآ  تفگ :  دـیاب  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
، دنا هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  هکلب  دنتـسین  هدـنام  بقع  ياهروشک  دوش ، یم  لماش  مه  ار  ناملـسم  ياهروشک  هک  موس  ناهج  ياهروشک 

دشاب هدش  هتشاد  هگن  بقع  يروشک  ناوارف ،  تیعمجو  دنمـشوه  ناناوج  يداصتقا و  رکفتم  ياهزغم  نتـشاد  اب  روشک  کی  تسا  نکمم 
رت حضاو  امـش  لاؤس  باوج  دوش ، فیرعت  رت  نشور  دیاب  هدنام  بقع  هتفرـشیپ و  ةژاو  ود  دشاب . ریـسا  يرامعتـسا  ياهروشک  ۀـبرح  رد  و 

. تسا يداصتقا  یسایس و  يدنب  میسقت  کی  ًافرـص  موس  ناهج  لوا و  ناهج  ای  هدنام  بقعو  هتفرـشیپ  هب  اهروشک  يدنب  میـسقت  دوش . نایب 
، اکیرمآ ریظن  ییاهروشک  ًاـنیقی  دروخ و  یم  مه  هب  يدـنب  میـسقت  نیا  مییاـمن ، یناـهج  تـالداعم  دراو  ار  ّتیناـسناو  نید  ماـن  هب  رگا  اـما 
، نیدـت ناـحتمارد  تـفرگ و  دـنهاوخ  رارق  هدـنام  بـقع  ياـهروشک  ةرمز  رد  دنتـسه  هتفرــشیپ  لود  سأررد  هـک  ... سیلگناو و لیئارــسا 

هانگ یب  ناسنا  نارازه  نوخ  دنا و  هدرب  نیب  زا  دوخ  روشک  رد  ار  نید  ياههیاپ  هک  ارچ  دش  دنهاوخ  دودرم  ًامتح  تیناسنا  يروحمادـخ و 
ًافرص ار  هدنام  بقعو  هتفرشیپ  هب  میسقت  رگا  اما  دکچ . یم  ناشناتشگنا  زا   ... قارع و ناتسناغفا ، نیطسلف ، ، امیشوریه یکازاکان ، مانتیو ، رد 

هدافتسا ءوس  نآ  رب  هوالع  زوسلد و  نامکاح  نارادمتـسایس و  نتـشادن  رطاخ  هب  یمالـسا  ياهروشک  تسا  نشور  باوج  مینادب  يداصتقا 
تاعارتخا رکف  هب  نادنمشناد  ناملآو ، ناتـسلگنا  رد  هک  ینامز  ًالثم  دنا . هدرکن  ادیپ  تفرـشیپ  تصرف  تقو  چیه  يرامعتـسا  لود  رمتـسم 

يادص رگاو  دندوب  لوغـشم  اهارـسمرح  رد  يراسگیم  هب  راجاق  ناهاش  ناریارد  دندرک  یم  ینابیتشپ  ار  اهنآ  مه  نامکاحو  دـندوب  دـیدج 
یگنهرف تادراو  ناونع  هب  یبرغ  ياهروشک  رهاوظزین  يولهپ  ةرود  ردو  دش  یم  هفخ  ولگ  رد  دـش  یم  دـنلب  ضارتعا  هب  مه  يرکفنـشور 

هتـسباو شیپ  زا  شیب  روشکو  دوبن  دـیدج  رکفو  يژوـلونکت  زا  يربـخ  فـلتخم ، ياهلدـم  اـبیز و  رهاـظ  نیا  سپ  رد  دـش و  روـشک  دراو 
هک میوش  یم  رکذتم  ار  بلطم  نیا  نایاپرد  هدنام . بقع  هن  دناوخ  هدش  هتـشاد  هگن  بقع  دیاب  ار  اهروشک  نیا  سپ  دش . هدننک  فرـصمو 
هک ارچ  دوب . میهاوخ  اکیرمآ  يرابکتـسا  تموکح  هقطنمو  یمالـسا  ياهروشکرد  نآ  شرتسگو  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هزورما 
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همئا مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرنو   : " دوـمرف هک  میراد  خـسار  داـقتعا  مـیرک  نآرق  دـنوادخ و  هدـعو  هـب 
" نیثراولا مهلعجنو 

مالسا دروم  رد  نیا  ایآ  دننک  یم  طوقـس  تیاهن  رد  »و  يریپ ، یناوج ، یکدوک  » دنراد هرود  هس  اه  ندمت  هک  گرزب  ناخروم  زا  یکی  هتفگ  هب  هجوت  اب 
. دنک یم  قدص  زین 

شسرپ

رد نیا  ایآ  دننک  یم  طوقـس  تیاهن  رد  »و  يریپ ، یناوج ، یکدوک  » دنراد هرود  هس  اه  ندـمت  هک  گرزب  ناخروم  زا  یکی  هتفگ  هب  هجوت  اب 
. دنک یم  قدص  زین  مالسا  دروم 

خساپ

نارود یط  زا  سپ  تسا و  يدورف  يزارف و  ياراد  ناسنا ، هب  طوبرم  رما  ره  رت ، یلک  يرظن  رد  اـی  ندـمت و  هژیو  هب  یعاـمتجا ، هدـیدپ  ره 
رمع يرشب  هعماج  گنهرف و  ندمت و  ره  يارب  خیرات  هفسالف  ناسانش و  هعماج  ور  نیا  زا  دنک . یم  یط  ار  دوخ  یعیبط  ریـسم  زارف ، جوا و 

نییبت و رد  یعس  فلتخم  ياه  هاگدید  زا  هدوب و  لئاق  یعفادت  تلاح  ییایوپ و  یمجاهت و  تلاح  طوقس ، روهظ و  لوزن ، دوعـص و  نیعم ،
ياه شزرا  دوش ؛ یم  زاغآ  ییاه  شزرا  زا  یندمت  ره  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تنارود  لیو  هنومن  ناونع  هب  دنا ؛ هدومن  هدـیدپ  نیا  حیـضوت 

شتـسرپ دیحوت و  ياج  هب  مدرم  شناد ، دـشر  اب  دزاس . یم  رادـیدپ  ار  نونف  شناد و  روهظ و  هنیمز  یتدـم  زا  سپ  هک  یلاعتم  دـنمفده و 
هجیتـن رد  دوش و  یم  زاـغآ  شناد  شزرا و  ناـیم  گـنج  هک  تسا  ماـگنه  نیا  زا  دـنزادرپ و  یم  لـقع  ملع و  شیاتـس  هب  يونعم ، يداـبم 

یم فقوتم  جیردت  هب  هدش  دنک  عماوج  كرحم  يورین  نیاربانب  دش . دهاوخ  تسا  یـشزرا  ياه  هزیگنا  هک  هیلوا  ياه  هزیگنا  لوفا  بجوم 
هنوگ هب  دقتعم  نودلخ  نبا  هیرظن ، نیا  سکعرب  ص 86 .) ج 1 ، تنارود ، لیو   ) دوش یم  نایامن  ندـمت  طاطحنا  هرود  هجیتن  رد  ددرگ و 

ماجنارس دادبتسا و  یگماکدوخ و  شیادیپ  هلحرم  هیلوا ، هزرابم  راکیپ و  هلحرم  دوش : یم  هصالخ  هلحرم  هس  رد  هک  تسا  یندمت  رود  يا 
(. 317 صـص 320 -  يدابانگ ، نیورپ  دـمحم  همجرت  نودـلخ ، نبا  همدـقم   ) دور یم  رامـش  هب  رود  نیا  نایاپ  هک  داـسف  لـمجت و  هلحرم 

ماظن اه و  ندمت  اه ، گنهرف  طوقـس  تیعطق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  میوش ؛ ایوج  هراب  نیا  رد  ار  مالـسا  رظن  تسا  مزال  نونکا 
هنامیکح هاگتسد  فلخت  لباق  ریغ  مهم و  ياه  تنس  زا  یکی  ار  اه  تما  یگدنز  نایم  رد  لوحت  رییغت و  نیا  دنک و  یم  ثحب  يرـشب  ياه 

هظعوم يده و  سانل و  نایب  اذه  نیبذکملا  هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریسف  ننـس  مکلبق  نم  تلخ  دق  : » دنک یم  یقلت  تقلخ 
شدرگ نیمز  يور  رد  سپ  تشاد  دوجو  ییاه  تنـس  امـش  زا  شیپ  نینمؤم ؛... متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونهت و  ـال  و  نیقتملل .
تـسا يزردنا  تیاده و  مدرم و  مومع  يارب  تسا  ینایب  نیا  تسا  هدوب  هنوگچ  ادخ  تایآ  ناگدننک  بیذکت  ماجنارـس  دـیرگنب  دـینک و 

...« دیشاب هتشاد  نامیا  یتسار  هب  رگا  دیرترب  امش  هک  دیدرگم  نیگهودنا  دیوشن و  تسـس  ناگدروآ  نامیا  يا  امـش  ناگـشیپ و  اوقت  يارب 
اهنآ نتفرگ  هلصاف  يرود و  اه  ندمت  طاطحنا  تلع  هک  دزاس  یم  نایامن  ار  تیعقاو  نیا  قوف  هیآ  یسررب  ات 139 .) هیآ 137  نارمع ، لآ  )
ظفح تروص  رد  هک  دـهد  یم  دـیما  اهنآ  هب  ناناملـسم ، هب  يزومآ  تربع  نمـض  هیآ  نیا  تسا ، هدوب  یهلا  ناربمایپ  میلاعت  دـنوادخ و  زا 

ساسارب تساهنآ . نآ  زا  يزوریپ  يرترب و  هکلب  دـنوش ، یمن  طاطحنا  راچد  اهنت  هن  یهلا  تیادـه  ریـسم  رد  تکرح  دـنوادخ و  هب  ناـمیا 
دوجو قیمع  یگتـسبمه  مدرم  هعماـج و  ینورد  تارییغت  تـالوحت و  اـب  یعاـمتجا  ياـه  ینوگرگد  نیب  یهلا ، ياـه  تنـس  زا  رگید  یکی 

کی موق و  کی  بولطماـن ، اـی  بولطم و  یقـالخا  يراـتفر و  یتدـیقع و  يرکف و  لوحت  ینوگرگد و  اـهنت  یهلا  هطباـض  نیا  قبط  دراد ،
نآ تایح  فلتخم  بناوج  داعبا و  رد  یعاجترا  ای  لماکت  تارییغت  اه و  ینوگرگد  تلع  زادرپ و  هنیمز  دـناوت  یم  هک  تسا  تلم  هعماج و 
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دهاوخن نوگرگد  ار  يا  هعماج  موق و  چیه  تشونرـس  دنوادخ  مهـسفنأب ؛  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : » دشاب هعماج  لسن  موق و 
اب یمالـسا و  هاگدید  زا  هصالخ  روط  هب  هیآ 11 .) دـعر ، « ) دـنزاس نوگرگد  نورد  زا  ار  ناشلاح  هعماج  نآ  دوخ  هک  ینامز  رگم  تخاس 

لماع نیرتمهم  هک  تفای  تسد  يدـنب  عمج  نیا  هب  ناوت  یم  دـنا ، هدـش  طاطحنا  یـشاپورف و  راـچد  هک  ییاـه  ندـمت  تشونرـس  یـسررب 
رگا و  یهلا .  لیـصا  میلاـعت  زا  عاـطقنا  فارحنا و  . 2 یهلا . میلاعت  اب  طاـبترا  مدـع  ناـنآ و  ندوب  يرـشب  . 1 زا : دـنترابع  اه  ندـمت  طوقس 
یقاب هار  نیا  رد  رمتسم  تروص  هب  ایناث  دشاب و  هتفرگ  لکش  یهلا  لیصا  میلاعت  هیاپ  رب  الوا  ینعی  دشاب  اربم  قوف  تیصوصخ  ود  زا  یندمت 

يرقلا لها  نا  ولو  : » تسا ینادواج  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  هغبـص  هک  يرما  ره  اریز  درادـن . هار  نآ  رد  يدوباـن  لاوز و  هجو  چـیه  هب  دـنامب ،
یم نامیا  اه  يداـبآ  مدرم  رگا  نوبـسکی ؛ اوناـک  اـمب  مهانذـخأف  اوبذـک  نکلو  ضرـالاو  ءامـسلا  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونمآ و 

بیذکت هار  نانآ  اما  میدوشگ  یم  نیمز  نامسآ و  زا  ییاه  تکرب  اهنآ  يارب  دیدرت  یب  دنتفرگ ، یم  شیپ  ار  اوقت  دیحوت و  هار  دندروآ و 
نینچمه و  هیآ 96 .) فارعا ، « ) میدرک هذخاؤم  ار  نانآ  دنداد  ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  سپ  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  قح  هناجوجل  راکنا  و 

ام دنهد  همادا  ار  اوقت  دیحوت و  میقتسم  هار  نانیا  رگا  و  اقدغ ؛ اءام  مهانیقسأل  هقیرطلا  یلع  اوماقتسا  ول  نا  و  : » دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد 
مالـسا اب  یمالـسا  ندمت  نیب  دیاب  ام  هک  نیا  هتکن  نیرخآ  و  هیآ 16 .) نج ، « ) میزاس یم  باریـس  ناوارف  ياه  تمعن  يزور و  زا  ار  ناـنیا 

لکش ینایحو  ای  يدام  زا  معا  فلتخم  ياه  هزومآ  اه و  گنهرف  ساسارب  دناوت  یم  هک  تسا  يرـشب  يا  هلوقم  ندمت  میوش ؛ لئاق  توافت 
رب ینتبم  ياه  ندـمت  یتح  اه -  ندـمت  رد  طاطحنا  لامتحا  دـنچ  ره  ور  نیا  زا  دراد  ینایحو  هبنج  اهنت  هک  تسا  ینید  مالـسا  اـما  دریگب .

دنوادخ هکلب  تسین ، ریذپ  طاطحنا  هجو  چیه  هب  اهنت  هن  مالسا  نید  لصا  یلو  دراد ، دوجو  نانآ ، فارحنا  لابند  هب  ینایحو -  ياه  هزومآ 
هیآ رون ، « ) ضرالا یف  مهتفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  : » تسا هداد  ار  نآ  لماک  هرطیس  يرترب و  هدعو  لاعتم 
نیا نوماریپ  رتشیب  هعلاطم  تهج  (. 346 ص 66 -  ج 1 ، لامعلازنک ، « ) هیلع یلعی  الو  اولعی  مالـسالا   » دیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  و  (. 55

طوقـس لماوع  یـشهوژپ 1382 -  تامدـخ  دانـسا و  زکرم  یتیالو ، ربکا  یلع  ناریا ، مالـسا و  ندـمت  گنهرف و  ياـیوپ  عوضوم ر.ك - :
یلع نآرق ، هاگدید  زا  اه  ندمت  طوقـس  روهظ و   - 1378 يدنواهن ، تاراشتنا  یلامج ، هللا  ترـصن  هغالبلا ، جهن  نآرق و  رد  اه  تموکح 

یضترم 1370 رشن  مق ، یمرک ،

؟ دنرتولج يژولونکت ) يرو  نف  رظن  زا  دنتسه ، نید  یب  هک  اهیبرغ  ارچ 

شسرپ

؟ دنرتولج يژولونکت ) يرو  نف  رظن  زا  دنتسه ، نید  یب  هک  اهیبرغ  ارچ 

خساپ

يرایسب دنتسه و  ناناملسم  زاهک  یبرغ  نادنمشناد  زا  رایسب  هچ  دناناملسم ، ای  يدوهی  ای  یحیسم  نانآ  اریز  دنتسین ، نید  یب  اهیبرغ  ًالوا :
اجنآ رد  قیقحت  هنیمز  نوچ  سپـسو  دـناهتفر  برغهب  لیـصحت  يارب  هک  دنتـسه  ناملـسم  ناگبخن  اههدـبز و  ناـمه  یبرغ  نادنمـشناد  زا 

. دوشیم مامت  برغ  مان  هب  نانآ  ياههتخاس  اههشیدناو  تارکفت  نآلاو  دـناهدش  راگدـنام  اجنامه  تسا ، هدوب  ناشدوخ  روشک  زا  رتشیب 

. دناهدرک چوک  اجنآ  هب  یمالـسا  ياهروشک  زا  نانآ  زا  یمیظع  دصرد  هک  دـسریم  هجیتننیاهب  دـنریگب ، رامآ  یبرغ  نادنمـشناد  زا  رگا 
رکفت ملعت و  میلعت و  ربسکع  رب  هکلب  تسا ، هتفرگن  ار  شناد  ملع و  يولج  نید  زگره  دوشیمن و  یملع  تفرشیپ  عنام  نتشاد  نید  ًایناث :

دزن شملع  رطاخ  هب  ار  وا  دوب ، هیقب  زا  رتناوجهک  نیا  اب  ار  مکح  نب  ماشه  (ع ) قداص ماما  دیاهدینشن  رگم  تسا . هدرک  شرافس  هشیدنا  و 
یباتک دـیاش  میروآـیب ، هدـش  دراو  رکفت  ملع و  هب  قیوشت  هنیمز  رد  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  میهاوخب  رگا  درک ؟ مارتحا  داد و  ياـج  دوخ 
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أرقا دشابیم : ندـناوخ  ملق و  ملع و  هرابرد  هدـش ، لزان  (ص ) ربماپ رب  هک  یتایآ  نیلوا  - 1 مینکیم : هراشا  هنومن  دـنچ  هب  یلو  دوش  روطق 
رگید ياـج  رد  [( 77" .)] ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب  ملع  نیذـلا  مرکـألا  کـبر  و  رقا . قلع  نم  ناـسنالا  قلخ  قلخ  يذـلا  کـبر  مساـب 

تایاور رد  دنتـسه ؟ يواسم  دننادیمنهک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ  [( 78 [(؛ نوملعیال نیذلا  نوملعی و  يذلا  يوتـسی  له  دومرف :
رجا و رد  ود  ره  لـصحم  داتــسا و  [( 79 [(؛ سانلا رئاسیف  ریخال  رخأـال و  یف  ناـکی  رـش  ملعتملا  ملاـعلا و  دومرف : هللا  لوسر  تسا : هدـمآ 
زا اب  [( 80" )] تسا دـباع  تدابع  زا  رتهب  ملاع  باوخ  یلع ! يا  دومرف : (ص  ربماـیپ " تسین . مدرم  هیقب  رد  يریخ  دنتـسه و  کیرـش  شزرا 

دوـخ هب  صوـصخم  هلوـقم  زا  نید  ملع و  زا  مادـک  ره  [( 81" )] تس هجرد ا  داتفهدـباع  رب  ملاع  تلیـضفت  تسا : هدـش  لقن  ترـضح  نآ 
هب رهاظتم  هقبطیکی  دنهد : هولج  رگیدـکی  فلخم  ار  ملع  نید و  هک  دـناهدرک  شـشوک  مدرم  زا  هقبط  ود  دومرف : يرهطم  دیهـش  دنتـسه .
هب ملع  زا  ار  مدرم  دنشوکیم  هورگنیا  دناهدرکیم . هدافتسا  مدرم  تلاهج  زا  دناهدروخیم و  ار  مدرم  يرادنید  نان  هک  لهاج  یلو  نید ،

یقالخا یناسنا و  تادهعت  هب  ای  تشپ  یلو  هتخومآ ، شناد  هدرک و  لیصحت  هقبط  رگید  هقبط  دنناسرتب ! تسا  یفانم  نید  اب  هک  نیا  ناونع 
ار نآ  هدرک و  هیکت  ملع  هب  دنـشارتب ، دوخ  فالخ  ياهراک  دوخ و  ياهدیقال  يارب  يرذـع  دناهتـساوخ  هک  نیمه  مههقبط  نیا  تسا . هدز 

هنوگچـیه ندوـب  ملاـع  نتـشاد و  نید  یعقاو ، نادنمـشناد  نارادـنید و  هاگدـید  زا  [( 82" .)] دـناهدرک دادـملق  نید  هب  ندـش  کیدزنعنام 
دیاب تسا ، ملع  لیـصحت و  عنام  يرادنید  دـنیوگیم  هک  نانآ  زا  دنمـشناد . مه  دـشاب و  نمؤم  مهدـناوتیم  ناسنا  دـنرادن . مه  اب  يداضت 

شنیرفآ و رد  رکفت  هـب  ار  ناـسنا  هـک  تـسین  مالـسا  رگم  تـسا ؟ مـلع  لیـصحت  فلاـخم  مالـسا  ياهروتـسدزا  کـی  مادـک  درک . لاؤـس 
قلخ یفنورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و و  ًاـمایق و  هللا  نورکذـی  نیذـلا  دـناوخیم  ارف  ناـهج  ییاـبیز  مظن و  نیمز و  اهنامـسآتقلخ و 
دای هتفخ  ولهپ  هبو  هتـسشن  هداتـسیا و  ار  ادـخ  هک  ناـنآ  83 ؛)] )] رانلا باذـع  انقف  کناحبـس  ًالطاب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرألا  تاومـسلا و 

زا ار  ام  یهزنم ! وت  ياهدیرفاینهدوهیب . ار  ناهج  نیا  ام ! راگدرورپ  يا  دنیوگیم : دنـشیدنا . یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـننکیم و 
: درک لاؤس  دمآ و  (ص ) مرکا لوسر  دزن  راصنا  زا  يدرم  هک : دنکیم  لقن  ناتسار  ناتساد  رد  يرهطم  دیهش  [( " . 84 )] رادزاب شتآ  باذع 

دنمهرهب نآ  رد  تکرشزا  هک  تسه  مه  یملع  یسلجم  دوش و  نفد  سپس  عییشت و  دیاب  تسا و  نایم  رد  یـصخش  هزانج  رگا  هللا ! لوسرای 
یم مورحم  يرگید  زا  مینک ؟ تکرـشراک  ود  نیا  زا  مادـک  ره  رد  مینک ، تکرـش  اج  ود  ره  رد  هک  تسین  مه  تصرف  تقو و  میوشیم و 

هک دنتـسه  يرگید  دارفا  رگا  دومرف : (ص ) مرکا لوسر  منک ؟ تکرـش  نآ  رد  نم  ات  يراد  یم  توسد  ار  ود  نیا  زا  کی  مادـک  وت  مینام .
تدابع و بش  رازه  زا  رامیب و  تدایع  رازه  زا  هزانج و  عییـشت  رازه  رد  روضحزا  ملع  سلجم  رد  دننک ، نفد  ار  نآ  دـنورب و  هزانج  هارمه 

ملاع رـضحم  رد  روضح  اجک و  اهنیا  تسا . رتهب  بجاو  ریغ  داهج  رازه  بجاو و  ریغ  جـح  رازه  وقّدـصت  مهرد  رازه  هزور و  زور  رازه 
هیآ ( 39  ) رمز [. 78 . ] ات 5 تایآ 1  ( 96  ) قلع هروس  [. 77 ؟)] "  . ] 85 )] دوشیم تعاطا  ادـخ  هک  تس  ملع ا  هلیـسو  هب  ینادیمنرگم  اجک ؟

هیآ 191. ( 3  ) نارمع لآ  [. 83 . ] ص 214 راتفگ ، شیپ  [. 82 . ] ص 24 نامه ، [. 81 . ] نامه [. 80 . ] ص 25 ج 2 ، راونالاراحب ، [. 79 . ] 9
ص ج 1 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص ،  ج 2 ، ناتسار ، ناتساد  [. 85 . ] 191 ( 3  ) نارمع لآ  [. 84]

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  شقن 

شسرپ

؟ دوب هچ  تعنص  تفرشیپ  رد  نیملسم  مالسا و  شقن 

خساپ

یعامتجا و یسایس و  نوؤش ، عیمج  رد  مالسا  نید  هک  دید  میهاوخ  مینک  هعلاطم  ار  مالـسا  ینارون  تاروتـسد  نیناوق و  تقد  یمک  اب  رگا 
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داد ناشن  هتـشذگ  رد  نآرق  هیلاع ي  میلاعت  مالـسا و  تسا ، اهنوناق  نیرتهب  ياراد  اهنآ ، ریغ  یماظن و  يزرواـشک و  يداـصتقا ، یگنهرف و 
یم ارجا  المع  نآرق  ماکحا  مالـسا و  هک  يزورنآ  رد  يرآ  دـناسرب . تزع  تمظع و  جوا  هب  ار  تاـقبط  نیرت  تسپ  دـناوت  یم  هنوگچ  هک 

اهتلم نیرت  ندمتم  اه و  تموکح  نیرتدـنمورین  اهتلم  نیرت  هداتفا  بقع  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  هک  درک  تابثا  داد و  ناشن  یبوخ  هب  دـیدرگ 
ناـهج رـسارس  رب  تاـفارخ  لاـهج و  دـندوب  اراد  ار  اههاگــشناد  نیرتـگرزب  ایناپــسا  دادـغب و  رد  نیملــسم  هـکیزور  دروآ . دوـجو  هـب  ار 

نیمز برغم  رد  هزات  هک  ار  یملع  ياـه  تیـصخش  لاـجر و  نآ  زا  دـعب  نرق  نیدـنچ  یتح  درک و  یم  تموکح  اـکیرمآ ) اـپورا و  ) برغم
نیملسم مالسا و  شقن  زا  يرادقم  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دندینازوس . یم  شتآ  رد  هدنز  یملع  دیاقع  نتـشاد  مرج  هب  دندوب  هدرک  روهظ 
دـسیون یم  يوسنارف  قباـس  ریزو  قرـشتسم و  نوبولواتـسوگ ، رتکد  . 1 مینک . وگزاـب  امـش  يارب  برغم  نادنمـشناد  ناـبز  زا  ار  ندـمت  رد 
ياهباتک دیوگ  یم  دوب و  یـسرد  ياهباتک  ءزج  يدایز  تدم  ات  اپورا  یکـشزپ  ياه  هدکـشناد  رد  يزار  ایرکز  دـمحم  یکـشزپ  ياهباتک 

روهشم خروم  ویدسویـسم ، . 2 دـش . یم  هتخانـش  بط  یناـبم  لوصا و  نرق  شـش  تدـم  اـت  هدـش و  همجرت  اـیند  ياـهنابز  ماـمت  هب  یلعوب 
دیاب ًاتقیقح  تخاس و  رـشتنم  برغ  قرـش و  رـسارس  رد  مالـسا  هک  تسا  ییاهـشناد  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  یقرت  دـسیون  یم  يوسنارف 

، هفـسلف یکلف ، یعیبط ، مولع  هک  درک  فارتعا  دیاب  دـیوگ  یم  تروبند  . E3 دنا . هدوب  اپورا  للم  هیلوا  ناداتـسا  نیملـسم  هک  درک  فارتعا 
دراو تهج  نیا  رد  میهاوخب  رگا  تسا . مالسا  تلم  نیهر  اپورا  هکلب  هدش  هتفرگ  نآرق  زا  دومن  هدنز  ار  اپورا  مهد  نرق  رد  هک  تایـضایر 

یملع و تابالقنا  ندمت و  يزاتشیپ  یئاقآ و  تدایس و  يرآ ، دنک . یم  تیافک  ردق  نیمه  هنومن  باب  زا  دشک و  یم  ازارد  هب  نخس  میوش 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) رگید زیچ  هن  درک  یم  تموکح  اهنآ  رب  نآرق  طقف  هک  دوب  ناناملسم  رایتخا  رد  ًارصحنم  ماگنه  نآ  ات  یتعنص 

؟ دناهتشاد یتاعارتخا  فلتخم  ياههنیمز  رد  ناناملسم  ایآ 

شسرپ

؟ دناهتشاد یتاعارتخا  فلتخم  ياههنیمز  رد  ناناملسم  ایآ 

خساپ

یتشک تعنص  رد  دناهتشاد . ياهظحالم  لباق  ياهتفرشیپ  تعنص  ملع و  هنیمز  رد  ناناملسم  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخ  هب  خیرات  هعلاطم  اب 
ياهظحالم لباق  ياهتیقفوم  امیپاوه و ... عارتخا  قیمع ، هاـچ  رفح  ندز و  لـنوت  يزاـس ،  تعاـس  اـمن ، بطق  نتخاـس  یناریتشک ، يزاـس و 

اوه هب  زاورپ  هلیسو  اب  هک  یناسنا  نیلوا  نامـسآ و  هدنفاکـش  نیتسخن  دوشیم . هراشا  امیپاوه  عارتخا  ناتـساد  هب  هنومن  يارب  هک  دنا  هتـشاد 
. درک عارتخا  فافـش  سنج  زا  ار  هشیـش  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  دوب . سانرف  نب  سابع  مانب  سلدـنا  یلاها  زا  ناملـسم  يدرم  تساخرب 

نیا هک  تفگیم  دوخ  اب  درکیم . رکفت  یلاعتقح  تمظع  راثآ  تقلخ و  نوماریپ  رد  دربیم و  رسب  رکفت  لاح  رد  بلغا  سانرف  نب  سابع 
ناسنا هک  دـنراد  هتفهن  زمر  رازه  نارازه  کیره ، نوگانوگ ، ناگدـنرپ  نیا  راوتـسا و  اجرباپ و  ياههوک  نیا  رورپ ، لایخ  ابیز و  ناگراتس 
نآرق تئارق  لاح  رد  يزور  تفریم  رامش  هب  زین  یمالسا  نارگتعنـص  زا  يوقت  دهز و  نیع  رد  وا  دبای . تسد  نآ  زا  یکدنا  هب  تسا  رداق 

نانآ ایآ  ( 6 (؛ ریـصب ءیـش  لکب  هنا  نمحرلا  الا  نهکـسمی  نم  نضبقی  تاـفاص و  مهقوف  ریطلا  یلا  وری  ملوا  هک «:  دـناوخ  کـلم  هروس  رد 
ریس نامسآ  رد  هدش  عمج  ياهلاب  اب  یهاگ  زاب و  ياهلاب  اب  یهاگ  هک  دننکیمن  ّربدت  رکفت و  تسا  ناشیارـس ، يالاب  رد  هک  هدنرپ ، هرابرد 

، هیآ نیا  هرابرد  يدایز  ياهزور  وا  تسانیب .» زیچ  ره  هب  وا  دراد و  هاگن  ّوج  رد  ار  وا  دناوتیم  ادخ  راهق  يورین  زج  ییورین  هچ  دـننکیم ؟
ندـب هلحرم ، نیلوا  رد  هکنیا  ات  دیـشیدنایم . اهنآ  ندـمآ  دورف  زرط  اهنآ و  ندز  لاب  تلاح  ناگدـنرپ و  ندـب  ناـمتخاس  اوه و  یگنوگچ 

دیدن و دوخ  رد  دوعص  تردق  رتم  دنچ  زا  شیب  یلو  درک ، زاورپ  اوه  هب  تسب و  ددعتم  ياههمـست  اب  دیناشوپ و  رپ  زا  رپ  ياهلاب  اب  ار  دوخ 
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رد تخادرپ و  هعلاطم  هب  هرابود  يو  دنک . تحارتسا  یتدم  دیدرگ  راچان  تشگ و  حورجم  وا  تشپ  زا  یتمـسق  دروخ . نیمز  هب  هلـصافالب 
لاب ود  هب  هیبش  يزلف  تلکسا  ود  نآ  يارب  هتخاس ، نزو  مک  يزلف  زا  ار  دوخ  يامیپاوه  نیلوا  يرجه ، موس  نرق  اب  ربارب  يدالیم ، لاس 813
مشچ ربارب  رد  سپـس  دنک . رتعیرـس  ار  تکرح  دشاب و  اوه  زا  رپ  نآ  لخاد  ات  تسب ، مکحم  یـششوپ  اب  ار  تلکـسا  فارطا  و  درک . هیبعت 
نیمز يور  رب  سپـس  درک و  شدرگ  اوه  رد  يرتم  دـنچ  عافترا  اـت  دـش و  راوس  شیوخ  ياـمیپاوه  رب  هبطرق  یـسلدنا  ناملـسم  نت  نارازه 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تخادرپ « . نآ  لیمکت  هب  نآ  زا  سپ  يو  تسشن 

؟ دراد دوجو  یطابترا  هچ  تفرشیپ  يرفاک و  یگدنام  بقع  یناملسم و  ءهلوقم  ود  نیب 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یطابترا  هچ  تفرشیپ  يرفاک و  یگدنام  بقع  یناملسم و  ءهلوقم  ود  نیب 

خساپ

 , ناملـسم ءهعماج  ره  هک  تسینروط  نیا  ینعی  تسین ;  يواـست  یفـسلف  یقطنم و  رظن  زا  یگداـتفا  بقع  ندوب و  ناملـسم  ءهلوقم  ود  نیب 
. دشاب رفاک  هداتفا ,  بقع  يروشک  تسا  نکممو  دـشاب  زین  هتفرـشیپ  نیدـتم ,  ناملـسم و  يا  هعماج  تسا  نکمم  اریز  دـشاب , هداتفا  بقع 

يارب ار  هنیمز  دشاب , لماک  تفرعم  اب  يراد  نید  رگا  هتبلا  تسین ;  يراد  نید  مدع  يراد و  نید  ءهدییاز  یگداتفا  بقع  تفرشیپ و  ًالوصا 
هعماج رد  مادک  ره  رگید و  لامک  يراد ,  نید  تسا و  لامک  عون  کی  یتعنصو ,  یملع  تفرشیپ  اهتنم  دنک , یم  دعاسم  هعماج  تفرشیپ 

ياه هنیمز  رد  تفرشیپ  هعماج ,  رد  ملع  تیصاخ  تسا .  توافتم  لامک  ود  ره  تیـصاخ  ودراد  ار  دوخ  هب  طوبرم  لامک  هعماج  دشاب , يا 
يرکف و شمارآ  نامیا و  ندمآ  دوجو  هب  ریگاپ و  تسد و  ياهدنب  دیق و  زا  يراگتسر  حالص و  يراد ,  نید  تیصاخ  تسا و  نوگانوگ 
درادار و دوخ  تیصاخ  مادک  ره  هکلب  تسین ,  يواست  یناملـسم  اب  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  ءهلوقم  ود  نیب  نیاربانب  دشاب . یم  یمـسج 

لمکم هلوقم  ود  نیا  تفگ  ناوت  یم  دـشاب . نیدـتم  مه  تعنـص و  ملع و  رد  هتفرـشیپ  دـیاب  هعماج  تسا .  مزـال  دوخ  ياـج  رد  مادـک  ره 
مالسا نید  ًاصوصخم  یهلا  نایدا  دشاب . هتفرشیپ  دناوت  یم  راد , نید  ءهعماج  ره  اریز  درادن , دوجو  یفانت  ّداضتود و  نآ  نیب  دنرگیدکی و 

هب مالساردقچ  دیوش  هجوتم  ات  دینک  هعلاطم  تسه ,  ملع  تیمها  ءهرابرد  هک  ار  یتایاور  تایآ و  دنا . هدرک  شرافس  تفرشیپ  شناد و  هب 
دیـشمج و نیدـلا  ثایغو  انیـس  یلعوبا  یباراف و  نوچ  ینادنمـشناد  دوجو  ناناملـسم ,  نانیدـتم و  نیب  رد  تسا .  هداد  تیمها  هلئـسم  نیا 
رت شیب  دـینیب  یم  ینوـنک  ناـمز  ردرگا  تسا .  اعدـم  نیا  دـهاش  رگید  ملاـع  اهدـص  ینوریب و  ناـحیروبا  یـسوط و  نیدلاریـصن  هجاوـخ 

نارادمتسایس تسد  رگا  دراد . یـسایس  أشنم  هکلب   , تسین دراد  نید  رطاخ  هب  دنتـسین , هتفریپ  یتعنـص  یملع و  رظن  زا  ناملـسم  ياهروشک 
ياهدایپملا رد  رد  تیقفوم  نآ  ءهنومن  هک  دنراد , ار  تفرشیپ  یگتـسیاش  ناناملـسم  دید  دیهاوخ  دشاب , هاتوک  ناناملـسم  رـس  زا  رگلواپچ 

ناملسم ياهروشک  هلمج  زا  رگید  ياهروشک  زا  هک  تسا  ینادنمشناد  طسوت  یبرغ  ياهروشک  رد  اه  تفرشیپ  زا  يرایسب  تسا .  یناهج 
 . تسا هدرک  بذج  يوحن  هب  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  ناملسم  ریغ  ناملسم و  رکفتم  ياهزغم  یبرغ  ياهروشک  دنا . هدرک  ترجه  اج  نآ  هب 

ءهزادنا هب  بتکم  مادک  دنا . هتـشادن  شقن   , يروآ نف  ياراد  یتعنـص و  ياهروشک  ياه  تفرـشیپ  رد  ناناملـسم  تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب 
: دیامرف یم  ملق  ءهروس  رد  ای  ( 1 : ) دیامرف یمو  هدرک  حیرصت  ملع  تّیمها  هب  يدراوم  رد  نآرق  تسا ؟  هداد  شزرا  ملع  هب  مالـسا  بتکم 

يادخ ( 2 ;) ملقلاب مّلع  يذلا  خساپ : مرکالا  ّکبر  أرقا و  خساپ : قلع  نم  ناسنالا  قلخ  خساپ : قلخ  يّذلا  دـیامرف : یم  قلع  ءهروس  رد  ای  و 
اطع ودـب  ار  اه  هنیمز  رگید  یعامتجا و  یخیراـت و  لـماکت  تفرـشیپ و  دادعتـسا  ینعی  تخومآ ;  ناـسنا  هب  شناد  هک  تسا  ومه  راوگرزب 
ساپ دندش و  هتخاب  دوخ  هک  ینامز  زا  اما  دنتشاد , هگن  هتخورفارب  ار  نامدرم  تیاده  ملع و  لعشم  لاس  رازه  دودح  ناناملـسم  ( 3 .) دومرف
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لماوع هکلب  دوبن , ناشنامیا  نید و  ناناملسم  یگداتفا  بقع  تلع  دش . زاغآ  نانآ  یگداتفا  بقع  دش , زاب  ناملسم  ياهروشک  هب  رامعتسا 
4 ءهـیآ 1 ـ  96  ) قلع یقروا 2. پـ  ) ءهـیآ 9  39  ) رمز یقروا 1. پـ . ) دـشاب یم  رامعتـسا  یـسایس و  یگتـسباو  اـه  نآ  نیرت  مـهم  هـک  یفتخم 

ص 10 ناسنا ,  یعامتجا  لماکت  يرهطم ,  یقروا 3. (پـ

؟ دندومن طوقس  دندرک و  اهر  ار  نید  ناناملسم  اما  دندومن , تفرشیپ  دندرک و  اهر  ار  بهذم  اه  یبرغ  ارچ 

شسرپ

؟ دندومن طوقس  دندرک و  اهر  ار  نید  ناناملسم  اما  دندومن , تفرشیپ  دندرک و  اهر  ار  بهذم  اه  یبرغ  ارچ 

خساپ

هدش فیرحت  دوب , نآ  لابند  سناسنر  زا  لبق  اپورا  هک  یبهذم  درک . وجتـسج  بهذم  ود  تامیلعت  ياوتحم  رد  دـیاب  ار  هناگود  ریثأت  تلع 
نید دندرک , اهر  ار  نآ  برغزا ,  هناروکروک  دیلقت  هب  ناناملسم  هک  یبهذم  اما  دوب . تفرـشیپ  دشر و  عنام  تهج  نیمه  هب  دوب ; یفارخ  و 

یقرت دشر و  فرش و  تزع و  ءهیام  شا  ینامسآ  باتک  هتـشگ و  راوتـسا  ناسنا  تشرـس  ترطف و  ءهیاپ  رب  نآ  نیناوق  هک  ینید  دوب . یهلا 
ياه هشیدنا  مجاهت  هنتف و  بوشآ و  راگزور  رد  ًاصوصخم  يرصع  ره  رد  نیاربانب  ( 1  : .) ییسلگنا هدنسیون  فوسلیف و  لوق  هب  دوب . نانآ 

(2 : .) دومرف مرکا 6 ربمایپ  تسا .  نآرق  ددرگ , یم  يراگتـسر  تاجن و  ثعاب  دـنک و  یم  لصتم  قح  هبار  ام  هک  ینامـسیر  اهنت  یفارحنا , 
ج 4 یفاـک ,  لوصا  ینیلک ,  بوقعی  نب  دـمحم  رفعجوبا  یقروا 2. پـ  ) 30 ص 29 ـ نآرق ,  خیرات  یناجنز ,  دهتجم  هلادـبعوبا  یقروا 1. (پـ

ثیدح ش 2 نآرقلا ,  لضف  باتک 

راکتبا و دوخ  زا  دیابن  ناناملـسم  ارچ  دـنا ؟ هتخاس  دوخ  ور  هلابند  ار  نانآ  هتفرگ و  ناناملـسمزا  ار  لمع  راکتبا  اهزیچ  رت  شیب  رد  اه  یبرغ  ارچ 
؟ دنشاب هتشاد  تیقالخ 

شسرپ

دوخ زا  دـیابن  ناناملـسم  ارچ  دـنا ؟ هتخاس  دوخ  ور  هلابند  ار  نانآ  هتفرگ و  ناناملـسمزا  ار  لـمع  راـکتبا  اـهزیچ  رت  شیب  رد  اـه  یبرغ  ارچ 
؟ دنشاب هتشاد  تیقالخ  راکتبا و 

خساپ

دنتسین هدز  برغ  ششوپ  زرطرد  ًاصوصخم  اهراک , رد  يدارفا  دنرایسب  اریز  دنا ; هتخاسن  دوخ  ور  هلابند  ار  ناناملسم  ءهمه  اه  یبرغ  ًالّوا :
اه یبرغ  یناسک  اهنت  رداچ و .... ندیشوپ  رد  هبّجحم  ياه  مناخ  چولب ,  رل , درک , ریاشع , مدرم  لثم  دنا , هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  و 

تالآ نیشام  رازبا  نوچ  هنافّـسأتم  ًایناث : دنراد . ینیب  مک  دوخ  ساسحا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  هک  دنهد  یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار 
: ًاثلاث دـنرخب . ار  یجراخ  ساـنجا  دـنراد  لـیم  مدرم  اذـل   , تسین رادروخرب  یبوخ  ماکحتـسا  زا  یمالـسا  ياـهروشک  رد  یگدـنز  مزاول  و 

يرامعتـسا یبرغ و  ياهروشک  نآ  یلـصا  لماع   ) یگدـنز تالکـشم  يرادـن و  رقف و  رطاخ  هب  یمالـسا  هژیو  هب  موس ,  ناهج  ياهروشک 
تاناکما ندوبن  رطاخ  هب  اما  دـنراد , ار  عارتخا  راکتبا و  ییاناوت  اه  یلیخ  ًاعبار : دـنرادن . عارتخا  راکتبا و  يارب  يا  هلـصوح  لاح و  تسا ) 

دنتسه یمالـسا  ياهروشک  زا  دننک  یم  عارتخا  دنراد و  راکتبا  برغ  رد  هک  یناسک  زا  يدایز  ءهّدع  ًاسماخ : دننک . یم  رظن  فرـص  نآ  زا 
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. دنا هتفر  وس  تمس و  نآ  هب  تاناکما  دوبنرطاخ  هب  هک 

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

شسرپ

؟ دننکیمن تفرشیپ  یمالسا  عماوج  ارچ  دوشیم  ناسنا  یگدنز  دوبهب  بجوم  نید  رگا 

خساپ

ار کی  چـیه  دزرویم و  مامتها  وا  يورخا  تایح  هب  مه  دراد و  هجوت  ناسنا  يویند  تایح  هب  مه  هک  تسا  یعماـج  نید  مالـسا  کـشیب 
اب اههنیمز  زا  يرایـسب  رد  درادن و  نتفگ  يارب  یفرح  مالـسا  هک  هدـش  اقلا  هنوگ  نیا  دـنچ  یللع  هب  هنافـسأتم  یلو  دـنادیمن . يرگید  عنام 

اکیرمآ دـندربیم و  رـس  هب  شحوت  رد  شنانکاس  دوبن و  يربخ  چـیه  برغ  رد  هک  زور  نآ   » هک یلاح  رد  تسا  هجاوم  یتساک  ناـصقن و 
طلـست ضیعبت و  تیفارـشا و  دادبتـسا و  موـکحم  مور ، ناریا و  رواـنهپ  تکلمم  رد  مدرم -  و  دوـب -  یـشحو  همین  ناتـسوپخرس  نـیمزرس 

هک داتسرف  نیناوق  (ص ) مرکا لوسر  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوبن ، اهنآ  رد  نوناق  مدرم و  تموکح  زا  يرثا  دندوب و  نادنمتردق 
ات دوش  دقعنم  شاهفطن  هکنآ  زا  شیپ  ناسنا  يارب  تسا . هدروآ  بادآ  نوناق و  روما ، همه  يارب  دیآیم . تفگـش  هب  اهنآ  تمظع  زا  ناسنا 

یتموکح یعامتجا و  روما  يارب  دراد  نوناق  يدابع  فیاظو  يارب  هک  روط  ناـمه  تسا . هدرک  عضو  نوناـق  دوریم ، روگ  هب  هکنآ  زا  سپ 
ياههنیمز رد  ناـمز  رید  زا  هک  يروطق  ياـهباتک  تسا . عماـج  لـماکتم و  یقرتم و  قوقح  کـی  مالـسا  قوقح  دراد . مسر  هار و  نوناـق و 

گنج و حلـص و  تاررقم  اهتلم و  نیب  طباور  اـت  هتفرگ  صاـصق  دودـح و  تـالماعم و  اـضق و  ماـکحا  زا  هدـش ، نیودـت  یقوقح  فلتخم 
نآ يارب  یفیلکت  مالسا  هک  تسین  یتایح  عوضوم  چیه  تسا . مالسا  تاماظن  ماکحا و  زا  ياهمش  یصوصخ ، یمومع و  للملا  نیب  قوقح 
یلو دنشاب  عماوج  نیرتهتفرشیپ  رادنید  یمالسا و  عماوج  تسیابیم  قوف  يانبم  قبط  {«. 1} دشاب هدادن  نآ  هرابرد  یمکح  هتشادن و  ررقم 

هجاوم یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا و  تالکـشم  عاونا  اـب  عماوج  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  دوـشیم  هدـهاشم  جراـخ  ملاـع  رد  هچنآ 
زا یخرب  هک  تسا  يرگید  لماوع  لولعم  یگدنام ، بقع  طاطحنا و  نیا  درادن و  یبیع  دوخ ، تاذ  رد  مالسا  تسیچ ؟ تلع  سپ  دنتـسه ،
رد هـک  قیـالان -  ناربـهر  طـلغ و  ياـهیربهر   - 3 ییارگ ؛ هـــقرف  بزحت و   - 2 مالـسا ؛ یلـصا  ریــسم  زا  فارحنا   - 1 تسا : نینچ  اـهنآ 

ندرب ورف  دوخ  ِكال  رد  رـس  ینارذگـشوخ و   - 4 میاهدوب ؛ -  خـیرات  لوط  رد  ناشن  دـمآ  راک  يور  دـهاش  یمالـسا  رهاظ  هب  ياهروشک 
دامتعا نداد  تسد  زا  یگتخاـب و  دوخ   - 7 یمالسا ؛ ياهروشک  هب  رامعتـسا  موجه   - 6 مالسا ؛ نانمشد  یبیرخت  ياهتیلاعف   - 5 نیملسم ؛

مان زین  رگیدکی  اب  اهنآ  ییورایور  نانآ و  ندش  هتـسد  هتـسد  ناناملـسم و  نایم  داحتا  مدـع  زا  ناوتیم  لماوع  نیا  رب  هوالع  { 2 .} سفن هب 
رد دـنامب و  یقاب  یمالـسا  ياهروشک  رد  مالـسا  زا  يرهاظ  طقف  هک  دوشیم  ثعاب  زین  حـلاص  هیقف و  ریغ  هتـسیاشان و  ناربهر  دوجو  درب .

ماکحا و زا  یمالـسا  عماوج  هک  هزادـنا  ره  هب  هک  تسا  حـضاو  ددرگ و  ارجا  رتمک  ای  دوشن و  ارجا  اهروشک  نآ  رد  ینید  تاروتـسد  عقاو 
تسایس و گنهرف ، هصرع  رد  یناربج  لباق  ریغ  ياهررـض  هدنامزاب و  شیوخ  یبهذم  لیـصا  تیوه  زا  دنریگب ، هلـصاف  مالـسا  تاروتـسد 

زین داصتقا  تعنص و  يروآنف  گنهرف ، هجوت  مدع  ینارذگشوخ و  بعل و  وهل و  هب  ناناملسم  ندروآ  ور  دش . دنهاوخ  لمحتم  ار  داصتقا 
یکی تفگ  ناوتیم  کش  یب  تسا . هتشاد  یپ  رد  هناگیب  ياهتلود  هب  ار  نانآ  یگتسباو  هدش و  ناناملسم  عماوج  یگتخیسگ  مه  زا  ثعاب 
عماوج نیا  رد  نید  دوجو  هن  تسا  ینید  تاروتـسد  نید و  هب  نانآ  یهجوت  یب  یمالـسا  ياـهروشک  یگدـنام  بقع  لـماوع  نیرتمهم  زا 

اهنت تسا و  هداد  نامرف  هعماج  رد  يدازآ  لدع و  يرارقرب  یعامتجا  تلادع  مولع  يریگارف  هب  هراومه  مالـسا  شخب  تایح  نییآ  هک  ارچ 
سدـقم نییآ  هتفای ، تسد  اهراعـش  نیا  هب  زورما  برغ  ناهج  رگا  دوشیم و  دای  هعـسوت  رهاظم  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  ياهزیچ  نامه 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 908 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  ص 6 ، ینیمخ ، ماما  هیقف ، تیـالو  ر.ك : [. 1 . ] تسا هتـشاد  نایب  لبق  لاس  دنچ  رازه و  رد  ار  اهنآ  مالـسا 
، ینابرق نیدباعلا  نیز  رثا  نیملسم  طاطحنا  مالسا و  تفرشیپ  للع  باتک  هب  دیرگنب  هدش  دای  لماوع  لیصفت  زا  یهاگآ  يارب  [. 2 . ] ینیمخ

. دعب هب  ص 269 

بقع نیا  لیلد  دنتسه . هدنام  بقع  ناملسم  ياهروشک  یلو  دناهدرک ، تفرشیپ  همه  نیا  دنتـسین ، مالـسا  هب  دقتعم  هک  نپاژ  لثم  ییاهروشک  ارچ 
؟ تسیچ یگدنام 

شسرپ

نیا لیلد  دنتسه . هدنام  بقع  ناملسم  ياهروشک  یلو  دناهدرک ، تفرشیپ  همه  نیا  دنتسین ، مالسا  هب  دقتعم  هک  نپاژ  لثم  ییاهروشک  ارچ 
؟ تسیچ یگدنام  بقع 

خساپ

رد هکلب  دینکن ، تفرشیپ  هک  هدادن  روتسد  ناناملسم  زا  یسک  هب  ناماما  ربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  تسین و  رشب  تفرـشیپ  اب  فلاخم  مالـسا 
هدرک رپ  ار  ناهج  شوگ  یمالـسا  ياهروشک  تفرـشیپ  هزاوآ  دوبن ، يربخ  نپاژ  اپورا و  اکیرما و  ياهتفرـشیپ  زا  ًالـصا  هک  ییاه  ناـمز 

رد ناـنآ  ياـهباتک  کـیدزن ، ياـهنامز  نـیمه  اـت  هـک  دنتـساخرب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  فـلتخم  ياـههنیمز  رد  ینادنمـشناد  دوـب .
یـسوط ریـصن  هجاوـخ  دوـبن ، نیبرود  هاگتـسد  یـسانشهراتس و  ملع  يروـشک  چـیه  رد  هک  تـقو  نآ  دـش . سیردـت  برغ  ياههاگـشناد 

ترجاهم یبرغ  یقرـش و  ياهروشک  هب  نانآ  یلو  دنتـسه ، ناناملـسم  زا  اـیند  نادنمـشناد  رثکا  مه  اـم  ناـمز  رد  دوب و  نف  نیا  صـصختم 
لوـلعم یگداـتفا  بقع  هک  ناـنچ  مه  دـشاب ، ینید  یب  نویدـم  هتفرـشیپ  ياـهروشک  ياهتفرـشیپ  یماـمت  هک  تسین  روـط  نیا  دـناهدرک .

رب ناگناگیب  طلست  تیمکاح و   - 1 دشاب : لیذ  دراوم  دناوتیم  یمالـسا  ياهروشک  یگداتفا  بقع  لماوع  یلک  روط  هب  تسین . يرادـنید 
ياهروشک یگداتفا  بقع  رد  یـساسا  رایـسب  شقن  لماع  نیا  یمالـسا  ياـهروشک  ندوب  هطلـس  ریز  یمالـسا و  ياـهروشک  ياـهتسایس 

اهراک نیا  هب  تسد  نانآ ، ياههدروآرف  جاتحم  دنشاب و  نانآ  داوم  هدننک  فرـصم  یمالـسا  ياهروشک  هک  نیا  يارب  نانآ  دراد . ناملـسم 
یلخاد تاـفالتخا   - 2 دـننکیم . بذـج  دوخ  هب  دـنرخیم و  ار  ناملـسم  نادنمـشناد  دادعتـسا و  اب  نایوجـشناد  اـهروشک  نیا  دـننزیم .

 - 3 دوـشیم . هعماـج  راـکفا  یگدوـسرف  ثعاـب  تفرـشیپ و  عناـم  هدوـهیب  ياـهلاجنج  یبهذـم و  تاـفالتخا  لـثم  یمالـسا ، ياـهروشک 
ناناملـسم و يداصتقا  رقف   - 4 دوشیم . مزال  ياهیهاگآ  دـشر و  هب  یهجوت  یب  ثعاب  یبرغ  رهاظم  تیباذـج  ناناملـسم و  یگتخابدوخ 

. دوشیم ناملسم  یگدنام  بقع  ثعاب  دراذگیم  یمالسا  هعماج  رب  ار  دوخ  دب  راثآ  تاناکما  دوبمک 

تسا هتسناوت  یقالخا  ینید و  ياهرایعم  تیاعر  مدع  دوجو  اب  برغ  ارچ  دشاب ؟ یم  هچ  دیدج  تعنص  ملع و  ءهفاق  زا  ناناملـسم  یگدنام  بقع  تلع 
؟ دهن ماگ  كالفا  رب  دنشن و  تعنص  كرات  رب 

شسرپ

یقالخا ینید و  ياهرایعم  تیاعر  مدع  دوجو  اب  برغ  ارچ  دشاب ؟ یم  هچ  دیدج  تعنـص  ملع و  ءهفاق  زا  ناناملـسم  یگدـنام  بقع  تلع 
؟ دهن ماگ  كالفا  رب  دنشن و  تعنص  كرات  رب  تسا  هتسناوت 

خساپ
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بآ ریظن  امـش  نهذ  دـیهاوخ  یمندـهد  یم  ناشن  امـش  ءهمان  ود  یتسه  رگـشسرپ  یملعم  هتخودـنا و  شناد  یلاعبانج  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
سونایقا ایرد و  هب  سپـس  هناخدور و  هب  ار  نآ  نایرج  ات  دیتسه  شیوخ  ناج  رد  يا  همـشچ  ندیواک  ددصرد  هکلب  دنامب , هک  ار  یـضوح 

ار شهوژپ  قیقحت و  تمحز  اـت  مینک  یفرعم  امـش  هب  ار  یعباـنم   , فادـها هب  لوصو  تهج  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب  دـییامن , لـصو  یتسه 
رطاخ ءهغدغد  شیوخ  تاعلاطم  اب  دیتسناوتن  نایاپ  رد  رگا  دیتسرفب و  مه  ام  يارب  ار  شیوخ  راک  لوصحم  زا  هخسن  کی  دییامن و  لمحت 

تاعالطا و حطس  مه   1 بیترت :  نیا  هب  قیقحت ;  فادها  دیریگب . سامت  ام  اب  دـیبای , تسد  خـساپ  تقیقح  هب  دـیزاس و  فرط  رب  ار  دوخ 
تاـعلاطم زا  مه  درک ;2  دـیهاوخ  تفایرد  یلیـصفت  تروص  هب  ار  شیوخ  لاؤس  خـساپ  دـبای و  یم  شیازفا  یلاـع  باـنج  ياـه  یهاـگآ 

یفاص زا  دـشاب و  باـن  رگا  ون  ياـه  لـیلحت  اـه و  تشادرب  دیـسرب ;3  ياهنوگ  ماـهلا  ون و  ياـه  لـیلحت  اـه و  تشادرب  هب  ًاـنایحا  شیوخ 
تاعلاطم و لـصاح  ماجنارـس  ددرگ ;4  عاـمتجا  ققحم و  رد  لوـحت  همـشچرسو  أـشنم  دـناوت  یم  دـشاب . هدرک  رذـگ  صـالخا  تقیقح و 

یم هرخالاب  دندرگ . دنم  هرهب  امـش  تاقیقحت  تاکززا  نارگید  ات  دـییامن  لیدـبت  يا  هوزج  ای  باتک  هب  ار  شیوخ  ياه  لیلحت  تشادرب و 
امـش هب  دناوت  یم  هک  یعبانم  تشاد .  دهاوخ  راگدـنام  ياه  هویم  نکل  تسا ,  هارمه  یتخـس  فّلکت و  اب  هچ  رگا  فیلکت ,  نیا  هک  میناد 

ءهشیدنا رد  نیملسم  طاطحنا  فعـض و  لماوع  للع و   2 ینابرق .  نیدباعلا  نیز  نیملسم ,  طاطحنا  مالسا و  تفرـشیپ  للع   1 دنک : کمک 
ربمایپ تلحر  زا  سپ  نیملسم  طاطحنا  تفرشیپ و  للع   3 یقثوم .  دمحا  دیس   , يدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  یحالصا ,  يارآ  یـسایس و 

طاطحنا تمظع و  ءهلاقم   5 یناود .  یلع  همجرت  نالسرا ,  بیکش  اپورا , رد  ناناملسم  تاحوتف  خیرات   4 رکسع . یضاق  یلع  دیس  مرکا 6 
7 یمیکح .  اضر  دمحم  نیملـسم ,  شناد   6 تسا .  هدمآ  تشونرـس  ناسنا و  باتک  ءهمدـقم  رد  هلاقم  نیا  يرهطم .  یـضترم  نیملـسم , 

خیرات  10 هلامربلآ .  ناـهج ,  خـیرات   9 نادیز .  یجرج  مالـسا ,  ندمت  خـیرات   8 هر .)   ) يرهطم دیهـش  ناریا ,  مالـسا و  لباقتم  تامدـخ 
 . ینابرق نیدباعلا  نیز  یمالسا ,  ندمت  گنهرف و 

تسیچ ناملسم  ریغ  ياهروشک  تعنص  تفرشیپ  تلع  دنتسه ؟ رت  هدنام  بقع  اه  یحیسم  اه و  يدوهی  هب  تبسن  یمالسا  ياهروشک  اه و  ناملسم  ارچ 
؟ دنناسرب تعنص  ملع و  ۀلفاق  هب  ار  دوخ  هک  دننکب  دیاب  راک  هچ  اه  ناملسم  و 

شسرپ

ریغ ياهروشک  تعنص  تفرشیپ  تلع  دنتـسه ؟ رت  هدنام  بقع  اه  یحیـسم  اه و  يدوهی  هب  تبـسن  یمالـسا  ياهروشک  اه و  ناملـسم  ارچ 
؟ دنناسرب تعنص  ملع و  ۀلفاق  هب  ار  دوخ  هک  دننکب  دیاب  راک  هچ  اه  ناملسم  تسیچ و  ناملسم 

خساپ

ناملسم نوچ  هک  نیا  هن  ار  نخـس  نیا  دندوب . ندمت  ملع و  راد  مچرپ  لاس  اه  دص  تدم  هب  هتـشذگ  رد  یمالـسا  ياهروشک  ناناملـسم و 
. دـنا هدومن  فارتعا  نآ  هب  اـهراب  ناملـسم  ریغ  نادنمـشناد  تسا و  ریذـپان  راـکنا  یتیعقاو  هکلب  میراد ، یم  ناـیب  بّصعت  ببـس  هب  میتسه ،
، زارد نورق  لوط  رد  هک  برع  داژن  نیا  هک  تسا  ریگنا  تفگـش  : " دـیوگ یم  یمالـسا  ندـمت  ةراـبرد  بهذـم ، ودـنه  ورهن ، لـعل  رهاوج 

ورین اب  دش و  رادیب  ناهگان  دوب ، ربخ  یب  ادـج و  داتفا  یم  قافتا  یحاون  ریاس  رد  هچ  نآ  زا  ًارهاظ  درب و  یم  رـس  هب  یگتفخ  لاح  رد  راگنا 
اپورا و ایـسآ و  رد  تعرـس  هب  هنوگچ  هک  نیا  ناتـساد  اهبرع و  تشذگرـس  تخاـس . ور  ریز و  درک و  دـیدهت  ار  اـیند  فرگـش  یتردـق  و 

لیو [ 23" .] دشاب یم  يرـشب  خـیرات  ياه  یتفگـش  زا  یکی  دـندروآ ، دوجو  هب  یگرزب  یلاع و  ندـمت  گنهرف و  دـنتفای و  هعـسوت  اقیرفآ 
لاس 81 زا  نرق  جـنپ  یط  مالـسا  تسا . خـیرات  گرزب  ثداوح  زا  یمالـسا  ندـمت  لالحمـضا  شیادـیپ و  : " دـیوگ یم  یحیـسم  تنارود 
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نیناوق یناگدـنز و  حطـس  لماکت  کین و  قالخا  ورملق و  طسب  مظن و  ورین و  ظاـحل  زا  يدـالیم ) ات 1200   700  ) يرجه ات 592  يرجه 
يوسنارف نوبولواتسوگ  [ 24" .] دوب ناهج  گنهاشیپ  هفـسلف  بط و  مولع و  یملع و  ققحت  تاـیبدا و  ینید و  لـهاست  یناـسنا و  ۀنافـصنم 

بتارم هب  نیمز  قرشم  رد  و  تسا ، رایسب  هدراذگ  نیمز  برغم  رد  برع  تلم  ندمت  هک  يرثا  : " دسیون یم  یمالسا  ندمت  تمظع  ةرابرد 
ملاع رد  يرایـسب  ياه  تلم  اریز  تسا ، هتـشگن  ادیپ  دش ، ادیپ  نانآ  يارب  هک  يذوفن  نانچ  یتلم  چـیه  يارب  و  تسا ، رت  دـنمورین  رتدایز و 

، دـندروآ رد  رازتها  هب  یتمظع  اب  ياه  خاک  يالاب  رب  ار  شیوخ  تدایـس  مچرپ  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  ناـیناهج  تساـیر  ماـمز  دـندمآ و 
نآ ۀـمه  تسا و  هدـنامن  ياج  هب  ییاه  هناریو  زج  تمظع  اب  ياه  خاـک  نآ  زا  نونکا  یلو  ناـیمور ، اهرـصم ، ناـیناریا ، ناـیروشآ ، دـننام 
زین ناناملـسم ]  ] بارعا و  تسا . هدـنام  یقاب  اه  نآ  زا  یمان  اهنت  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ناشنییآ  موسر و  بادآ و  اه و  تردـق 

خیرات ياه  یتفگـش  زا  یتسار  هب  دندوب ... اجرب  اپ  راودا  مامت  رد  ناشندمت  ياه  هشیر  همه  نیا  اب  یلو  دنرادن ، ار  هیلوا  تمظع  نآ  هچرگ 
نآ ات  ییاشگ  روشک  چـیه  هک  یمدرم  و  دـنهد ، تبثم  خـساپ  یناـسآ  نیا  هب  گرزب  مدرم  يادـن  هب  شکرـس  وج و  هنیک  یمدرم  هک  تسا 
رد اـپ  زا  ار  اـه  تلود  نیرت  دـنمورین  هک  دیـشخب  ناـنآ  هب  یتـمظع  ناـنچ  دروآ ، رد  شیوخ  ناـمرف  تحت  ار  ناـنآ  دوـب ، هتـسناوتن  خـیرات 

لماوع هسلـس  کی  تهج  هب  ریخا  نورق  رد  نکیل  دـندنم ، هرهب  ناـشخرد  گرزب و  یندـمت  ۀنیـشیپ  زا  ناناملـسم  نیارباـنب  [ 25."] دندروآ
زا یلخاد  ياه  شکمـشک  اه و  گنج  هب  ار  ینورد  لـماوع  ناوت  یم  دنداتـسیا . زاـب  یقرت  زا  دـندز و  اـج  رد  ناناملـسم  ینوریب  ینورد و 

میهافم زا  طلغ  ياه  تشادرب  تنـس و  نآرق و  ياهدومنهر  زا  ناناملـسم  ینادرگ  يور  ینامثع ، هیوفـص و  تلود  نیب  ياه  گـنج  هلمج 
تـسویپ هب  یبلاطم  هراب  نیا  رد  تسناد . یمالـسا  ياه  روشک  رد  رامعتـسا  ياه  تلاخد  ناگناگیب و  ياه  هشقن  ار  ینوریب  لـماوع  ینید و 

، تنارود لیو  نیدمت ، خیرات  [ 24 . ] ص 317 ج 1 ، یلـضفت ، دومحم  ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  ورهن ، لعل  رهاوج  [ 23 . ] ددرگ یم  لاسرا 
ص 3 و 4. ینیسح ، مشاه  دیس  برع ، مالسا و  ندمت  نوبولواتسوگ ، [ 25 . ] ص 318 ج 4 ،

نآ زا  هدافتسا  دربراک و  زا  ناناملسم  ۀعماج  زورما  ارچ  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  یمالسا  نادنمـشناد  طسوت  مولع  زا  يرایـسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنمورحم

شسرپ

هدافتسا دربراک و  زا  ناناملسم  ۀعماج  زورما  ارچ  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  یمالـسا  نادنمـشناد  طسوت  مولع  زا  يرایـسب  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنمورحم نآ  زا 

خساپ

یپ ار  مهم  مولع  ياه  هیاپ  هتشاد و  مولع  شرتسگ  تفرشیپ و  ندمت و  رد  يداینب  شقن  یمالسا  نادنمشناد  مالـسا و  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
هجوت مدع  دساف و  ياه  تموکح  نتشاد  رثا  رب  مولع  ریگمشچ  ياه  تفرشیپ  ینغ و  گنهرف  مغر  هب  ناناملسم  هنافسأتم  دنا . هدرک  يزیر 

یمالسا ۀعماج  دنریگب و  هرهب  بوخ  مولع  زا  دنتـسناوتن  نانآ  ياه  هسیـسد  نمـشد و  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  میلـست  نآرق و  مالـسا و  هب 
. دنا هدوب  رگیدکی  لمکم  لماوع  نیا  هک  تسا  هدوب  رازگ  ریثأت  مولع  زا  يریگ  هرهب  مدع  رد  يددعتم  لماوع  دسر  یم  رظن  هب  دومن . لوفا 

يراک تسا . رامعتسا  هسیـسد  مه  نیا  مالـسا . میلاعت  زا  یقطنم  ریغ  تشادرب  - 1 دومن : هراشا  ریز  لماوع  هب  ناوت  یم  يدـنبزرم  کـی  رد 
میلاعت زا  حیحص  ریغ  تشادرب  یمالسا و  مولع  زا  يریگ  هرهب  مدع  هک  ارچ  دنزاس  فرحنم  یلصا  موهفم  زا  ار  یمالـسا  لیاسم  هک  دندرک 

داضت و ملع  نید و  نیب  هدوب و  فلاخم  ندـمت  ملع و  اـب  مالـسا  هک  دـش  حرطم  زت  نیا  یمالـسا  ۀـعماج  رد  دوب . طاـطحنا  بجوم  مالـسا ،
ملع زت  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یمالسا  هعماج  ياضف  ًادیدش  هک  دوب  ییاه  هیضرف  زا  ملع  زا  نید  ییادج  راعـش  دراد . دوجو  سکوداراپ 
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هک تسا  نآ  ریغ  تیعقاو  یلو  درادن ؛ ییوسمه  مالـسا  اب  ییارگ  ملع  ندمت و  هک  دش  تیوقت  رواب  نیا  و  دش ، هتخانـش  دنمـشزرا  ییادز ،
درک و زاغآ   3 ... " کبر مسب  أرقا   : " اب مالـسا  هکلب  درادـن ، داضت  مالـسا -  دـییأت  دروم  مولع  هتبلا  ملع -  اب  اهنت  هن  مالـسا  اریز  دـش ، نایب 

هتـشادرب ییایفارغج  ياهزرم  مولع  يریگداـی  رد   4 ... ". ۀـضیرف ملعلا  بلط  : " دـندش هدـناوخ  ارف  ییارگ  ملع  يزومآ و  شناد  هب  ناـگمه 
هک یبیع  ره  یبـیع  درادـن  دوخ  تاذ  هب  مالـسا   6 ... ". نمؤملا ۀـّلاض  ۀـمکحلا  : " دـیدرگ دای  نانمؤم  ةدـشمگ  ناونع  هب  تمکح  زا  5 و  دش

ایند و داضت  شرگن  دومن ، یملع  نارحب  راچد  ار  یمالـسا  ۀعماج  هک  مهم  للع  زا  یکی  ترخآ . ایند و  داضت  تسام 2 - ینامسم  زا  تسه 
زا يریگ  هلـصاف  اب  ندوب  یعقاو  ناملـسم  ییارگ و  مالـسا  هک  دمآ  دوجو  هب  شرگن  نیا  یمالـسا  ۀعماج  ياضف  رد  هنافـسأتم  دوب . ترخآ 

يارب يزومآ  ملع  ناناملـسم  زا  یخرب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ییارگ  اـیند  یعون  یتـسود  ملع  دـیآ و  یم  دوجو  هب  مولع  ياـه  تفرـشیپ  اـنید و 
یم دنک  ار  مولع  زا  يریگ  هرهب  دنیارف  دنور  یشرگن  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دنتـشادن . لوبق  ار  ایند  جیار  مولع  هتـسنادن و  زیاج  ار  نارتخد 

دوجو داضت  ترخآ  ایند و  نیب  اهنت  هن  ینید  ياه  هزومآ  رد  دنتفرگ . یم  هلصاف  دندوب ، نآ  راذگناینب  ناناملسم  هک  یمولع  زا  مدرم  دنک و 
هاگ چـیه  یلو  تسا ، فلاخم  ضحم  ییارگ  ایند  اب  مالـسا  هتبلا  تسا . ترخآی  طابترا  لپ  اـیند  دـنرگیدکی . لـمکم  ود  نیا  هکلب  درادـن ،

جیار مولع  هک  تسا  هدناوخ  ارف  ار  ناناملسم  مالسا  ور  نیا  زا  تسا ، هدرکن  یهن  نآ  بهاوم  ایند و  زا  یقطنم  يریگ  هرهب  زا  ار  ناناملـسم 
زا يریگ  هرهب  مدع  ةدـمع  للع  زا  یکی  دـیدرت  یب  ملاظ . ناربهر  تسایـس  - 3 دنـشاب . ماگـشیپ  تیبرت  میلاعت و  رد  هتفرگ و  دای  ار  ناـهج 

ییادز ملع  یناداـن و  رد  ار  شیوخ  تموکح  یگدـنز و  ۀـمادا  هک  ناـنآ  دوب . زیتس  ملع  ملاـظ و  ناربهر  يژتارتسا  یملع ، ياـه  تفرـشیپ 
هک نیا  زت  اـب  ملاـظ  ناربهر  يزیتس  ملع  تسایـس  هنافـسأتم  دـنداد . یمن  اـهب  مولع  جاور  يزاـس و  گـنهرف  هب  دـندرک  یم  وجتـسج  مدرم 

دنتسه ناگناگیب  نایبرغ و  نیا  هتشادن و  ندمت  ناناملسم  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رواب  نیا  هدش ، وسمه  دنرادن ، یگنهرف  لالقتسا  ناناملسم 
-4 ددرگ . شومارف  یمالـسا  مولع  ندـمت و  زا  يریگ  هرهب  ًالمع  هک  دـش  بجوم  ییاـضف  نینچ  دنتـسه . مولع  رد  يروآ  نف  بحاـص  هک 
زا يارب  نانمشد  تسا . نانمشد  تسایس  یمالسا  مولع  زا  يریگ  هرهب  مدع  رد  راذگ  ریثأت  رایـسب  مهم  لماوع  زا  یکی  نانمـشد . يژتارتسا 

گنهرف ياراد  ناناملسم  هک  دومن  اقلا  اه  مرها  مامت  زا  يریگ  هرهب  اب  نمشد  دنتخادرپ . اهزغم  رارف  هب  تسخن  یگنهرف  لالقتسا  ندرب  نیب 
ریثأت تحت  ناناملسم  زا  یخرب  هنافـسأتم  تسا . ریذپ  ناکما  نایبرغ  نونف  مولع و  زا  يریگ  هرهب  رد  یملع  ياه  تفرـشیپ  هنوگ  ره  هدوبن و 
يوس زا  دندش . ناگناگیب  مولع  گنهرف و  بوذجم  هدادن و  اهب  هشیدنا  نابحاص  ناگبخن و  هب  دنتفرگ و  رارق  نمـشد  دنم  فدـه  تاغیلبت 

یلو دندروآ ، دیدپ  ار  مولع  لبق  اه  نرق  ناگبخن  تسا  یعیبط  تخادرپ . اهزغم  رارف  هب  بسانم  ياهراکهار  زا  يریگ  هرهب  اب  نمشد  رگید 
رد یمالسا  مولع  هب  تبسن  ینیبدب  یعون  مه  اهزغم  رارف  تسایس  اب  نانمـشد  دراد . دیدج  ياهزغم  رکف و  هب  زاین  مولع ، شرتسگ  لیمکت و 
رو هرهب  یمالـسا  ندمتو  ملع  زا  هک  دش  بجوم  روکذم  لماوع  ۀعومجم  دـنتفرگ . ناناملـسم  زا  ار  اهزغم  مه  دـندروآ و  دوجو  هب  هعماج 
هب ص 2065 ، ۀمکحلا ج 3 ، نازیم   4 ۀیآ 1 . ( 96) قلع  3 دنام . بقع  ملع  ۀلفاق  زا  ییارگ  شناد  ندمت و  رظن  زا  یمالـسا  ۀعماج  هدـشن و 

، هغالبلا جهن  ص 625 ؛ یسوط ، یلاما   6 ص 91 . ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  ص 177 ؛ راونالاراحب ج 1 ،  5 ص 488 . یـسوط ، یلاما  زا  لقن 
تمکح 80.

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  ارچ  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  ارچ  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ
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تردق ای  دشاب  یناهج  ياه  تردـق  هرمز  رد  ای  هدوب  تموکح  ياراد  امتح  هک  درادـن  بلطم  نیا  اب  یمزالت  دـشاب ، قح  نید  کی  هک  نیا 
خـساپ لباق  ور  نیا  زا  درادـن و  دوجو  عقاو  ملاع  رد  هک  تسا  یگتـسبمه  مزـالت و  ةراـبرد  امـش  لاؤس  سپ  دنـشاب . نآ  وریپ  ناـهج  ياـه 

یم دـنرادن  نادـب  یمارتلا  هدوب و  نادرگیور  نآ  زا  لـمع  رد  دنـسانش ، یم  ار  قح  هک  نیا  اـب  مدرم  رثـکا  ارچ  هک  دـینک  لاؤس  رگا  تسین .
ماد رد  یمدآ  يراتفرگ  رثا  رب  زین  اه و  تلفغ  عاونا  ییارگ و  ایند  هبلغ  رثا  رب  یلو  تسا ، وج  تقیقح  اتاذ  ناسنا  ترطف  هک  نیا  اب  مییوگ : 

هزورما هنافـسأتم  دیارگ . یم  یـشوماخ  هب  ناسنا  رد  ییوج  تقیقح  سح  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  ترطف  نیا  سوه ، يوه و  ياه 
زیچ مان  زج  هب  یمیهاربا  ناـیدا  تفاـی و  وا  رد  ناوت  یم  تقیقح  زا  یناـشن  رتمک  هک  تسا  هتفر  ورف  یهارمگ  بـالجنم  رد  يردـق  هب  رـشب 

ناـمیا یعقاو  دادـعت  یلو  تـسا  هللا و ...  مـیلک  یـسوم  ناوریپ  ناملــسم و  یحیــسم و  زا  رپ  اـیند  تـسا . هدـنامن  ناـج  رب  اـه  نآ  زا  رگید 
رد تسین ، ناناملـسم  تسد  رد  رگا  ایند  دینکن  نامگ  نیاربانب  دـنا . كدـنا  دنـشاب ، گرزب  ناربمایپ  یعقاو  وریپ  هک  یناسک  ناگدـنروآ و 

نانید یب  نارواـبان و  ناـیارگ و  اـیند  تسد  رد  اـیند  هکلب  تسا ، یمیهاربا ) ناـیدا  یعقاو  ناوریپ  تسد  رد  مه  نآ  ناناملـسم (  ریغ  تسد 
ع)  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دشاب . رتمک  نانامیا  یب  زا  نانمؤم  دادعت  دیاب  هراومه  دشاب و  ایند  تیصاخ  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا  تسا .
، هابور یضعب  گرگ ،  یخرب  دنریـش ، ناسب  یهورگ  دنا :  هتـسد  شـش  رب  ایند  مدرم  هرارز  يا   : " میناوخ یم  نیعا " نب  ةرارز   " هب باطخ 

ریـش اما  : " دـنیامرف یم  اه  لبمـس  نیا  زا  کی  ره  حیـضوت  رد  ماما  هاگ  نآ  " دننادنفـسوگ . ناسب  یهورگ  كوخ و  یخرب  گس ، یهورگ 
دهاوخ یم  یتقو  هک  دـنراجت  ناناگرزاب و  گرگ ،  اما  دـندرگن . بولغم  زگره  دنـشاب و  بلاـغ  هشیمه  دـنراد  تسد  ود  هکدـنناهاشداپ  ؛
ياملع نانآ  هابور ؛ اما  دـنراذگ . یم  مک  نآ  زا  دنـشورفب ، دـنهاوخب  یتقو  یلو  دـننک ، یم  تفایرد  لاـمک  ماـمت و  ار  نآ  دـنرخب ، يزیچ 

تسد و زا  نارگید  هک  دنتـسه  ینامدرم  اه  نآ  گس ؛ اما  دننک . یم  قازترا  هار  نیا  زا  دنا و  هتخورف  یم  ناشیایند  هب  ار  ناشنید  هک  دننید 
رد اه  لکـش  ماسقا  عاونا و  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  نادساف  كوخ ؛ اما  دنیوربآ . یب  شاّحف و  نهددـب ، وگ ، هوای  دنتـسین ، ناما  رد  ناشنابز 

یهورگ دننک . یم  یگدنز  هورگ  جنپ  نیا  نایم  هک  دنتـسه  نانمؤم  دنفـسوگ ؛ اما  دنناشک . اشحف  هب  دـنهد و  بیرف  ار  مدرم  ات  دـنروآ  یم 
ناگرگ و ناریـش و  نایم  نمؤم  هک  هد  فاـصنا  دوخ  هرارز ، يا  لاـح  تسا . هتـسکش  مه  رد  ناشناوختـسا  هدـش و  هدـیرد  ناشتـشوگ  هک 
هدوب و كدـنا  هراوـمه  ناـنمؤم  هک  تسناد  ناوـت  یم  تیاور  نیا  زا  ( 1 !؟ " .) دـنک تسیز  دـناوت  یم  هنوگچ  ناهبور  ناکوخ و  ناـگس و 

نمـض رد  دشاب . نانامیا  یب  نانمؤم و  ریغ  تسد  رد  یناهج  ياه  تردق  رگا  تسین  بجعت  ياج  هجیتن  رد  دنـشاب ، یم  نانامیا  یب  راتفرگ 
ساسا رب  ار  یتسه  ناهج  دـنوادخ  دـییامرف . هعلاطم  زین  ار  نآ  تسا ، امـش  لاؤس  اب  بسانتم  هک  هدـش  هتـشون  رگید  شـسرپ  يارب  یخـساپ 

هک هنوگ  نامه  اهتّنـس  نیا  دـنوشیم . هرادا  اهناسنا  هلمج  زا  یتسه و  ناـهج  یهلا ، نیناوق  اهتّنـس و  ساـسا  رب  هدـیرفآ و  ییاـه  تّنس 
دنوادـخ : " هـک تـسا  نآ  یناـسنا  هعماـج  يارب  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی  تـسین . لیدـبت  رییغت و  لـباق  تـسا ، هدوـمرف  نآرق  رد  دـنوادخ 

کین ياهناسنا  یهلا ، تنس  نیا  ساسا  رب  ( 2" .) دنهد رییغت  ار  شیوخ  تشونرس  هک  نآ  رگم  دهدیمن ، رییغت  ار  یهورگ  چیه  تشونرس 
رارق راـکبان  ياـهناسنا  هطلـس  ریز  هدوب و  نیمز  ناـمکاح  دـنوشن و  عـقاو  نارگمتـس  بوـلغم  دـنهاوخب  رگا  یهلا  ناـیدا  ناوریپ  رادرک و 

ار نآ  هب  ندیسر  طیارش  دنرادرب و  ار  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  یلمع  ياهماگ  هدارا ، نتـساوخ و  زا  سپ  دنهاوخب و  دوخ  دیاب  دنریگن ،
دوصقم هب  ندیسر  يارب  هک  ار  هچنآ  ره  هتشادرب و  نداد  متس  هب  نت  یتسس و  فعض و  زا  تسد  دیاب  دنربب . نیب  زا  ار  عناوم  هدرک و  مهارف 

زیچ کی  تلع  طیارـش و  مامت  ینامز  رگا  هک  هدـش  هدـیرفآ  هنوگ  نآ  ناهج  نیا  دـنروآ . مهارف  تسا ، مزال  تیمکاـح  هب  نتفاـی  تسد  و 
ياهناسنا رگا  لاح  دنکیمن . لیدبت  رییغت و  ار  تّنس  نیا  دنوادخ  دمآ . دهاوخ  دیدپ  لولعم  دشاب ، هدش  هتشادرب  نآ  عناوم  هدمآ و  مهارف 

يراک دناهتفریذپن ، رگا  ای  دنشاب و  هتفریذپ  ار  راکبان  نامکاح  هطلس  اهنآ  زا  يرایسب  ای  دنشاب و  هتشاد  رارق  ّتیلقا  رد  راکتسرد  هتسیاش و 
رد رگا  دـننک . بولغم  ار  ناراکبان  نارفاـک و  هتفرگ و  رارق  هطلـس  تموکح و  هاـگیاج  رب  تسناوت  دـنهاوخن  دـنهدن ، ماـجنا  نآ  عفر  يارب 

، دنتفای تسد  ینارمکح  تردق و  رب  راکتـسرد  ياهناسنا  یهلا و  نایدا  ناوریپ  رگید  ياهرود  مالـسا و  ردـص  نامز  دـننام  هاتوک  ياههرب 
هار زا  هداد و  رییغت  ار  اهناسنا  هعماـج  رد  شیوخ  تنـس  دـنوادخ  هک  نآ  هن  دوب ، هدـش  مهارف  مزـال  طیارـش  تامّدـقم و  هک  دوب  نآ  يارب 
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راکتسرد رب  لیلد  ندوب ، یهلا  نایدا  وریپ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد  دشاب . هدز  لیدبت  رییغت و  هب  تسد  میقتـسم ، روط  هب  ای  زاجعا و 
نید يوس  هب  دـناهدید ، ار  نایدا  ناوریپ  نید و  تفرـشیپ  هک  یماگنه  اهناسنا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  تسین . وا  یگتـسیاش  ای  ناـسنا و  ندوب 

، خـیرات ياهههرب  یخرب  رد  یتح  هچ  رگا  ینعی  دـناهتفای ؛ تسد  دوخ  تسیاشان  ياههتـساوخ  هب  يرادـنید  نید و  هبرح  اب  هتفای و  شیارگ 
نید و تموکح  طّلـست و  يانعم  هب  تموکح  اما  دـناهدوب ، رادـنید  ياهناسنا  نامکاح  هدوب و  ناـیدا  ناوریپ  اـب  تموکح  طّلـست و  ًارهاـظ 
رد راکتـسرد  ياهناسنا  نارادنید و  ندوب  بولغم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  لاح  نیع  رد  تسا . هدوبن  يراکتـسرد  تلادع و 
هب هک  تسا  نارادـنید  زا  لکـشم  هکلب  دـشاب ، نید  رد  یفعـض  هک  تسین  نید  تقیقح  تیبوـلغم  ياـنعم  هب  خـیرات  ياـهههرب  زا  يرایـسب 

ناوتیم یتح  دناهدرکن . لمع  دیاب  هک  هنوگ  نآ  هدناوخ ، هطلـس ) یفن  تلادـع و  يراکتـسرد و  هب  ار  اهنآ  هک   ) نید ياههزومآ  تقیقح 
اهناسنا نایم  اهمایپ  نیا  هک  مینیبیم  زونه  لاس  نارازه  زا  دـعب  تسا . هدوب  هنادواج  بلاغ و  هشیمه  گرزب  نایدا  یماـسا  ياـهمایپ  تفگ 

هدادـن و ناشن  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  هاگچیه  اهناسنا ، رب  ّطلـست  تموکح و  يارب  راکبان  ياهناسنا  هک  نآ  بلاج  تسا . نادواج  هدـنز و 
ياهمایپ نید و  ندوب  نادواج  هناشن  دوخ  نیا  دـنیامن . تموکح  اـهناسنا  رب  تلادـع ، يراکتـسرد و  یتسرد و  ساـبل  رد  دـناهدومن  یعس 

ناربمایپ و تساوخیم  دنوادخ  رگا  رگید  فرط  زا  دنربیم . هرهب  اهنآ  زا  شیوخ  تموکح  رارمتـسا  يارب  ناراکبان  یتح  هک  تسا  یهلا 
نید و يوس  هب  اهناسنا  نتفای  هار  دـنبای ، ّطلـست  نارگمتـس  نارفاک و  رب  دـنبای و  تسد  ینارمکح  تموکح و  هب  اهنت  هتـسیاش  ياـهناسنا 

ياهناسنا ناربمایپ و  لاح  ره  رد  دندیدیم  نوچ  ینعی  تفرگیمن ، تروص  تین  صولخ  اب  دـشاب  یهلا  ناربمایپ  نید و  هب  اهنآ  شیارگ 
هک ناربمایپ  فدـه  دـندروآیم و  يور  نید  يوس  هب  يداـم  ياـههزیگنا  اـب  اـهنآ  دـنباییم ، تسد  هطلـس  تموکح و  هب  یهلا  هدـیزگرب 

ققحت دوب ، یهلا  نید  هناـصلاخ  هناـهاگآ و  شریذـپ  اـب  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  رـشب  ندـناسر  دـنوادخ و  يوـس  هب  اـهناسنا  تیادـه 
ياهرد ناربمایپ ، تثعب  ماگنه  هب  دومرفیم ، هدارا  دـنوادخ  رگا  : " دـیامرفیم هعـصاق  هبطخ  ياهشخب  زا  یکی  رد  نانمؤمریما  تفاـییمن .

نانآ هارمه  ار  نیمز  یشحو  تاناویح  نامسآ و  ناگدنرپ  دوشگیم و  ناربمایپ  يور  ار  زبسرـس  ياهغاب  تارهاوج و  ياهندعم  اهجنگ و 
رجا و نانمؤم  رب  دـشیم و  رثا  یب  باذـع  شاداـپ و  تفریم و  ناـیم  زا  شیاـمزآ  درکیم ، ار  راـک  نیا  رگا  اـما  دروآیم ، رد  تکرح  هب 

...( دـب و بوخ ، رفک ، نامیا ،  ) ياههژاو دـنتفاییمن و  ار  ناراکوکین  باوث  ناگدـنروآ  نامیا  دـشیمن و  مزال  ناگ  هدـش  ناـحتما  شاداـپ 
رد ناربکتـسم  تشادـن ... ناکما  نانآ  اب  تفلاخم  هک  دـندوب  یتردـق  نانچ  ياراد  یهلا ، ناربمایپ  رگا  دادیم . ... تسد  زا  ار  دوخ  یناـعم 

ياهتین تروص ، نآ  رد  دنتـشاد . تایدام  هب  هک  ياهقالع  ای  سرت  يور  زا  دندرکیم ، نامیا  هب  رهاظت  دـندروآیم و  دورف  رـس  ناشربارب 
اهیکین يوس  هب  صلاخ ) یهلا و  ریغ   ) نوگانوگ ياههزیگنا  اب  تفاییم و  هار  ناـشنامیا  رد  یهلا  ریغ  فادـها  دـشیمن و  تفاـی  صلاـخ 

هیآ ( 8) لافنا . 2 تسا . هدرک  لقن  ۀـسلا  باب  لاصخ ، باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  ار  تیاور  نیا   - 1 اهتشون : یپ  ( 3" .) دنتفاتشیم
10 . 387 ص 389 -  هبطخ 192 ، یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 3 . 53

؟ تسیچ ناناملسم  یگدنام  بقع  طاطحنا و  للع  -1

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  یگدنام  بقع  طاطحنا و  للع 

خساپ

لماوع للع و  ینابرق 2 -  نیدباعلا  نیز  نیملسم ، طاطحنا  مالسا و  تفرشیپ  للع   - 1 دینک : هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  خساپ  نتفای  يارب 
تفرـشیپ و للع  یقثوم 3 -  دمحا  دیس  يدابآدسا ،  نیدلا  لامج  دیـس  یحالـصا  يارآ  یـسایس و  هشیدنارد  نیملـسم  طاطحنا  فعض و 
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همجرت نالسرا ، بیکش  اپورا ، رد  ناناملـسم  تاحوتف  خیرات  رکسع 4 -  یضاق  یلع  دیس  ص ، )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  نیملـسم  طاطحنا 
هزومآ نید و  اب  یکیدزن  رد  ناناملسم  تفرشیپ  تلع  هلمج ، کی  رد  يرهطم  یضترم  نیملـسم ، طاطحنا  تمظع و  هلاقم  یناود 5 -  یلع 

نید ياه  هزومآ  زا  ناـش  ییادـج  ناناملـسم ،  یگدـنام  بقع  تلع  و  نآ ،  نتـسناد  بجاو  یتح  شناد و  يریگارف  رب  ینبم  مالـسا  ياـه 
. تسا مالسا 

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  رج  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسا ناناملسم  ریغ  تسد  رد  ناهج  ياه  تردق  همه  رج  تسا ، قح  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

تردق ای  دشاب  یناهج  ياه  تردـق  هرمز  رد  ای  هدوب  تموکح  ياراد  امتح  هک  درادـن  بلطم  نیا  اب  یمزالت  دـشاب ، قح  نید  کی  هک  نیا 
خـساپ لباق  ور  نیا  زا  درادـن و  دوجو  عقاو  ملاع  رد  هک  تسا  یگتـسبمه  مزـالت و  ةراـبرد  امـش  لاؤس  سپ  دنـشاب . نآ  وریپ  ناـهج  ياـه 

یم دـنرادن  نادـب  یمارتلا  هدوب و  نادرگیور  نآ  زا  لـمع  رد  دنـسانش ، یم  ار  قح  هک  نیا  اـب  مدرم  رثـکا  ارچ  هک  دـینک  لاؤس  رگا  تسین .
ماد رد  یمدآ  يراتفرگ  رثا  رب  زین  اه و  تلفغ  عاونا  ییارگ و  ایند  هبلغ  رثا  رب  یلو  تسا ، وج  تقیقح  اتاذ  ناسنا  ترطف  هک  نیا  اب  مییوگ : 

هزورما هنافـسأتم  دیارگ . یم  یـشوماخ  هب  ناسنا  رد  ییوج  تقیقح  سح  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  ترطف  نیا  سوه ، يوه و  ياه 
زیچ مان  زج  هب  یمیهاربا  ناـیدا  تفاـی و  وا  رد  ناوت  یم  تقیقح  زا  یناـشن  رتمک  هک  تسا  هتفر  ورف  یهارمگ  بـالجنم  رد  يردـق  هب  رـشب 

ناـمیا یعقاو  دادـعت  یلو  تـسا  هللا و ...  مـیلک  یـسوم  ناوریپ  ناملــسم و  یحیــسم و  زا  رپ  اـیند  تـسا . هدـنامن  ناـج  رب  اـه  نآ  زا  رگید 
رد تسین ، ناناملـسم  تسد  رد  رگا  ایند  دینکن  نامگ  نیاربانب  دـنا . كدـنا  دنـشاب ، گرزب  ناربمایپ  یعقاو  وریپ  هک  یناسک  ناگدـنروآ و 

نانید یب  نارواـبان و  ناـیارگ و  اـیند  تسد  رد  اـیند  هکلب  تسا ، یمیهاربا ) ناـیدا  یعقاو  ناوریپ  تسد  رد  مه  نآ  ناناملـسم (  ریغ  تسد 
ع)  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  دشاب . رتمک  نانامیا  یب  زا  نانمؤم  دادعت  دیاب  هراومه  دشاب و  ایند  تیصاخ  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا  تسا .
، هابور یضعب  گرگ ،  یخرب  دنریـش ، ناسب  یهورگ  دنا :  هتـسد  شـش  رب  ایند  مدرم  هرارز  يا   : " میناوخ یم  نیعا " نب  ةرارز   " هب باطخ 

ریـش اما  : " دـنیامرف یم  اه  لبمـس  نیا  زا  کی  ره  حیـضوت  رد  ماما  هاگ  نآ  " دننادنفـسوگ . ناسب  یهورگ  كوخ و  یخرب  گس ، یهورگ 
دهاوخ یم  یتقو  هک  دـنراجت  ناناگرزاب و  گرگ ،  اما  دـندرگن . بولغم  زگره  دنـشاب و  بلاـغ  هشیمه  دـنراد  تسد  ود  هکدـنناهاشداپ  ؛
ياملع نانآ  هابور ؛ اما  دـنراذگ . یم  مک  نآ  زا  دنـشورفب ، دـنهاوخب  یتقو  یلو  دـننک ، یم  تفایرد  لاـمک  ماـمت و  ار  نآ  دـنرخب ، يزیچ 

تسد و زا  نارگید  هک  دنتـسه  ینامدرم  اه  نآ  گس ؛ اما  دننک . یم  قازترا  هار  نیا  زا  دنا و  هتخورف  یم  ناشیایند  هب  ار  ناشنید  هک  دننید 
رد اه  لکـش  ماسقا  عاونا و  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  نادساف  كوخ ؛ اما  دنیوربآ . یب  شاّحف و  نهددـب ، وگ ، هوای  دنتـسین ، ناما  رد  ناشنابز 

یهورگ دننک . یم  یگدنز  هورگ  جنپ  نیا  نایم  هک  دنتـسه  نانمؤم  دنفـسوگ ؛ اما  دنناشک . اشحف  هب  دـنهد و  بیرف  ار  مدرم  ات  دـنروآ  یم 
ناگرگ و ناریـش و  نایم  نمؤم  هک  هد  فاـصنا  دوخ  هرارز ، يا  لاـح  تسا . هتـسکش  مه  رد  ناشناوختـسا  هدـش و  هدـیرد  ناشتـشوگ  هک 
هدوب و كدـنا  هراوـمه  ناـنمؤم  هک  تسناد  ناوـت  یم  تیاور  نیا  زا  ( 1 !؟ " .) دـنک تسیز  دـناوت  یم  هنوگچ  ناهبور  ناکوخ و  ناـگس و 

نمـض رد  دشاب . نانامیا  یب  نانمؤم و  ریغ  تسد  رد  یناهج  ياه  تردق  رگا  تسین  بجعت  ياج  هجیتن  رد  دنـشاب ، یم  نانامیا  یب  راتفرگ 
ساسا رب  ار  یتسه  ناهج  دـنوادخ  دـییامرف . هعلاطم  زین  ار  نآ  تسا ، امـش  لاؤس  اب  بسانتم  هک  هدـش  هتـشون  رگید  شـسرپ  يارب  یخـساپ 

هک هنوگ  نامه  اهتّنـس  نیا  دـنوشیم . هرادا  اهناسنا  هلمج  زا  یتسه و  ناـهج  یهلا ، نیناوق  اهتّنـس و  ساـسا  رب  هدـیرفآ و  ییاـه  تّنس 
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دنوادـخ : " هـک تـسا  نآ  یناـسنا  هعماـج  يارب  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی  تـسین . لیدـبت  رییغت و  لـباق  تـسا ، هدوـمرف  نآرق  رد  دـنوادخ 
کین ياهناسنا  یهلا ، تنس  نیا  ساسا  رب  ( 2" .) دنهد رییغت  ار  شیوخ  تشونرس  هک  نآ  رگم  دهدیمن ، رییغت  ار  یهورگ  چیه  تشونرس 

رارق راـکبان  ياـهناسنا  هطلـس  ریز  هدوب و  نیمز  ناـمکاح  دـنوشن و  عـقاو  نارگمتـس  بوـلغم  دـنهاوخب  رگا  یهلا  ناـیدا  ناوریپ  رادرک و 
ار نآ  هب  ندیسر  طیارش  دنرادرب و  ار  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  یلمع  ياهماگ  هدارا ، نتـساوخ و  زا  سپ  دنهاوخب و  دوخ  دیاب  دنریگن ،

دوصقم هب  ندیسر  يارب  هک  ار  هچنآ  ره  هتشادرب و  نداد  متس  هب  نت  یتسس و  فعض و  زا  تسد  دیاب  دنربب . نیب  زا  ار  عناوم  هدرک و  مهارف 
زیچ کی  تلع  طیارـش و  مامت  ینامز  رگا  هک  هدـش  هدـیرفآ  هنوگ  نآ  ناهج  نیا  دـنروآ . مهارف  تسا ، مزال  تیمکاـح  هب  نتفاـی  تسد  و 

ياهناسنا رگا  لاح  دنکیمن . لیدبت  رییغت و  ار  تّنس  نیا  دنوادخ  دمآ . دهاوخ  دیدپ  لولعم  دشاب ، هدش  هتشادرب  نآ  عناوم  هدمآ و  مهارف 
يراک دناهتفریذپن ، رگا  ای  دنشاب و  هتفریذپ  ار  راکبان  نامکاح  هطلس  اهنآ  زا  يرایسب  ای  دنشاب و  هتشاد  رارق  ّتیلقا  رد  راکتسرد  هتسیاش و 

رد رگا  دـننک . بولغم  ار  ناراکبان  نارفاـک و  هتفرگ و  رارق  هطلـس  تموکح و  هاـگیاج  رب  تسناوت  دـنهاوخن  دـنهدن ، ماـجنا  نآ  عفر  يارب 
، دنتفای تسد  ینارمکح  تردق و  رب  راکتـسرد  ياهناسنا  یهلا و  نایدا  ناوریپ  رگید  ياهرود  مالـسا و  ردـص  نامز  دـننام  هاتوک  ياههرب 

هار زا  هداد و  رییغت  ار  اهناسنا  هعماـج  رد  شیوخ  تنـس  دـنوادخ  هک  نآ  هن  دوب ، هدـش  مهارف  مزـال  طیارـش  تامّدـقم و  هک  دوب  نآ  يارب 
راکتسرد رب  لیلد  ندوب ، یهلا  نایدا  وریپ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد  دشاب . هدز  لیدبت  رییغت و  هب  تسد  میقتـسم ، روط  هب  ای  زاجعا و 

نید يوس  هب  دـناهدید ، ار  نایدا  ناوریپ  نید و  تفرـشیپ  هک  یماگنه  اهناسنا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  تسین . وا  یگتـسیاش  ای  ناـسنا و  ندوب 
، خـیرات ياهههرب  یخرب  رد  یتح  هچ  رگا  ینعی  دـناهتفای ؛ تسد  دوخ  تسیاشان  ياههتـساوخ  هب  يرادـنید  نید و  هبرح  اب  هتفای و  شیارگ 
نید و تموکح  طّلـست و  يانعم  هب  تموکح  اما  دـناهدوب ، رادـنید  ياهناسنا  نامکاح  هدوب و  ناـیدا  ناوریپ  اـب  تموکح  طّلـست و  ًارهاـظ 
رد راکتـسرد  ياهناسنا  نارادنید و  ندوب  بولغم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  لاح  نیع  رد  تسا . هدوبن  يراکتـسرد  تلادع و 
هب هک  تسا  نارادـنید  زا  لکـشم  هکلب  دـشاب ، نید  رد  یفعـض  هک  تسین  نید  تقیقح  تیبوـلغم  ياـنعم  هب  خـیرات  ياـهههرب  زا  يرایـسب 

ناوتیم یتح  دناهدرکن . لمع  دیاب  هک  هنوگ  نآ  هدناوخ ، هطلـس ) یفن  تلادـع و  يراکتـسرد و  هب  ار  اهنآ  هک   ) نید ياههزومآ  تقیقح 
اهناسنا نایم  اهمایپ  نیا  هک  مینیبیم  زونه  لاس  نارازه  زا  دـعب  تسا . هدوب  هنادواج  بلاغ و  هشیمه  گرزب  نایدا  یماـسا  ياـهمایپ  تفگ 

هدادـن و ناشن  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  هاگچیه  اهناسنا ، رب  ّطلـست  تموکح و  يارب  راکبان  ياهناسنا  هک  نآ  بلاج  تسا . نادواج  هدـنز و 
ياهمایپ نید و  ندوب  نادواج  هناشن  دوخ  نیا  دـنیامن . تموکح  اـهناسنا  رب  تلادـع ، يراکتـسرد و  یتسرد و  ساـبل  رد  دـناهدومن  یعس 

ناربمایپ و تساوخیم  دنوادخ  رگا  رگید  فرط  زا  دنربیم . هرهب  اهنآ  زا  شیوخ  تموکح  رارمتـسا  يارب  ناراکبان  یتح  هک  تسا  یهلا 
نید و يوس  هب  اهناسنا  نتفای  هار  دـنبای ، ّطلـست  نارگمتـس  نارفاک و  رب  دـنبای و  تسد  ینارمکح  تموکح و  هب  اهنت  هتـسیاش  ياـهناسنا 

ياهناسنا ناربمایپ و  لاح  ره  رد  دندیدیم  نوچ  ینعی  تفرگیمن ، تروص  تین  صولخ  اب  دـشاب  یهلا  ناربمایپ  نید و  هب  اهنآ  شیارگ 
هک ناربمایپ  فدـه  دـندروآیم و  يور  نید  يوس  هب  يداـم  ياـههزیگنا  اـب  اـهنآ  دـنباییم ، تسد  هطلـس  تموکح و  هب  یهلا  هدـیزگرب 

ققحت دوب ، یهلا  نید  هناـصلاخ  هناـهاگآ و  شریذـپ  اـب  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  رـشب  ندـناسر  دـنوادخ و  يوـس  هب  اـهناسنا  تیادـه 
ياهرد ناربمایپ ، تثعب  ماگنه  هب  دومرفیم ، هدارا  دـنوادخ  رگا  : " دـیامرفیم هعـصاق  هبطخ  ياهشخب  زا  یکی  رد  نانمؤمریما  تفاـییمن .

نانآ هارمه  ار  نیمز  یشحو  تاناویح  نامسآ و  ناگدنرپ  دوشگیم و  ناربمایپ  يور  ار  زبسرـس  ياهغاب  تارهاوج و  ياهندعم  اهجنگ و 
رجا و نانمؤم  رب  دـشیم و  رثا  یب  باذـع  شاداـپ و  تفریم و  ناـیم  زا  شیاـمزآ  درکیم ، ار  راـک  نیا  رگا  اـما  دروآیم ، رد  تکرح  هب 

...( دـب و بوخ ، رفک ، نامیا ،  ) ياههژاو دـنتفاییمن و  ار  ناراکوکین  باوث  ناگدـنروآ  نامیا  دـشیمن و  مزال  ناگ  هدـش  ناـحتما  شاداـپ 
رد ناربکتـسم  تشادـن ... ناکما  نانآ  اب  تفلاخم  هک  دـندوب  یتردـق  نانچ  ياراد  یهلا ، ناربمایپ  رگا  دادیم . ... تسد  زا  ار  دوخ  یناـعم 

ياهتین تروص ، نآ  رد  دنتـشاد . تایدام  هب  هک  ياهقالع  ای  سرت  يور  زا  دندرکیم ، نامیا  هب  رهاظت  دـندروآیم و  دورف  رـس  ناشربارب 
اهیکین يوس  هب  صلاخ ) یهلا و  ریغ   ) نوگانوگ ياههزیگنا  اب  تفاییم و  هار  ناـشنامیا  رد  یهلا  ریغ  فادـها  دـشیمن و  تفاـی  صلاـخ 
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هیآ ( 8) لافنا . 2 تسا . هدرک  لقن  ۀـسلا  باب  لاصخ ، باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  ار  تیاور  نیا   - 1 اهتشون : یپ  ( 3" .) دنتفاتشیم
10 . 387 ص 389 -  هبطخ 192 ، یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 3 . 53

؟ دناهداتفا بقع  یمالسا  ياهروشک  ارچ  - 1

شسرپ

؟ دناهداتفا بقع  یمالسا  ياهروشک  ارچ 

خساپ

هک تسا  یمهم  رایـسب  تاعوضوم  زا  هصرع ، نیا  رد  نارگید  نداتفا  شیپ  يژولونکت و  رد  تفرـشیپ  زا  ناناملـسم  ندـناماو  للع  یـسررب 
ار اهنآ  یتسیاب  هک  دناهدوب  لیخد  هنیمز  نیارد  لماوع  يرس  کی  ًاملـسم  تسا . یعامتجا  یخیرات و  هدرتسگ  قیقحت  دنمزاین  نآ  یـسررب 

دیجم نآرق  رد  تسا . هدش  ربدـت  رکفت و  لقعت ، لقع و  رب  يدایز  رایـسب  هیکت  مالـسا  ینید  ياههزومآ  رد  فلا ) درک . یبایزرا  تخانش و 
، نولقعت  ) فـلتخم ياـهتروص  هب  لـقع "  " هشیر هبترم  هن  لـهچ و  - 1 تسا : هتفر  راـک  هب  نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  میهاـفم  تاـملک و  نیا 

ياـنعم هب  "  ) ربد  " هشیر هبترم  تشه  - 3 رکف ،) نورکفتی و  نورکفت ، "  ) رکف  " هشیر هـبترم  هدـجه  - 2 هولقع ،) لقعت و  اـهلقعی ، نولقعی ،
هاگدـید زا  لقع  هدـهاشم ،) يانعم  هب  "  ) يأر  " هشیر هبترم  اـههد  - 5 لمأت ،) نتـسیرگن و  يانعم  هب  "  ) رظن  " هشیر راـب  نیدـنچ  - 4 ّربدت ،)

هشیدنا و لقع و  رب  هژیو  هب  یحو -  میلاعت  رب  هیکت  اب  ناناملسم  ب ) تساهدش . دادملق  اهنآ  نیرتتفارش  اب  یهلا و  قولخم  نیلوا  مالـسا 
ملع و خیرات  یکدـنا  رگا  دـناهدوب . ناهج  رد  یقرت  تفرـشیپ و  رادـمچرپ  رتشیب  هکلب  نرق  هد  لوط  رد  نآرق -  ینامـسآ  ياههزومآ  رگید 

ًاقیمع دـعب  هب  مهدزناش  نرق  رد  سناسنر )  ) نآ يرکف  یملع و  ییارگون  اپورا و  تـالوحت  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  مینک ، هعلاـطم  ار  نّدـمت 
ناشن ار  تقیقح  نیا  ینـشور  هب  ناناملـسم  اپورا و  طـباور  یبیلـص و  ياـهگنج  خـیرات  هعلاـطم  تسا . هدوب  یمالـسا  ندـمت  ریثأـت  تحت 

نوبولواتسوگ برع ، مالسا و  ندمت  ورهن 2 - لعل  رهاوج  ناهج ، خـیرات  هب  یهاگن  - 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دـهدیم .
نادیز 6- یجرج  مالـسا ، ندمت  خـیرات  یفرـص 5 - یقت  دمحم  ناگناگیب ، نابز  زا  یمالـسا  ندـمت  تنارود 4 - لیو  ندـمت ، خـیرات  - 3
، نیملـسم طاطحناو  ناهج  تراسخ  دودح  هکنوه 8 - دیرگیز  اپورا ، رد  مالـسا  گنهرف  نوبولواتسوگ 7 - برع ، مالـسا و  ندمت  خیرات 

ماوق دنتفرگیمن و  هلـصاف  یحو  میلاعت  زا  ناناملـسم  رگا  هک  تسین  يدیدرت  ج ) مولع . تفرـشیپ  رد  ناناملـسم  شقن  ینامز 9 - یفطصم 
ياج هب  رگا  هک  ارچ  دنـشاب  برغ  زا  رتولج  رظن  ره  زا  دنتـسناوت  یم  زین  نونکا  دـندرک ، یم  ظـفح  ار  دوخ  یعاـمتجا  تدـحو  یـسایس و 

اب گرزب  یتردق  دنناوت  یم  دننزب ، گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  دنهدب و  رگیدکی  هب  تدحو  تسد  دوخ ، عبانم  فالتاو  هدوهیب  ياهيریگرد 
د) دنزادرپب . نارگید  اب  تباقر  هب  زین  يروآ  نف  رظن  زا  اهدادعتـسا ، زا  هدافتـسا  همانرب و  دنچ  اب  دنـشاب و  ناهج  حطـس  رد  عیـسو  یتاناکما 

هدوب نید  زا  لیلد  نودب  ياهتشادرب  مالسا و  زا  نانآ  نتفرگ  هلصاف  هتشگ  ناناملسم  یـسایس  یتعنـص و  یگدنام  بقع  بجوم  هک  هچنآ 
، برغ رد  یتح  مالـسا و  ردـص  رد  میهافم  نیمه  هنرگو  هدـش  یگدـنام  بقع  بجوم  تردـق  اعد و  ایند ، دـهز ، زا  ظـلغ  تشادرب  تسا .

لولعم هک  يرکف -  رگید  تاـفارحنا  یخرب  هنارگ و  یفوص  ياههشیدـنا  جاور  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  یلب ، تسا . هدـش  تفرـشیپ  بجوم 
عوضوم لماوع  للع و  هعومجم  یسررب  ه )ـ تسا . هتشاد  تفرشیپ  تعنـص و  هلفاق  زا  ناناملـسم  ندناماج  رد  يرثؤم  شقن  تسا -  طاقتلا 

بیکش ام ، یگدنام  بقع  زمر  - 1 دوش : یم  یفرعم  هعلاطم  يارب  ریز  عبانم  ور  نیا  زا  تسا ، رتشیب  هعلاـطم  قیقحت و  دـنمزاین  ثحب ، دروم 
، اپورا رد  یمالـسا  تاحوتف  خـیرات  ینامزلا 4 - بحاص  ناهج ، ندـمت  رد  مالـسا  مهـس  - 3 موـیگ و ... درفلا  مالـسا ، ثاریم  نالسرا 2 -

رکفت ياـیحا  يزاریـش 7 - مراکم  رـصان  قرـش ، یگدنام  بقع  رارـسا  پاک 6 - كاـم  اـپورا ، رد  نیملـسم  تمظع  نالـسرا 5 - بسکش 

یهوژپ زا 961نید  هحفص 917 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتسپ 197 قودنص  مق  سردآ :  يرهطم . دیهش  تشونرس ، ناسنا و  يرهطم 8 - دیهش  یمالسا ،

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  تّلع  - 1

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  ّتلع 

خساپ

رد ًاصوصخم  دراد  هک  یفلتخم  داعبا  رد  نانآ  یگدنز  لیاسم  رد  یمالسا  دنراد و  هلصاف  مالسا  زا  هک  تسا  نیا  ناناملسم  یلـصا  لکـشم 
مه دنزاس ، مکاح  شیوخ  یگدنز  رد  ار  مالسا  دندرگرب و  مالسا  هب  ناناملـسم  هچنانچ  درادن . لاّعف  روضح  نآ  یلعامتجا  یـسایس و  دُعب 
الثم تشگ . دهاوخ  زاب  نانآ  هب  تمظع  دجم و  یتموکح  ماظن  یـسایس و  دُعب  رد  مه  یعامتجا و  دـُعب  رد  مه  یقالخا و  يدرف و  دـُعب  رد 

یتدیقع و بالقنا  هب  دنک و  هدنسب  یسایس  تهج  زا  بالقنا  هب  اهنت  رگا  تسا ، هداد  ماجنا  یمالسا  بالقنا  ام  تّلم  هک  یمالـسا  ناریا  رد 
. دـیامن تمواـقم  رابکتـسا  هدـیچیپ  ياـه  هئطوت  ربارب  رد  تسناوت  دـهاوخن  بـالقنا  دزادرپن ، يرکف  یقـالخا و  يونعم و  تهج  زا  ینورد 

1191ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  ایآ 

شسرپ

؟. دنتسه يرشب  عماوج  نیرتندمتم  ناهج ، للم  ریاس  رظن  زا  زورما  یمالسا  عماوج  ایآ 

خساپ

دهاوخب یسک  هچنانچ  دنـشاب . مالـسا  يارب  یبسانم  هدنیامن  دنناوتیمن  رـضاح  رـصع  رد  یمالـسا  عماوج  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
لامعا زا  هک  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  یکی  دش . دهاوخن  مالسا  یعقاو  هرهچ  نید  هب  قفوم  دنیبب ، ناناملسم  درکلمع  ياهچیرد  زا  ار  مالـسا 

حیحـصان درکلمع  ریز  رد  مالـسا  یعقاو  هرهچ  دـیوگیم «: زادـگ  زوـس و  اـب  هدـمآ  هوتـس  هـب  ناناملـسم  ياـهيراک  فـالخ  حیحـصان و 
، میرگنب مالـسا  دوخ  هب  ياهنانیب  عقاو  دید  اب  رگا  نیاربانب ، دنتـسین .» نآ  تخانـش  هب  رداق  للم  ریاس  هک  يروط  هب  هتـشگ ، ناهنپ  ناناملـسم 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . نامز ، ره  رد  يرشب ، نیناوق  نیرتهب  زا  مالسا  نیناوق  هک  دید  میهاوخ 

؟ دناهتفرشیپ رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنص و  رد  اهیبرغ  هک  یتروص  رد  دناهدرکن ، یعارتخا  تعنص  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشناد  ارچ 

شسرپ

؟ دناهتفرشیپ رایسب  یتعنص  تاعارتخا  تعنص و  رد  اهیبرغ  هک  یتروص  رد  دناهدرکن ، یعارتخا  تعنص  هنیمز  رد  ناملسم  نادنمشناد  ارچ 

خساپ
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يهمه رد  ناسنا  لماکت  نایدا ، فدـه  هکلب  دـناهدماین ، اهناسنا  يدام  یتسیزهب  يارب  ینامـسآ  نایدا  مالـسا و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًـالوا 
لمع ادـخ و  هب  اهناسنا  شیارگ  تسا  هجوت  لباق  مهم و  نایدا ، رظن  زا  هچنآ  ساسا  نیا  رب  تسا . يونعم  ياههبنج  هژیو  هب  یگدـنز ، داعبا 
هکلب دـنک ، تفرـشیپ ؛ يژولونکت  تعنـص و  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  نایدا  تلاـسر  نیارباـنب ، تسا . وا  تیدوبع  هملک  کـی  رد  حـلاص و 

نیا هب  لین  يارب  ياهلیسو  اهنت  يدام  هافر  زا  يرادروخرب  دشاب و  رادروخرب  یقالخا  لیاضف  تیونعم و  زا  رشب  هک  تسا  نیا  نایدا  تلاسر 
يژولونکت تعنـص و  رد  هچرگ  دـش ، طاـطحنا  راـچد  يونعم  یقـالخا و  رظن  زا  ياهعماـج  رگا  نیارباـنب ، تسا . گرزب  یـساسا و  فدـه 

دوش و هداد  تبسن  اهیبرغ  هب  اهنت  تعنص  ملع و  تفرشیپ  هکنیا  ًایناث  تسناد . هتفرـشیپ  ار  نآ  ناوتیمن  نید  رظن  زا  دشاب ، هدرک  تفرـشیپ 
اریز تسا . فاـصنا  زا  رود  حیحـصان و  یتواـضق  یخیراـت  رظن  زا  دوـشن  هتفرگ  رظن  رد  یمهـس  هـنیمز  نـیا  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  يارب 

ندـمت و ناناملـسم  تفگ  ناوـتیم  هکلب  دناهتـشاد ؛ نیمزبرغم  ندـمت  تفرـشیپ  رد  یگرزب  مهـس  ناناملـسم  یخیراـت  قیاـقح  ساـسارب 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنداهن « . ناینب  ار  یملع  تفرشیپ 

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنام  بقع  للع 

شسرپ

؟ تسا مادک  ناناملسم  یگدنام  بقع  للع 

خساپ

ناهج نارمکح  خیرات ، زا  يا  ههرب  رد  دـنا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يروآ  باجعا  راختفا  تمظع و  نارود  ناناملـسم  خـیرات ، یهاوگ  هب 
زا یکی  ناـنچمه  و  دوب ، تیرـشب  ندـمت  رادلعـشم  تشاد و  همادا  نرق  نیدـنچ  هک  دـندرک  اـنب  هوکـشرپ  میظع و  یندـمت  اـهنآ  دـنا . هدوب 

یلاع تاماظن  قالخا و  رنه ، هفسلف ، عیانص ، مولع و  رد  نرق  نیدنچ  ناناملـسم ، دور / یم  رامـش  هب  يرـشب  ندمت  ناشخرد  ياهدرواتـسد 
ندـمت زا  رگید ، زیچ  ره  زا  شیب  یبرغ ، ناـخروم  ناـققحم و  رارقا  هـب  برغ  هزورما  ندـمت  دنتـشاد . يرترب  ناـیناهج  هـمه  رب  یعاـمتجا ،

رد دندومن ، ربز  ریز و  ار  مور  تنطلس  هک  ار  اپورا  یـشحو  ماوقا  نآ  مالـسا  هدییاز  بارعا  نیمه  ي  تسا / هتفرگ  هیام  یمالـسا ، هوکـشاب 
زاب اهنآ  يور  هب  دـندوب ، ربخ  یب  یلک  هب  نآ  زا  هک  ار  هفـسلف  نونف و  مولع و  هزاورد  نانآ ، ینالقع  ذوفن  زین  و  دومن ، لخاد  تیمدآ  قیرط 

زا يرجه ، ات 597  يرجه  لاس 81  زا  نرق ، جنپ  یط  مالسا  تسا . خیرات  گرزب  ثداو  دندوب .» ناییاپورا  ام  داتسا  لاس  دصشش  ات  هدرک و 
راکفا دیاقع و  هب  مارتحا  ینید -  لهاست  یناسنا ، هنافـصنم  نیناوق  یناگدنز ، حطـس  لماکت  کین ، قالخا  ورملق ، طسب  مظن و  ورین ، ظاحل 
قرشم زا  دشر  نبا  انیـس و  نبا  دنداد ... لاقتنا  اپورا  هب  دو ، دوب .» ناهج  گنهاشیپ  هفـسلف ، بط و  مولع ، یملع و  قیقحت  تایبدا ، نارگید ،

نیتال و هب  یبرع  زا  باتک  نارازه  همجرت  یبیلـص و  ياه  گنج  یناـگرزاب ، هار  زا  یمالـسا ، ذوفن  نیا  دـندنکفا ... وترپ  اـپورا  هفـسالف  رب 
يا هدـیدپ  هک  تسا  نیا  ملـسم  رد  تفرگ .» ماـجنا  سلدـنا  هب  تاکـسا و ... لـکیام  یثاـب و  درـالداو  تربرگ  نوچ  یناروشناد  ترفاـسم 

تسا و هدییارگ  یـشوماخ  هب  هدش و  دوبان  سپـس  هتـشاد و  دوجو  ناهج  رد  اه  نرق  یمالـسا  ندـمت  مان  هب  ناشفارون ، یغارچ  ناشخرد و 
رد دـنیآ / یم  باسح  هب  هدـنام  بقع  ناهج ، للم  زا  يرایـسب  اب  هسیاقم  رد  زین  دوخ و  راختفا  رپ  هتـشذگ  اب  هسیاـقم  رد  ناناملـسم ، زورما 
هب یعامتجا ، ياه  ماظن  عیانـص و  فراعم ، مولع ، رد  یقرت  تفرـشیپ و  همهنآ  زا  سپ  ناناملـسم  ارچ  هک  دیامن ، یم  خر  شـسرپ  نیا  اجنیا 

لامجا روط  هب  ناوت  یم  ار  هتساوخان  یگدنام  بقع  نیا  لماوع  تسا ؟ هدوب  یلماوع  للع و  هچ  لولعم  طاطحنا ، نیا  دندییارگ و  طاطحنا 
یـشاّیع و یپ  رد  اهنت  هتفای و  هطلـس  ناناملـسم  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  يدبتـسم  نایاورنامرف  ناـمکاح و  تسایـس   - 1 تشاد / ناـیب  نینچ 

نانآ دوجوم  عضو  یلـصا  لوؤسم  عقاو  رد  دندش ؛ طاطحنا  راچد  یمالـسا  تامیلعت  زا  دنا ؛ هدوب  شیوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  ندروآرب 
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، مالـسا نیرفآ  تزع  تامیلعت  هب  ندرکن  لمع  هفیظو و  ماجنا  رد  یهاتوک  یمالـسا ، لیاسم  هب  تبـسن  یمهفدب  فالتخا ، تلفغ ، دنتـسه .
مالسا نیرید  نانمشد  هناگیب و  لماوع   - 3 دنامب / بقع  یناهج  ندمت  هلفاق  زا  یمالسا  ندمت  دورب و  تسد  زا  هتـشذگ  تمظع  دش  ثعاب 

هک تسا  تالمح  نیا  زراب  هنومن  لوغم ، هلمح  زین  یبیلص و  ياهگنج  دنا . هدوب  یمالـسا  ندمت  يدوبان  ددص  رد  یتخـسرس  اب  هراومه  زین 
یگنهرف مجاهت  عوضوم : تسا / هدراذگ  ياج  رب  ناناملسم  طاطحنا  رد  یناوارف  ریثأت  کی  ره 

؟ دناهدوبن ياهلیسو  هنوگ  چیه  عرتخم  دناهدوب ، ملع  عبنم  هک  نید  ناگرزب  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدوبن ياهلیسو  هنوگ  چیه  عرتخم  دناهدوب ، ملع  عبنم  هک  نید  ناگرزب  ارچ 

خساپ

، دنـشاب هدش  يزیچ  عرتخم  تامدقم  نودب  ًاسأر و  ناشدوخ  هک  هدوبن  روط  نیا  دـناهدوب ، عرتخم  امـش  رظن  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  ًالوا 
هب ات  دناهدرک  مهارف  ار  تامدقم  دناهدومن و  یط  ار  یلحارم  مک  مک  هک  دناهدوب  ناققحم  دـیتاسا و  املع و  زا  راوریجنز  هلـسلس  کی  هکلب 
لاس اهدص  تسا ، قرب  فشاک  هک  نوسیدا  ًالثم  دریگیم ، تروص  یعارتخا  کی  دوش ، هتشادرب  يرگید  مدق  دنچ  هک  دناهدیـسر  ياهطقن 
لغش ًایناث  دناهتشاد . یمهم  رایسب  شقن  یهلا  يایبنا  اتسار  نیا  رد  تسا و  هدش  وا  عارتخا  همدقم  یلبق  ياهناسنا  زا  يروآ  نف  تاقیقحت و 

یعارتخا یماما  ای  ربمایپ  رگا  تسا . تیبرت  میلعت و  یقالخا و  تیبرت  سوفن و  بیذهت  نانآ  فده  راک و  هکلب  تسین ، روما  هنوگ  نیا  ایبنا 
ار قرب  نوسیدا  رگا  تشادن . ار  لئاسم  هنوگ  نیا  ياضتقا  نانآ  نامز  ًاثلاث  تسین . وا  تماما  ای  ربمایپ  رد  یـصقن  دادـن ، تروص  یفاشتکا  و 
ناربمایپ و نامز  رد  اما  دوب ، هدـش  عارتخا  اهزیچ  زا  يرایـسب  گنـس و  لاغز  لوتفم و  میـس و  دـننام  یلیاسو  یتاعطق و  ًاـعطق  درک ، فشک 

یکیرات رد  اهبش  هک  مروآیب  تسد  هب  ار  يرون  راـشبآ  نیا  زا  مناوتیم  نم  : دـیامرفب نینمؤملاریما  رگا  ًـالثم  دوبن ، روما  هنوگ  نیا  ناـماما 
هملک نآ  ياج  هب  بورکیم ، دنیوگب  دنتـساوخیم  هک  يدروم  رد  اذـل  دـندزیم . دـنخزوپ  دندینـشیم ، ار  فرح  نیا  هک  یناشک  دیـشابن ،

: دـندومرفیم ای  دوشیم ، عمج  نآ  رد  ناطیـش  اریز  دـیروخن ، اذـغ  ای  بآ  هتـسکش  فرظ  زا  دـندومرفیم : دنتـسبیم و  راک  هب  ار  ناـطیش 
هتـشادن ار  تاعارتخا  یملع و  ياهتفرـشیپ  ياضتقا  نانآ  نامز  نیاربانب  تسا . ناطیـش  زکرم  اریز  دـینکن ، عمج  شرف  ریز  ار  اـههبورکاخ 

. تسا

نید یسانش  ناور 

؟ تسا هدش  پاچ  ياهیرشن  رد  یتاقیقحت  نینچ  جیاتن  ایآ  دندرکیم . تبحص  ینامرد  بهذم  دروم  رد  ام  دیتاسا  زا  یکی 

شسرپ

؟ تسا هدش  پاچ  ياهیرشن  رد  یتاقیقحت  نینچ  جیاتن  ایآ  دندرکیم . تبحص  ینامرد  بهذم  دروم  رد  ام  دیتاسا  زا  یکی 

خساپ

رد ار  نید  شقن  یلمملا  نیب  شیاـمه  نیلوا  نیدرورف 1380  ات 30  رد 27  تسا . هتفرگ  تروص  يدایز  تاقیقحت  قوف ، عوضوم  هراـبرد 
رـشن زا  ناور  تشادـهب  مالـسا و  ناونع  تحت  یباتک  تروص  هب  هدـش  حرطم  بلاـطم  هعومجم  هک  دـش  رازگرب  نارهت  رد  ناور  تشادـهب 
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صوصخ رد  هک  لراک  رتکد  شیاین  باتک  یعناص و  رتکد  رثا  مالسا  رظن  زا  ناور  تشادهب  باتک  نآ  رب  هوالع  تسا . هدش  پاچ  فراعم 
. تسا هدافتسا  لباق  هدرک ، ثحب  اعد 

. دراد دوجو  داضت  یسانشناور  نید و  نیب  ایآ 

شسرپ

. دراد دوجو  داضت  یسانشناور  نید و  نیب  ایآ 

خساپ

دوب و هفـسلف  ملع  زا  یئزج  ادـتبا  سفن ، اـی  حور  ملع  ناوـنع  هب  یـسانشناور  دوـش . نشور  نیدو  یـسانشناور  زا  روـظنم  دـیاب  خـساپ  رد 
قیقحت ياهشور  ییوگ  خـساپ  ییاناوت  مدـع  نامز ، رورم  رثا  رد  تشاد . ناسنا  تیـصخش  ینالقع  هبنج  هب  طابترا  رتشیب  یناور  تاعلاطم 

هفسلف زا  یسانشناور  دش  ثعاب  تشاد ، تلالد  یسانشناور  ندوب  ملع  رب  هک  یلماوع  زین  اهراتفر و  یسانشناور و  تاعوضوم  هب  یفسلف 
، تیصخش یـسانشناور  كدوک ، دشر و  یـسانشناور  هب  ناوتیم  هک  میتسه  یـسانشناور  فلتخم  ياههخاش  دهاش  هزورما  ددرگ . ادج 
، ییانج یسانشناور  کیتنژ ، یسانشناور  يریگدای ، یسانشناور  یمومع ، یـسانشناور  یتعنـص ، یـسانشناور  یعامتجا ، یـسانشناور 

میلاـعت هعومجم  نید ، ( 1 .) درک هراشا  تیبرت  یسانشناور  ییانثتسا و  ناکدوک  یـسانشناور  یـضرم ، یـسانشناور  ینیلاب ، یـسانشناور 
رگا یّلک  روط  هب  دوریم . رامش  هب  تسا ) ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  هدننک  نیمـضت  هک   ) یگدنز حیحـص  ياهشور  هار و  ینامـسآ و 

تریاغم ددنـسپیم ، نید  هک  یـشور  اب  دنکیم ، داهنـشیپ  سانـش  ناور  هک  ار  یقیرط  ینعی  دوش ، هدـید  يداضت  نید  یـسانشناور و  نیب 
ریذپاطخ و تسا ، ینتبم  هبرجت  رب  هک  ییاج  نآ  زا  یسانشناور ، هلمج  زا  يرـشب و  مولع  هک  میـشاب  فقاو  هتکن  نیا  هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد 

ناور زا  يرایـسب  ًالثم  دراد ، دوجو  عوضوم  کی  هراـبرد  ناسانـش  ناور  زا  فلتخم  ياههاگدـید  ور  نیا  زا  تسا . لّوحت  رییغت و  لاـح  رد 
زرجار و مارف ، نیوـل ، ینراـه ، دـننام  یناسانـش  ناور  یلو  دـنا ، لـئاق  یناوارف  تّیمها  تیـصخش ، يریگلکـش  رد  تـثارو  يارب  ناـسانش 

یکدوک نارود  لماوع  ریثأت  دننادیمن . یثرا  یتسیز و  لماوع  ریثأت  تحت  هزادنا  نیا  ات  ار  تیصخش  لّوحت  لیکشت و  هک  دنتـسه  ناویلوس 
، ترپلآ ياههیرظن  رد  یلو  دراد ، يزاتمم  مهم و  ماـقم  هریغ ) رلیم و  یفروم و   ) وا ناوریپ  دـیورف و  هیرظن  رد  یلاـسگرزب  نارود  راـتفر  رد 

راتفر رد  نآ  ریثأت  هاـگآدوخان و  هب  يراـم  گـنوی و  دـیورف ، تسا . هدـش  هداد  لاـح  ناـمز  لـماوع  هب  ماـقم  تّیمها و  نیا  زرجار  نیول و 
رد ناسانش  ناور  رظن  فالتخا  دوجو  اب  نیاربانب  ( 2 .) دناهاگآدوخ ان  دوجو  رکنم  هک  دنتسه  یناسانش  ناور  یلو  دنهدیم ، یصاخ  ّتیمها 

فلاخم ناسانـش  ناور  تایرظن  زا  یـضعب  اب  نید  تفگ  دیاب  هکلب  دناداضت ، رد  یـسانشناور  نید و  تفگ  ناوتیمن  فلتخم  تاعوضوم 
دناهتـسیرگن و یناویح  ِيرازبا  دوجوم  کی  ناونع  هب  ناسنا  هب  هک  تسا  ناسانـش  ناور  زا  یـضعب  يدام  شرگن  ساسا  رب  داضت  نیا  تسا .

روط هب  اهنآ  رتشیب  ای  دناهدادن  یخساپ  ای  نید  تقیقح  دروم  رد  یـسانشناور  دوجوم  ياهیروئت  . " دناهدرکن هجوت  ناسنا  يونعم  دُعب  هب 
نینچ ًاعطق  ( 3" .) دناهتـسناد یناور  تالالتخا  يراتفر و  تالالتخا  يرکف و  لالتخا  راچد  ار  یبهذـم  ناسنا  دـناهدرک و  در  ار  نآ  حـیرص 

یـسانشناور هشیدـنا  رب  نیوراد  لّوـحت  هیرظن  تیمکاـح  هـب  هجوـت  اـب  دراذـگیم . ریثأـت  اـهيرواد  ماـکحا و  رد  دودـحم ، شرگن  دـید و 
نید شرگن  و  دراد ) توافت  رگید  تاناویح  اب  فیک  مک و  نوچ  یضارعا  رد  اهنت  هک  دوشیم  یقلت  یناویح  ناسنا  نآ  رد  هک   ) کیسالک

دوجوم ياـهلیلحت  نیب  تاـفالتخا  زا  یخرب  ناوتیم  تسا ، لـئاق  ناویح  ناـسنا و  نیب  يرهوـج  تواـفت  هک  صاـخ  یگژیو  اـب  ناـسنا  هب 
هک یناوـیح  ینعی  ناـسنا  دـننادیم . رترب  ناوـیح  ار  ناـسنا  یــسانشناور ، رد  هزورما  . " درک ینیب  شیپ  ار  ینید  تاـیرظن  یــسانشناور و 

، یمالسا شنیب  رظن  هطقن  زا  اما  دروآ  رد  شیوخ  هرطیس  تحت  ار  طیحم  تسا  رداق  رتشیب  شوه  نتـشاد  اب  هتفای و  شرتسگ  شیاه  ییاناوت 
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، ترطف رب  هوالع  دریگ . رارق  هجوت  دروم  وا  تیـصخش  تخانـش  رد  دیاب  هک  یـساسا  ینغ و  رایـسب  ياههیامتـسد  اب  تسا  يدوجوم  ناسنا 
ياههاگدـید ماـقم  رد  ًاحیرـص  هتکن  نیا  تسا . قّمعت  هجوت و  لـباق  ناـسنا ، رد  یعیبـط  هوقلاـب و  ییاـناوت  کـی  ناونع  هب  زین  لـقع  دوجو 

عبنم نتفرگ  هدیدان  نید و  نتـشاذگ  رانک  لیلد  هب  ناسنا  زا  لماک  تخانـش  مدـع  ( 4" .) تسا یـسانشناور  رد  يواک  ناور  ییارگراتفر و 
لیلحت هزیرغ  نیا  هیاس  رد  ار  تیصخش  لک  دنادب و  یسنج  ار  زیارغ  مامت  ّتیهام  هک  تشاد  نآ  رب  ار  دیورف  یحو ، ینعی  تخانـش  گرزب 

" تسودیبیل ماک   " ندروآ رب  اهنآ  یلصا  تیاغ  دنتسه و  یسنج  ییوج  تّذل  تمدخ  رد  دیورف  هاگدید  زا  تیصخش  حوطس  مامت  دیامن .
ناور ( 6 .) تسا هراما  سفن  یسانشناور  ًاساسا  کیـسالک  یـسانشناور  تفگ : ناوتیم  ( 5 .) تسین لقع  مان  هب  ياهزیرغ  هب  دقتعم  دـیورف 

رد نیاربانب  دـناهدرپس . یـشومارف  هطرو  هب  ار  نآ  ًابلاغ  هدومن و  هراـشا  یمدآ ، ینـالقع  ياـهیگژیو  هب  ارذـگ  رایـسب  کیـسالک  ناـسانش 
ناهج - 1 تسناد : زیچ  ود  رد  ار  ینید  تایرظن  هطقن  اب  یسانشناور  ياههاگدید  زا  یـضعب  رظن  فالتخا  تلع  ناوتیم  یلک  يریگهجیتن 

.1 اهتشون : یپ  ناسنا . زا  یفاک  تخانش  مدع  رگید : ترابع  هب  ناسنا . يونعم  دُعب  نتفرگ  هدیدان  - 2 ناسانش . ناور  زا  یضعب  يدام  ینیب 
ص یقالخا ، ياههشیدنا  رد  يریـس  هداز ، یقت  دومحم  رتکد  . 2 ص 18 و 17 . یتیبرت ، یـسانشناور  رب  يدمآرد  یهلا ، لضف  هَّللا  فیس 
ص یمالسا ، هاگدید  زا  تیصخش  یسانشناور  يدمحا ، رغـصا  یلع  . 4 ص 26 . ناور ، شمارآ  ناوـج و  یهیقف ، یقن  یلع  . 3 16 و 15 .

ص 181. نامه ، . 6 ص 180 . نامه ، . 5 صیخلت . اب  34 و 33 ،

؟ تسا تروص  هچ  هب  اهيرامیب  نامرد  رد  بهذم  ریثأت 

شسرپ

؟ تسا تروص  هچ  هب  اهيرامیب  نامرد  رد  بهذم  ریثأت 

خساپ

بهذم ریثأت  - 2 یحور . ياهيرامیب  نامرد  رد  بهذـم  ریثأت  - 1 درک : میـسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  یمارگ ! رهاوخ 
هتبلا تسا . یناور  یحور و  ياهيرامیب  نامرد  هب  طوبرم  رتشیب  نآ  عاعـش  نید و  بهذـم و  ریثأت  نادـیم  یمـسج . ياهيرامیب  نامرد  رد 

اهبلق ادخ ، مان  رکذ و  اب  : " دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  دوش . یم  رجنم  طاشن  اب  ملاس و  مسج  نتـشاد  هب  ملاس  ناور  حور و 
هب یبهذـم  ياهرواب  نید و  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما  یحور  ياهيرامیب  ناـمرد  رد  بهذـم  ریثأـت  ( 1" .) دوش یم  اـج  رب  اـپ  نئمطم و 
هب قیرط  نیا  زا  هک  تسا ، یتسه  ناهج  رد  اهدادیور  ثداوح و  زا  يرایـسب  یـشخب  شمارآ  بجوم  نیا  دهد و  یم  انعم  اهناسنا  یگدنز 
ره رد  هدـش و  هصالخ  يدام  دـُعب  رد  ینامیا  یبلق و  ياهرواب  بهذـم و  هب  داقتعا  نودـب  یگدـنز  دـهد . یم  تسد  یناور  شمارآ  ناسنا 
هب دراوم  یخرب  رد  هک  دـنک  یم  دراو  ینیگنـس  درد  راشف و  ناـسنا  ناور  حور و  رب  دریگ و  یم  رارق  ریثأـت  تحت  تّدـش  هب  یبیـشن  زارف و 

يژولونکت تعنص و  اریز  تسا ، دنمزاین  بهذم  هب  هتشذگ  نورق  ناسنا  زا  شیب  تعنص  نیشام و  رـصع  ناسنا  دوش . یم  رجنم  یـشکدوخ 
ياهدنیآ نئمطم و  يادرف  هب  ار  وا  دنک و  نیمأت  ار  وا  یناور  یحور و  ياههبنج  دیاب  زیچ  هچ  اما  دشاب ، رثؤم  وا  يدام  زاین  عفر  رد  هچ  رگا 

سانـش ناور  شار ، نیماینب  دراد . یّمهم  رایـسب  شقن  یناور  یحور و  تالالتخا  يریگشیپ  رد  یبهذـم  تاداقتعا  دـنک ؟ راودـیما  يدـبا 
ات دنک  یم  کمک  ناسنا  هب  بهذم  سّفنت  يارب  اوه  هک  دراد  ّتیمها  حور  تمالـس  شرورپ  يارب  ردق  نآ  بهذـم  : " دـسیون یم  روهـشم 

هنوگچ هک  دزومآ  یم  دوخ  نادقتعم  نانمؤم و  هب  نید  دمهفب . ار  زیگنابارطـضا  كاندرد و  ثداوح  ًاصوصخم  یگدنز ، ثداوح  يانعم 
یمرگلد و يراگزاس  نیا  دبای . يراگزاس  دنک ، یم  لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  نیناوق  هتفرگ و  لکـش  درف  زا  شیپ  هک  ناهج  میظع  هعومجم  اب 

داجیا لالتخا  اهناسنا  یگدـنز  رد  هک  ریگارف  ياـهيرامیب  زا  یکی  ( 2" .) دـنک یم  داجیا  درف  هیحور  نارود و  رد  ار  یعوبطم  يدنـسرخ 
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ریثأت دروم  رد  ینوگانوگ  ياههتفای  . " دراد رثؤم  شقن  یگدرـسفا  هب  طوبرم  ياهيرامیب  نامرد  رد  بهذم  تسا و  یگدرـسفا  دـنک ، یم 
ناشن هباشم  ياهورگ  رد  یفداصت  يرادرب  هنومن  اب  هعلاطم  کی  جیاتن  تسا . هدش  شرازگ  یناور  تالالتخا  نامرد  تّدم  لوط  رب  بهذم 
شقن هب  اج  نیا  رد  ( 3" .) دراد دوجو  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  بارطضا و  یگدرسفا و  دوبهب  زامن و  ندناوخ  نیب  یتبثم  یگتسبمه  هک  داد 

ياههصخاش زا  رگید  یکی  درب . یم  نیب  زا  ار  یگدرـسفا  زامن  هک  تسا  هدـش  هراـشا  تساـم  بهذـم  راکـشآ  صخاـش  داـمن و  هک  زاـمن 
هک تسا  لّـکوت  ياراد  یـسک  تفگ  ناوـت  یم  : " تسا ادـخ  هب  لّـکوت  دراد ، سرتـسا  بارطـضا و  عـفر  رد  یمیقتـسم  شقن  هک  یبهذـم 

داقتعا نیا  دراد . دنوادخ  تقفـش  تفأر و  تمکح ، تردق ، هب  ناسنا  هک  تسا  يداقتعا  ساسا  رب  طابترا  نیا  دراد و  دنوادخ  اب  ياهطبار 
هتفرگ و رظن  رد  ار  راگدرورپ  روضح  شیوخ  راتفر  تالاح و  مامت  رد  درف  دوش  یم  بجوم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  صخـش  رد  ار  یتلاح 
اب هک  دوش  یم  داجیا  شلد  رد  یشمارآ  ور  نیا  زا  دنیبیم ، هتـسباو  يو  هب  ار  دوخ  دنک و  یم  يدنمناوت  تردق و  ساسحا  روضح  نیا  رد 

ریبادت زا  جراخ  اهنآ  يزیر  همانرب  تیریدم و  هک  ار  ییاهراک  دوش و  یمن  دیدرت  کش و  راچد  یگدنز  رد  تخـس  ثداوح  ندمآ  دیدپ 
نیا رد  بهذم  تسا . هدیماجنا  نارامیب  هجلاعم  افـش و  هب  يرایـسب  دراوم  رد  اعد  سلاجم  رد  تکرـش  دنک . یم  راذگاو  ادـخ  هب  تسا ، وا 
یلو تسا ، هدـش  رییغت  فیرحت و  راچد  ناشنید  بهذـم و  هک  يدوجو  اب  رگید  نایدا  رد  یتح  دـنکیم . اـفیا  ار  ناـمرد  دراد و  شقن  اـج 

رد يدایز  تاقیقحت  نونک  ات  : " تسا هدـش  ادـخ  فطل  شمارآ و  بجوم  رترب  تردـق  یلعا و  أدـبم  هب  هجوت  ینید و  رواب  یبلق و  داـقتعا 
رظن رد  راـمآ 1996  ساـسا  رب  هتفرگ و  تروص  ناراـمیب  يافـش  يارب  رود  هار  زا  اـعد  یتح  اـعد و  ینید ، مسارم  رد  تکرـش  ریثأـت  هنیمز 

يرامیب ماگنه  دناوتیم  ینید  يونعم و  مسارم  رگید  عاونا  ای  هبقارم و  شیاین ، اعد و  هک  دناهدوب  دـقتعم  نانآ  کشزپ 99 % زا 269  یسرپ 
هاگـشناد ثوتراد و  و  كود ، لیپ ، یتاقیقحت  هسـسؤم  نوچ  يدامتعا  لباق  تاسـسؤم  رد  تاقیقحت  نیا  دـنک . کمک  ناراـمیب  يافـش  هب 

رـسارس رد  نارامیب  يافـش  رد  یبهذـم  ضیارف  هب  لمع  اعد و  نامیا ، رثا  هرابرد  یملع  تاعلاطم  نونکا  تسا . هتفریذـپ  تروص  ناگیـشیم 
ياهلبمس اب  تیحیـسم  اهنت  هن  دیوگیم : تسا  هدومن  داریا  لاس 1935  رد  هک  یـسنارفنک  رد  گنوی  ( "4" .) تسا ارجا  لاح  رد  اـکیرمآ 

یناور و ياهجـنر  هک  دنتـسه  ینامرد  ناور  یعاونا  ناش  ییوداج  نییآ  اـب  اـهنآ  نیرتيودـب  لـماش  بهاذـم  یماـمت  هکلب  شیراگتـسر 
يارب یمتـسیس  ًالمع  هکلب  تسا ، يرامیب  دض  رب  اهنت  هن  بهذـم  دـسیونیم : يو  دنـشخبیم . يدوبهب  هدرک و  نامرد  ار  اهناسنا  یمـسج 

تـشادهب ناسنا و  مسج  هب  طوبرم  لـئاسم  رب  بهذـم  یمـسج : ياـهيرامیب  ناـمرد  رد  بهذـم  ریثأـت  ( 5" .) تسا یناور  دـشر  دوـبهب و 
زیهرپ و تسا و  هدرک  عنم  تسا  اهيرامیب  زا  يرایـسب  زاس  هنیمز  هک  يروخرپ  زا  مالـسا ، بهذـم  ًالثم  دراد ، ییازـسب  ریثأـت  زین  ینامـسج 

ینامـسج هبنج  رب  يونعم ، ناهج  رب  هوالع  نآ  مازلا  هزور و  دـننام  فیلاکت  لعج  اـب  یفرط  زا  ( 6 .) تسا هدرمـش  اهدرد  نامرد  ار  كاسما 
تیاـعر رب  یفرط  زا  ( 7" .) دـیوش ملاس  ات  دـیریگب  هزور  :" هدومرف نآ  هرابرد  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  هزور  لـثم  تسا ، هدـش  دـیکأت  زین  نآ 

شخب رد  بهذم  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . هدرک  بحتسم  ای  بجاو  يدراوم  رد  ار  لسغ  ای  وضو  اتسار  نیا  رد  هدرک و  دیکأت  ندب  تفاظن 
ج ناور ، تشادهب  مالسا و  . 2 هیآ 28 . ( 13  ) دعر . 1 اهتشون : یپ  تسا . هدرک  هدافتسا  يریگـشیپ  شور  زا  اهيرامیب ، نامرد  تمالس و 
ص 413. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  . 6 نامه . . 5 ص 154 . ج 1 ، ناور ، تشادهب  مالسا و  . 4 ص 28 . نامه ، . 3 ص 23 . تالاقم ) هعومجم   ) 1

ص 255. ج 96 ، راونالاراحب ، . 7

 . دینک نایب  ار  نید  زا  فارحنا  یناور  للع 

شسرپ

 . دینک نایب  ار  نید  زا  فارحنا  یناور  للع 

خساپ
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شدوخ دنچ  ره  ـد ,  شا ـتـه بـ شاد دوجو  صخش  رد  داحلا  هب  شیارگ  ینید و  یب  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاه  هزیگنا  ینعی  ـی :  ناور عـلـل 
 ) يراـب دـنب و  یب  هب  لـیم  و  نید )  رد  شهوژپ  قیقحت و  تم  ـ حز لـباقم  رد  یبلط (  تحاراـهنآ  نیرتـمهم  دـشابن و  هاـگآ  اـهنآ  ریثاـت  زا 

 . تسا یتسرپاوهزا )  نید  يریگولج  و  هتشاذگ ,  ناسنا  هدهع  هب  نید  هک  ییاهتیلوئسم  لوبق  لباقمرد 

؟ تسین داضت  رد  یسانشناور  اب  یمالسا  میلاعت  یخرب  ایآ 

شسرپ

؟ تسین داضت  رد  یسانشناور  اب  یمالسا  میلاعت  یخرب  ایآ 

خساپ

ناـسنا يارب  هفیظو  ناونع  هب  تسا و  هداد  روتـسد  مالـسا  هچنآ  میتـسه  لـئاق  اـم  تفگ ، خـساپ  یلک  تروص  هب  ناوت  یمن  شـسرپ  نیا  هب 
یـسانشناور رد  هتکن  مینک  ضرف  رگا  نیاربانب  تسا . هدـش  هداد  رارق  تقلخ  ماظن  رد  هک  هدوب  یحلاـصم  ساـسا  رب  تسا  هدومن  صخـشم 

ساسا رب  مولع  نیا  نوچ  تسا و  هتفر  اطخ  هب  ام  رظن  هب  دـشاب ، مالـسا  روتـسداب  داضت  رد  اـی  دـنکن و  مالـسا  رظن  اـب  قیبطت  هک  دـشاب  زور 
امـش رگا  نیارباـنب  دوش ، هدرب  یپ  اـطخ  نیا  هب  دـعب  ياـهلاس  تسا  نکمم  دوش و  یم  روـصت  یتـحار  هب  اـهنآ  رد  اـطخ  هنیمز  تسا  هبرجت 

رد رتشیب  هعلاطم  يارب  دوش . یسررب  ات  دیربب  مان  تسا  داضت  رد  یسانشناور  ابو  دشاب  مالسا  ملسم  تاروتسد  زا  هک  دیراد  غارسار  يدروم 
مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا و  باتک  یسودرف و  هاگشناد  رشن  یملع ، ینیب  ناهج  ثحبم  یمالسا  فراعم  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا 

. دییامرف هعلاطم  ار  يرتشیب  تاکن  یبرجت  شناد  هاگیاج  ةرابرد  ات  دییامن  هعجارم  تامولعم  شزرا  ثحبم  کی  دلج 

؟ دینک یفرعم  ناور  تمالس  رد  نید  شقن  هرابرد  تیاس  کی  افطل 

شسرپ

؟ دینک یفرعم  ناور  تمالس  رد  نید  شقن  هرابرد  تیاس  کی  افطل 

( لوا تمسق  ) خساپ

نید و ددرگ . یم  لاسرا  ناتتمدـخ  هرامـش 9  یگدـنز  ثیدـح  هلجم  زا  يا  هلاقم  همادا  رد  دوبن . سرتسد  رد  عوضوم  نیا  اب  یتیاـس  نینچ 
هب طوبرم  اهتخانش  نیا  زا  هتسد  کی  دهدیم . رارق  دوخ  نادقتعم  رایتخا  رد  ار  اهتخانش  زا  هتسد  ود  یبتکم  ره  یساّبع  ربکا  ناور  تمالس 
زا هک  يرتیئزج  ياهتخانـش  هب  طوبرم  رگید  هتـسد  تسا و  ملاـع  ياههدـیدپ  رگید  ناـسنا و  یتسه ، ناـهج  هراـبرد  یـساسا  ياـهتخانش 

نانآ رد  ار  تاعوضوم  نیا  زا  یناسکی  لیلحت  ریسفت و  یبایزرا و  شنیب و  عون  قیرط ، نیا  زا  ات  دناهدش  بعشنم  لوا  هتـسد  یّلک  ییاسانش 
بلاق رد  یـساسا  یّلک و  ياهتخانـش  دـیامن . داجیا  نانآ  نایب  رد  ساسحا  لمع و  هشیدـنا و  هزوح  رد  ياهیور  تدـحو  درواـیب و  دوجوهب 

. دـندرگیم هضرع  ینید  فراعم  یـشزرا و  میهافم  یقالخا و  ياههیـصوت  بلاـق  رد  رتیئزج  ياهتخانـش  دـنوشیم و  هئارا  ینیب » ناـهج  »
نینچ هب  یگدنز  هفسلف  کلسم و  ره  تسا و  نآ  زا  لیلحت  ریسفت و  عون  کی  یتسه و  هرابرد  یبایزرا  شنیب و  داقتعا و  یعون  ینیبناهج ،

نآ يرکف  هاـگهیکت  زاـسریز و  درادیم ، هضرع  یتـسه  ناـهج  هراـبرد  بتکم ، کـی  هک  يرکفت  زرط  تشادرب و  عون  تسا . ینتبم  يزیچ 
بتکم کی  هاگهیکت  هاگنآ  ینیبناهج  کی  دوشیم . هدیمان  ینیب » ناهج   » ًاحالطصا هاگهیکت ، زاسریز و  نیا  هک  دوریم  رامش  هب  بتکم 

رب ملاع  ياههدیدپ  همه  ناسنا و  ناهج ، هرابرد  ام  یساسا  ياهتخانـش  دشاب . هتـشاد  یبهذم  هغبـص  گنر و  هک  دریگیم  رارق  نامیا  هیاپ  و 
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هب تبسن  ار  ام  یساسا  ياهدروخزاب  ای  اهشنُکاو  شنُک -  عقاو ، رد  ینیبناهج  دنراد . ریثأت  ام  ياهراتفر  اهباختنا و  يریگتهج ، رکفت ، هوحن 
یمالـسا دیاقع  لوصا  زا  لصا  نیلوا  هک  دیحوت  تسا . يدیحوت  ینیبناهج  یمالـسا ، ینیبناهج  دـهدیم . لکـش  یتسه  نارگید و  دوخ ،

زاـینیب همه  زا  وا  دـندنمزاین و  وا  هب  همه  دنتـسه و  هدـیرفآ  ملاـع ، ياههدـیدپ  همه  ناـهج و  هک  دـنکیم  دـیکأت  اـهیهاگآ  نـیا  رب  تـسا 
میتسیاب هک  فرط  ره  هب  تسین . یلاخ  وا  زا  اج  چیه  تسه و  اج  همه  رد  وا  تساناوت 2 ) زیچ  همه  رب  هاگآ و  زیچ ، همه  هب  ادخ  ( 1 .) تسا

ناـسنا هب  ناـسنا  بلق  گر  زا  تسا . هاـگآ  همه  ياهدـصق  اـهتین و  نهذ و  تارطاـخ  زا  بـلق و  تاـنونکم  زا  وا  ( 3 .) میاهداتـسیا وا  هب  ور 
ْناهج زا  یهلا  تیانع  ياهظحل  رگا  دوشیم . يرادـهگن  یهلا  تیـشم  تیانع و  اب  ناهج  یمالـسا ، ینیبناـهج  رظن  زا  ( 4 .) تسا رتکیدزن 
ناسنا ناهج و  تقلخ  رد  هنامیکح  ياهفدـه  تسا . هدـشن  هدـیرفآ  هدوهیب  يزاب و  لطاب و  هب  ناهج  ددرگیم . دوبان  تسین و  دوش ، هتفرگ 

هب ناهج  تسا . لمکا  نسحا و  ماظن  دوجوم ، ماظن  تسا . هدـشن  هدـیرفآ  هدـیاف  تمکح و  زا  یلاخ  اج و  هب  ان  يزیچ  چـیه  تسا . راـک  رد 
دیاب شدوخ  صوصخم  ببس  همدقم و  زا  ار  ياهجیتن  ره  تسا و  هدش  رارقرب  تابّبسم  بابسا و  ساسا  رب  ملاع  ماظن  تساپرب . قح  لدع و 

يدوجوم ره  دوجو  یهلا  ردق  اضق و  تشاد . راظتنا  دیاب  ار  نآ  دوخ  صوصخم  بّبسم  هجیتن و  اهنت  ببس ، هجیتن و  ره  زا  درک و  وجتـسج 
یلک یلـصا  نوناق و  تروص  هب  ینعی  تّنـس »  » تروص هب  یهلا  تیـشم  هدارا و  دروآیم . دوجو  هب  شدوخ  صاخ  تلع  يارجم  زا  اهنت  ار 
نیمه رد  اهراک  يدب  یکین و  تسا . یهلا  ياهتنـس  ساسا  رب  دنکیم  رییغت  هچنآ  دـننکیمن و  رییغت  یهلا  ياهتنـس  دراد . نایرج  ناهج  رد 

همه رب  یهلا  ردـق  اضق و  ددرگیم . زاب  ناسنا  هب  رفیک  ای  شاداپ  تروص  هب  مه  رگید  ناهج  رد  تسین و  لمعلاسکع  زا  یلاخ  زین  ناـهج 
تفارـش و ياراد  ناسنا  تسا . شیوخ  تشونرـس  رب  مکاح  لوئـسم و  راتخم و  دازآ ، ردـق ، اضق و  مکح  هب  ناسنا  تسا و  مکاـح  ناـهج ،
و تشک »  » هلحرم هطبار  ریظن  ود  نـیا  هـطبار  تـسا و  هتـسویپ  رگیدـکی  هـب  ترخآ  اـیند و  تـسا . یهلا  تفـالخ  هتـسیاش  یتاذ و  تـمارک 

یلّوا هتخاس  یمود  هک  يریپ »  » و یکدوک »  » هرود هطبار  ریظن  تسا ، هتشِک  هک  دَوَرِدیم  نآ  ْتبقاع  سک  ره  هک  تسا  لوصحم  تشادرب » »
هب یصقن  بیع و  ره  زا  تسا و  لامک  تافـص  همه  ياراد  دنکیم  یفرعم  ام  هب  مالـسا  هک  ییادخ  دیحوت  لّوا .  لصا  اهرواب  فلا .  تسا .

رکفت و هوحن  رب  تسا و  يراثآ  ياراد  تسوا ) يوسهب  وا و  زا  هک   ) ملاع دـصقم  أدـبم و  یتسه ، ناهج  دروم  رد  اـهیهاگآ  نیا  تسا . رود 
دیحوـت مینکیم . هراـشا  راـثآ  نیا  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  دراذـگیم . رثا  اـم  ياـهراتفر  رخآ ، رد  اهـساسحا و  اهـشیارگ ، راـکفا ، ياوـتحم 
ینیوکت هرطیـس  يراگدیرفآ و  تسا . یعامتجا  يدرف و  یناور  تبثم  راثآ  ياراد  هک  تسا  هدـنزاس  لاّعف و  يدروخزاب  شنیب و  یمالـسا ،

ياههدیرفآ همه  هک  تسانعم  نیا  مزلتسم  مه  تسه و  زین  راذگنوناق ) ناونع  هب   ) وا یعیرشت  هرطیس  مزلتـسم  هدننیرفآ ،) ناونع  هب   ) دنوادخ
رد يرـشب  تاررقم  میظنت  تیحالـص  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دنوادخ ، قلطم  ملع  دنـشاب . ادـخ  نوناق  زا  تیعبت  هب  مزلم  دـیاب  روعـش ، ياراد 

ربارب رد  تادوجوم  همه  ناسکی  ِتیدوبع  دشاب . حلاصم  اهزاین و  عبات  تاررقم ، هک  تسا  نآ  مزلتسم  وا  قلطم  تمکح  دشاب و  وا  راصحنا 
هتـشادن ار  رگید  ناگدنب  رب  ییاورنامرف  مّکحت و  ّقح  لقتـسم ، رـسدوخ و  روط  هب  ادـخ  ناگدـنب  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  ادـخ 

رد يدایز  لمحت  تردق  زا  نآ  هب  نادنمرواب  هک  تسا  نیا  دیحوت  یناور  راثآ  زا  یکی  تسه . زین  يدرف  یناور  راثآ  ياراد  دیحوت ، دشاب .
تعـسو قمع و  رب  هکلب  دزادـنایمن  ياپ  زا  دنکـشیمن و  مهرد  ار  نانآ  اهنتهن  الب  تبیـصم و  دـنوشیم . رادروخرب  تالکـشم  بئاـصم و 
لزنمْرـس فده و  دیحوت ، هانپ  رد  نانیا  ( 5 .) دننادیم یفاک  ار  وا  دننکیم و  لکوت  ادخ  هب  اهیتخـس ، رد  نانآ  دـیازفایم . ناشرواب  نامیا و 

هک دنادیم  نمؤم  تسا . یـشخبرمث  دیحوت  يدرف  یناور و  راثآ  رگید  زا  ( 6 (.) تیاده  ) دنریگیم دای  ار  نآ  هار  دنـسانشیم و  ار  تداعس 
وا شـشوک  نیرتمک  و  ( 8) دراذـگیم ياـج  رب  وکین  تبثم و  يرثا  شـشالت  ( 7 ،) دزاسیم کیدزن  فدـه  هب  مدـق  کی  ار  وا  شماـگ  ره 

ساوح رب  هیکت  اب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  توبن ، هفـسلف  تسا . تّوبن  مالـسا ، يداـقتعا  لـصا  نیمود  تّوبن  مود .  لـصا  ( 9 .) دوشیمن عیاض 
، یناسنا لامک  هار  هک  ارچ  دـبایرد ؛  ار  شیوخ  یگدـنز  همانرب  دـیامیپب و  ار  تداعـس  هار  دـناوتیمن  تایرطف  زیارغ و  ینطاب و  يرهاـظ و 

ناهج ياهزرم  زا  هک  تسا  یهار  تسا . ندـش  ادـخ  هفیلخ  ات  ندوب  رـشب  زا  شرع و  اـت  ضرا  زا  كـالفا ، اـت  كاـخ  زا  زارد  رود و  یهار 
، نآ تسا و  دنمزاین  هبرجت  سح و  لقع ، تیاده  زا  رترب  یتیادـه  هب  ناسنا  دراد . يدامارف  ياهییاناوت  اهتیلباق و  هب  زاین  درذـگیم و  يدام 
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لزان دـیاب  تسوا ، ياهنامرد  اهدرد و  اهزاین ، اههصیقن ، ياناد  اـنیب و  یمدآ ، هدـننیرفآ  هک  يدـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یحو »  » تیادـه
اهناسنا دروآیم و  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  زاین  نیا  هدـنروآرب  هک  ار  ياهمانرب  ددرگیم و  ثوعبم  زاین ، نیا  بجوم  هب  (ص ) ربماـیپ دوش .
یگدنز همانرب  روتسد و  هئارا  رشب و  تیاده  شیوخ و  مایپ  غالبا  يارب  دنوادخ   » هک رما  نیا  هب  داقتعا  لصا  دناوخیمارف . نآ  يارجا  هب  ار 

رد هدش و  هداهناو  دوخ  هب  هدش و  اهر  ار  دوخ  ناسنا ، هک  تسا  یناور  رثا  نیا  ياراد  دتـسرفیم » ربمایپ  ناونع  هب  ار  یناسک  وا ، هب  بولطم 
تداعـس نّمـضتم  هک  یگدنز  همانرب  نیرتهب  هب  دناوتیم  هجو  نیرتناسآ  هب  هک  دراد  نانیمطا  هکلب  دـباییمن ؛  نادرگرـس  ناریح و  هجیتن 

دنزب و رد  نآ  رد و  نیا  قیاقح ، نتفای  يارب  تسین  مزال  ًانمـض  دبای . تسد  دـشاب ، وا  حور  مسج و  حـلاصم  هدـننک  نیمأت  ترخآ و  ایند و 
نئمطم مه  تیاهن  رد  دسانـشب و  ار  یگدـنز  تسرد  هار  دـشاب ) نکمم  هک  يدراوم  رد   ) اـطخ شیاـمزآ و  اـب  دزادرپب و  هبرجت  هب  ًاـصخش 

بآ ار  بارس  ًانایحا  ای  دبایرد  تسه  هک  روطنامه  ار  تقیقح  تسا  هتسناوت  ایآ  ریخ و  ای  تسا  هتفای  تسد  یتسرد  جیاتن  هب  ایآ  هک  دشابن 
، یگداهناو دوخ  هب  یگدنناهر و  ساسحا  تسا . هدیسر  نآ  زا  یلدب  ياهنومن  هیاس و  هب  زیچ  ره  لصا  زا  اهزاجم و  هب  قیاقح  زا  هتشادنپ و 

یسک هکنیا  ّقلعت و  ساسحا  لباقم  رد  دیآیم و  باسح  هب  درف  یناور  تمالس  يارب  يدج  يدیدهت  تسا و  رگناریو  بّرخم و  یـساسحا 
تداعـس هار  ندومیپ  نتخانـش و  رد  دنک و  کمک  ار  وا  دناوتیم  دـهاوخیم و  تسا و  دـنمهقالع  شتـشونرس  هب  تبـسن  تسوا و  رکف  هب 

رثا نیا  رب  هوالع  دنکیم . افیا  یساسا  شقن  درف  یناور  تمالس  رد  تسا و  هدنزاس  تبثم و  دنیاشوخ ، بولطم ، یساسحا  دشاب ، وا  رگیرای 
نیا زا  یکی  مینکیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسه  يراـثآ  زین  اـیبنا  توعد  ياوتحم  ظاـحل  هب  تسا ، توبن  لـصا  هب  طوبرم  هک  مهم 

ادخ و یگدـنب  دنتـسه . يرگید  یعامتجا  يدرف و  راثآ  أشنم  دوخ ، ياج  رد  اهنیا  هک  تسا  توغاط 10 ) زا  بانتجا  ادخ و  یگدـنب  راثآ ،
زا يرایسب  همه ، مییوگن  رگا  هک  تسا  یلامک  يدازآ ، تسا . ینوریب  ینورد و  دنب  ره  زا  يدازآ  یگدازآ و  مزلتـسم  ندوبن  ادخ  ریغ  هدنب 

« تلاذر تئاند و  «، » یتسپ ینوبز و   » هنوگره یفن  مزلتسم  یگدازآ ، دنتسه . یبایتسد  لوصح و  لباق  نآ  وترپ  رد  رگید  لیاضف  تالامک و 
یناسنا و لیاضف  تالامک و  همه  يدوبان  مزلتسم  توغاط ، هیاس  رد  ندوب  لباقم ، رد  تسا . عامتجا  درف و  تحاس  زا  تراذق » یکاپان و   » و

همـشچرس يوسهب  دارفا  هک  دـنکیم  یفرعم  نیا  ار  اـیبنا  تثعب  راـثآ  زا  یکی  میرک ، نآرق  تسا . یکاـپان  يدـب و  ینوبز و  ره  هب  نداد  نت 
رود اهیدـب  اهیگدولآ و  اهیتشز ، لیاذر ، همه  هیام  زا  دـنروآ و  يور  ادـخ  یگدـنب  ادـخ و  ینعی  اهییابیز  اهیکین و  تالامک ، لـیاضف ، همه 
مدع تساههتـسنادان . تالوهجم و  هب  تبـسن  تخانـش  یهاگآ و  ایبنا ، توعد  ياوتحم  هب  رواب  راثآ  زا  رگید  یکی  دننک . بانتجا  دننامب و 

شقن رد  ناربمایپ  روظنم ، نیدـب  دنتـسه . ناـسنا  یباـیلامک  اـی  یهاوخلاـمک  عناـم  هک  تسا  يروما  زا  سوفن  بیذـهت  هیکزت و  تیبرت و 
ملاع و أدبم  هب  راوتـسا  يرواب  تانئاک و  ریـس  اههدیدپ و  زا  قیمع  یتخانـش  زا  يرادروخرب  اب  دوخ  دنوشیم و  رهاط  رـشب ، گرزب  نایبرم 
هب ار  اهنآ  دـنزادرپیم و  اهناسنا  نتخاـس  تیبرت و  لـهج و  ياـههدرپ  ندودز  هب  یناـسنا  یلاـع  لـیاضف  اـی  تـالامک  شزرا  زا  يدـنمهرهب 

ار يروما  اهیدیلپ و  دـننکیم . رداص  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  زاوج  دنناسانـشیم و  اهنآ  هب  ار  اههزیکاپ  دـننکیم ، یهن  اهیتشز  زا  رما و  اهیکین ،
رب هک  ار  ییاهریجنز  تیاهن ، رد  دننکیم و  عونمم  اهنآ  رب  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  زازئمشا  رّفنت و  یعون  اهنآ  هب  تبـسن  یناسنا  سوفن  هک 
وا هک  یغارچ  لابند  هب  دننکیم و  يرای  ار  وا  دـنرادیم و  هاگن  ار  ربمایپ  تمرح  دـنراد و  رواب  هک  ار  نانآ  دـنرادیم و  رب  تسا  هدوب  نانآ 

، دانع رفک ، كرـش ، هفارخ ، لهج ، ياـهریجنز  اـهریجنز ، نیا  ( 11 .) دـنناسریم يراگتـسر  لزنم  رـس  هب  دـنتفایم ، هار  تسا  هدرک  نشور 
یگدـنام دوخ  رد  یهاوخدوخ و  رورغ ، نظءوس ، يدامتعایب ، يدـیمون ، سأـی ، تیـصعم ، ياـهریجنز  تسا ؛ ناـیغط  یـشکرس و  راـکنا ،

زا تسا  ترابع  يداـقتعا  لـصا  نیا  هب  رواـب  یهاـگآ و  راـثآ  زا  رگید  یکی  مدرم ، هب  نداد  دـیما  میب و  رد  اـیبنا  هفیظو  هب  هجوت  اـب  تسا .
رثا دشاب ، رارقرب  اهنآ  نیب  لداعت  یعون  دنوش و  گنهامه  مه  اب  رگا  سرت  دیما و  دب . یماجنارـس  زا  سرت  بوخ و  ياهدنیآ  هب  يراودـیما 

عناـم دـنکیم و  يریگوـلج  درف  رب  یگدرـسفا  سأـی و  یگریچ  زا  دـیما ، وـس  کـی  زا  دـنراد . درف  یناور  ناـمزاس  رب  ياهدـنزاس  تـبثم و 
يورهدایز و نایغط و  یشکرس و  زا  هدنرادزاب  یلماع  ناونع  هب  سرت  رگید ، يوس  زا  دوشیم و  درف  یناور  یگتخیسگ  مه  زا  یـشاپورف و 
یگتفـشآ و ياهزرم  يوسهب  وا  ندـش  هدـنار  زا  دـنکیم و  کمک  درف  یناور  لداعت  ظـفح  هب  اـهزرم  دودـح و  زا  ندـش  جراـخ  طارفا و 
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رد راذنا  تسا . رادروخرب  زین  هدـنزاس  تبثم و  شزرا  زا  هک  دـیآیمن  باسح  هب  یفنم  اهنتهن  یـسرت  نینچ  دـیامنیم . يریگولج  لالتخا ،
، اهرواب یخرب  دـنیاشوخان  ماجنارـس  نتفرگ  رظن  رد  لمع و  راتفر و  کی  ای  رواـب  هدـیقع و  کـی  ءوس  راـثآ  هب  نداد  هجوت  ياـنعم  هب  عقاو 

يداقتعا لوصا  زا  لصا  نیموس  داعم  موس .  لصا  دـیآیم . باـسح  هب  یهگآشیپ  اـی  یهاـگآ  کـی  یعون  هب  تساـهراتفر و  اهـشیارگ و 
زا سپ  اهناسنا  همه  هک  تسانعم  نیا  هب  ینید  گنهرف  رد  تسا و  تشگزاب »  » يانعم هب  دوع »  » هدام زا  داعم  تسا . داـعم  هب  داـقتعا  مالـسا ،
هب داقتعا  دندرگیم . زاب  دنوادخ ،) ینعی   ) أدبم يوسهب  اهیدب  تافاکم  اهیکین و  شاداپ  زا  يرادروخرب  لامعا و  هب  یگدیـسر  يارب  گرم 

دناترابع هک  دراد  هجوت  یساسا  هتکن  دنچ  هب  داعم  هرابرد  نآرق  تسا . يراتفر  یناور و  يدرف ، یعامتجا و  دّدعتم  راثآ  ياراد  لصا ، نیا 
قیقد ( - 13 (؛) نیلوألا مُکانعَمَج و  ِلصَفلا  ُموَی  اذه   ) تسا یناگمه  ( - 12 (؛) اهیف َبیَر  ٌۀیتآ ال  َۀعاسلا  َّنإ  و  تسا ..(  یعطق  رما ، نیا  زا - :
نیا هب  رواـب  راـثآ  نیرتمهم  زا  ( 15 (.) ًالیتف َنوملُظیال   ) تسا هنـالداع  ( - 14 (؛) اهاصحإ ّالإ  ٌةریبَک  ٌةریغَـص و ال  رِداـُغی  ـال   ) دوشیم رازگرب 
دراد دوجو  يرگید  نادیواج  یگدنز  یگدـنز ، نیا  زا  سپ  هک  رما  نیا  هب  یهاگآ  یگدـنرادزاب : درک : هراشا  ریز  روما  هب  ناوتیم  لصا ،
یهلا ناوضر  اضر و  زا  يرادروخرب  يراگتسر و  حالف و  تداعس ، زا  رس  هدرک  بسک  ناهج  نیا  رد  درف  هک  یلامعا  اهرواب و  ساسا  رب  و 

رگا هک  دربیم  ورف  رکف  هب  ار  یناسنا  ره  دروآیمرد ، یهلا  رهق  شتآ و  باذع و  هب  التبا  نایاپیب و  جنر  كاندرد ، باذع  تواقـش ، زا  ای 
هشیدنا ره  هب  درک ، ار  يراک  ره  تفگ ، ار  يزیچ  ره  درک ، یگدنز  تساوخ  هک  روط  ره  دوب و  توافتیب  ناوتیمن  سپ  تسا  نینچ  ًاعقاو 

. دومن بسک  ار  مزال  ياهیگدامآ  ترخآ ، هار  ندومیپ  يارب  ماجنارس  هک  درک  یگدنز  روط  نآ  دیاب  هکلب  دش ؛ مزتلم  يرواب  و 

( مود تمسق  ) خساپ

شیازفا و ریثکت و  هب  دنک و  هیذغت  ردام  نوخ  زا  نآ  هلیـسو  هب  دـیاب  دراد و  رایتخا  رد  فان  دـنب  کی  مِحَر ، ملاع  رد  نینج  هک  هنوگنامه 
ار تعیبط  ناهج  دنک و  ادیپ  ار  ایند  نیا  هب  دورو  یگدامآ  ات  دزاسب  اپ و ... تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  دوخ  يارب  دزای و  تسد  دشر 
، نتخاس هب  نآ  رد  شیوخ  تسد  اب  دورب و  هار  نآ  رد  اپ  اب  دنک و  ادیپ  یکاردا  نآ  رد  دوجوم  ياهادص  زا  شیاهـشوگ  اب  دنیبب و  مشچ  اب 

تاناکما نیا  زا  يرادروخرب  اب  دیاب  دوخ  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  رد  ناسنا ، دزادرپب . ندرک و ... بارخ  ندز و  ای  نداد و  نتفرگ ، نتشادرب ،
يارب ترخآ  ملاع  ياهیندید  ندید  يارب  دنک : مهارف  ار  مزال  ياهرازبا  یگدنز ، يدعب  هلحرم  يارب  يدام ، ناهج  تعیبط و  مادختـسا  اب  و 
يارب دزاسب و  بسانم  ییاپ  دوخ  يارب  ملاع  نآ  ياههار  ندومیپ  يارب  بسانم و  شوگ  ملاع ، نآ  ياهیندینـش  يارب  بساـنم و  مشچ  دوخ 

، نوزفا هبّیط  تاـیح  زا  اـت  دروآ  مهارف  تسا  میلـس  بـلق  اـنامه  هـک  ار  یتوـکلم  تاـکاردا  زکرم  گرم ، زا  سپ  ملاـع  تاکردـم  كاردا 
ینیعم بوچراچ  رد  طباوض و  لوصا و  قبط  دیاب  هک  دباییمرد  اههسیاقم  عون  نیا  اب  رواب و  یهاگآ و  نیا  وترپ  رد  ناسنا ، دوش . دنمهرهب 

بلط ار  نآ  دـنزب و  مد  تسا ، -  يرگیلابُا  يرابودـنبیب و ال  اب  فدارتم  هک  قلطم -  يدازآ  زا  هصرع  نیا  رد  دـناوتیمن  دـنک و  یگدـنز 
يویند یگدنز  هب  دودحم  ار  یگدـنز  داعم ، هب  دـنمرواب  ناسنا  تسا . دـید  قفا  تعـسو  داعم ، هب  رواب  یهاگآ و  راثآ  زا  رگید  یکی  دـنک .

نآ زا  دیاب  هک  تسا  یلپ  دننام  ایند  تسا . يورخا  تایح  يارب  ياهمدقم  هلزنم  هب  ایند  یگدنز  هک  دزومآیم  نینچ  وا  هب  مالـسا  دنادیمن .
، تردـق ترهـش و  تورث ، لثم  يویند  عماطم  ایند و  یناسنا  نینچ  يارب  نیاربانب  دیـسر . یناسنا ) لامک   ) دوصقم لزنمْرـس  هب  درک و  رذـگ 

لامک يورخا و  دـیواج  یگدـنز  تمدـخ  رد  هک  دـنوشیم  دنمـشزرا  عورـشم و  هاگنآ  هکلب  درادـن ، یلقتـسم  شزرا  تسین و  زیچ  همه 
. دنکیم ادـیپ  یگدـنز  هب  قیمع  يدـید  داعم ، هب  دـنمرواب  ناسنا  تسا . یتسه  هنهپ  يدـنمرواب  ناسنا  نینچ  دـید  قفا  دـنریگ . رارق  یناسنا 
. دشخبیم وا  هب  یـصاخ  يریگتهج  رواب ، نیا  نمـض ، رد  تسا . يورخا  دـیواج  یگدـنز  فدـه ، تسین . فدـه  وا  يارب  يویند  یگدـنز 
رد يرواب  نینچ  اب  وا  تسا . یتسه  قلاخ  نایناهج و  راگدرورپ  تسازج ؛ زور  کلام  هک  تسا  یـسک  هب  ور  وا  ياـهراتفر  لاـمعا و  تهج 

نیا اب  يراتفر  ره  تسا . راتفر  میظنت  مزلتـسم  يايریگتهج ، نینچ  تسا . قلطم  لامک  هک  یی  « وا . » دریگیم رارق  وا » يوسهب  ندـش   » تهج
تهج رد  دشاب و  ادخ  هب  بّرقت  شفده  یسک  هک  تسین  نکمم  تسا . یـصاخ  ياهراتفر  یـضتقم  هکلب  تسین ، راگزاس  يریگتهج  هنوگ 
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نیا فالخ  رب  هک  دزیگنارب  دوخ  رد  ار  یتاساسحا  راـکفا و  اـی  درواـیب  يور  ییاـهراتفر  هب  لاـح  نیع  رد  درادرب و  ماـگ  وا  يوسهب  ندـش 
، ندش ادخ  يوسهب  ندوب و  ادـخ  يارب  یگنوگ و  ادـخ  یتسرپادـخ ، یهاوخادـخ ، ياضَف  تسا . یفدـه  نینچ  اب  ضراعت  رد  يریگتهج و 
، داعم هب  رواب  یهاگآ و  راثآ  رگید  زا  شنت . يریگرد و  شاـشتغا و  یگتفـشآ و  بارطـضا و  هن  تسا  تینما  شمارآ و  ناـنیمطا ، ياـضف 

دراد شیپ  رد  ار  يزور  هک  دـنادیم  داعم  هب  دـنمرواب  ناسنا  تسا . یهجوت  مک  تلفغ و  ندودز  اهتیلوئـسم و  فیلاکت و  هب  هجوت  شیازفا 
تسا و شیپ  رد  قـیقد  یـسرباسح  دـشاب . وگخـساپ  شرادرک  لاـمعا و  تشرد  زیر و  ربارب  رد  دـهدب و  سپ  باـتک  باـسح و  دـیاب  هـک 
هن درک و  اـشاح  ناوـتیم  هن  داد . بیرف  ار  وا  ناوـتیم  هن  درک و  یفخم  وا  زا  ار  يزیچ  دوـشیم  هن  هـک  تـسا  یـسک  زور ، نآ  سرباـسح 
رد هک  یناسنا  دراذگیمن . یقاب  یهجوت  مک  تلفغ و  يارب  ییاج  يرواب  نینچ  تخادـنا . دـیدرت  هب  ار  وا  یعقاوریغ  ياههیجوت  اب  ناوتیم 

دوخ ساوح  تخادنا ، هابتشا  هب  ار  وا  درک و  رثایب  ار  وا  تراظن  ناوتیم  فلتخم  ياهشور  هب  هک  یلومعم  یناسنا  رظان  کی  نامشچ  ربارب 
توافتیب دـش ، -  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  یفاصوا  اب  دـنوادخ -  نوچ  يرظان  نیبزیت  هاگن  ربارب  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنکیم ، عمج  ار 

فعض دتفایم و  قافتا  اجنآ  رد  هک  ییاهارجام  داعم و  هب  تبسن  یهاگآ  فعـض  ظاحل  هب  هک  تسا  نکمم  هتبلا  دریذپن . رثا  وا  زا  دنامب و 
تسا مکاح  زور ، نآ  رب  هک  یطباوض  نیناوق و  تسا و  هدرمش  رب  ام  يارب  ار  اهنآ  وا  دوخ  هک  یتافص  ازج و  زور  کلام  هب  تبسن  یهاگآ 
هـصّنم هب  راثآ  نیا  روما ، نیا  هب  رواب  فعـض  ظاحل  هب  زین  دیامن و  راتفر  ناگدـنب  اب  اهنآ  قباطم  هک  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  رب  دـنوادخ  و 

اههزومآ ب .  دش . دنهاوخ  ققحم  زین  راثآ  نیا  داعم ، هب  رواب  یهاگآ و  قّقحت  اب  یلو  دنک ، ادـیپ  زورب  ام  رد  یمک  ریثأت  ای  دنـسرن و  روهظ 
رد نافرع و  قالخا و  رد  هک  دـندرگیم  هدـییاز  یمیهافم  دـنوشیم و  بعـشنم  ییاههخاش  اههبعـش و  نید ، یلوصا  یمالـسا و  دـیاقع  زا 
نظ نسُح  دامتعا و  لکوت و  يراکادف ، تشذـگ و  راثیا ، نوچ : یمیهافم  دوشیم . هتخادرپ  اهنآ  هب  یـشزرا  میهافم  ینید و  فراعم  بلاق 
نیا زا  کی  ره  نطاب و ... يافص  تمارک ، تفارش ، یگدازآ ، يدازآ و  تلادع ، شیاین ، تدابع ، صالخا ، نارگید ، هب  نظ  نسُح  ادخ ، هب 

هناوتـشپ گنهرف ، نامه  دـناهدش و  نآ  دـجاو  ینید ، گنهرف  رتسب  رد  هک  دنتـسه  یـصاخ  ییانعم  راب  ياراد  اههزومآ )  ) میلاعت میهاـفم و 
راکفا و ياوتحم  رکفت و  هوحن  اهشنیب ، اهـشرگن و  رب  یـساسا ) یلوصا و  ياهرواب  زا  دعب   ) مود هبترم  رد  اههزومآ  میهافم و  نیا  تساهنآ .

ادخ هب  هک  دزومآیم  ام  هب  مالـسا  تسا . نَظ ) نسُح   ) ینیبشوخ میهافم ، نیا  زا  یکی  ینیبشوخ  . 1 دنراذگیم . رثا  اهراتفر  رب  هجیتن  رد 
دراوم هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  يددـعتم  راثآ  ياراد  نارگید  هب  ینامگ  شوخ  ینیبشوخ و  میـشاب . نامگشوخ  ادـخ ، قلخ  و 

. تسا نارگید  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  هب  ریزگان  یعاـمتجا و  يدوجوم  ناـسنا  يدرف : نیب  طـباور  رد  شنت  زا  يریگولج  درک : هراـشا  ریز 
ءوس راچد  رتمک  دـننکیم و  ریـسفت  بوخ  ار  نارگید  راـتفر  راـتفگ و  دنـشاب ، نیبشوخ  مه  هب  تبـسن  رگیدـکی  اـب  طاـبترا  رد  دارفا  رگا 

صاخ ياهنوگ  هب  اهراتفگ  اهراتفر و  ینامگدب ، ياضف  رد  دننکیم . مهارف  شنت  يریگرد و  زورب  يارب  ار  هنیمز  هک  دنوشیم  ییاهمهافت 
، يدرـس ییانتعایب و  هب  میالم  ندز  فرح  يراکیفخم ، هب  توکـس  قّلمت ، یـسولپاچ و  هب  نارگید  هب  ندراذگ  مارتحا  دنوشیم : ریـسفت 

نظ نسح  ياضف  رد  یلو  دوشیم ؛ ریسفت  ینیریشدوخ  هب  تیمیمـص  یحولهداس و  هب  تقادص  ییورُرپ ، هب  تحارـص  دادبتـسا ، هب  تیعطاق 
، تفاطل شمارآ ، هنامیمص ، یناسنا و  طباور  ياضف  رب  دوشیم . هنامیمـص  یناسنا و  طباور ، دنباییم و  بوخ  ریـسفت  زیچ  همه  نارگید  هب 
زا هک  دنکیم  هیـصوت  نادنمرواب  هب  نآرق  دنتـسه . ملاس  یگدـنز  يریذـپانکیکفت  همزال  روما ، نیا  همه  تسا و  مکاح  ییابیز  تبحم و 

دنوشیم رجنم  هانگ  هب  هک  ییاهنامگ  ( 16 .) دنوشیم رجنم  هانگ  هب  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دننک ؛ بانتجا  نارگید  هب  تبـسن  ینامگدب 
تـسا ناهانگ  دسافم و  زا  يرایـسب  زاسهنیمز  ینامگدب ، دنکیم . بترتم  رثا ، اهنآ  رب  دریگیم و  ار  اهنآ  لابند  درف ، هک  دنتـسه  ییاهنامگ 

، ندز تمهت  ندرک ، تبیغ  يارب  ار  هـنیمز  ینامگدـب ، دـنزادنایم . رطخ  هـب  ار  درف  یناور  تمالـس  دوـخ ، هبوـن  هـب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هـک 
طباور ندروـخ  مههب  يریگرد و  شنت و  داـجیا  رد  يراکـشآ  ریثأـت  زین  روـما  نـیا  دـنکیم . مـهارف  ءازهتـسا و ... تناـها و  يزرودـسح ،

نارگید اـب  زیمآتبحم  هنامیمـص و  ملاـس و  طـباور  زا  ندـنام  مورحم  یعاـمتجا  دوـجوم  يارب  دـنراد . يدرف  نیب  زیمآتبحم  هناـمیمص و 
رد هک  یمالـسا  گنهرف  رد  یقـالخا  میهاـفم  زا  رگید  یکی  لّـکوت  . 2 دـنکیم . دـیدهت  ار  یناور  شمارآ  تمالـس و  تسا و  زاسهتفـشآ 
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نئمطم ندرک و  دامتعا  : » زا تسا  ترابع  لکوت  تسا . لکوت »  » موهفم دراد ، شقن  درف ، یگتفـشآ  زا  يریگولج  یناور و  تمالـس  نیمأـت 
تردق و رب  هیکت  رگید و  ياوق  همه  زا  ندش  زاریب  راگدرورپ و  هب  اهراک  همه  ندرک  هلاوح  ادخ و  هب  دوخ  روما  یمامت  رد  هدنب  لد  ندوب 

همه درادـن و  دوجو  يرگید  رثؤم  هناگی ، يادـخ  زا  ریغ  یتسه  ناـهج  رد  هک  تسا  راوتـسا  یـساسا  رواـب  نیا  رب  موهفم ، نیا  یهلا .» توق 
اهتردق همه  همـشچرس  هک  دـشاب  دـقتعم  ناسنا  رگا  میظَعلا .) یلَعلا  هَّللِاب  ّالإ  َةَُّوق  َلوَح و ال  ال   ) دوشیم یهتنم  ادـخ  هب  اهـشدرگ  اهتردـق و 

نایرج یتسه  ناهج  همه  رد  یهلا  تیـشم  تساوخ و  دیآیمن و  دوجو  هب  ملاع  رد  يرییغت  نیرتمک  وا  تساوخ  نذا و  نودـب  تسادـخ و 
زا درف  ره  هب  تبـسن  دراد و  ار  مزال  شناد  یفاک و  تردق  نانآ  دـسافم  حـلاصم و  تیاعر  ناگدـنب و  روما  تیافک  يارب  دـنوادخ  دراد و 

وا و دزن  یبوخ  ریخ و  مامت  تسین و  یتردق  وا  تردق  زا  رتالاب  یملع و  وا  ملع  زا  رتالاب  تسا و  نابرهم  فوطع و  تیاهنیب  دوخ  ناگدنب 
رد دیاب  دوب . راودیما  دز و  هیکت  درک و  دامتعا  یتردق  نینچ  هب  دـیاب  سپ  هک  دـسریم  رواب  نیا  هب  دـعب  هلحرم  رد  ( 17 ،) تسوا تسد  رد 

، تفرگ راک  هب  نآ  دروم  رد  عورـشم  زاجم و  ياهبوچراچ  رد  ار  دوخ  شالت  همه  هکنیا  زا  سپ  تساوخ و  ددـم  وا  زا  اـهراک  روما و  همه 
ياراد لّکوت  دـنک . بترتم  نآ  رب  ار  شالت  راـثآ  تارمث و  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  هب  دـیما  مشچ  هجیتن ، لوصح  باـب  رد 

، يراودیما ندش  دایز  ینارگن - ، شیوشت و  ندش  مک  هروشلد و  بارطـضا و  زا  ییاهر  زا - : دـناترابع  راثآ  نیا  زا  یخرب  تسا . يراثآ 
تروص رد  يدرـسلد  سأی و  مدع  تسا - ، یمرگلد  بجوم  هک  دـنمتردق  یماح  تیامح  مکحم و  ياهناوتـشپ  زا  يرادروخرب  ساسحا  - 

رب مزال  رما  کی  ناونع  هب  ار  وا  رب  لکوت  تسین ، هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  رما  نیا  هب  رکذت  زا  دعب  نآرق  هاوخلد . هجیتن  لوصح  مدـع 
لکوت يویند  يورخا و  يونعم و  راثآ  ندرمشرب  قیرط  زا  قیوشت  نیا  دنکیم . قیوشت  تفـص ، نیا  نتـشاد  هب  ار  ناگدنب  و  ( 18) درمشیم

اب دنمـشزرا و  ناـنمؤم  يارب  دـنوادخ  تـبحم  ( 19 .) دراد تسود  ار  ناگدـننک  لـکوت  دـنوادخ  دـیامرفیم : اـجکی  رد  دریگیم . تروـص 
تسا 20) یفاک  وا  يارب  دنوادخ  دنک  لکوت  ادخ  هب  سک  ره  دیامرفیم : يرگید  ياج  رد  دراد و  نانآ  رب  يدایز  یقیوشت  رثا  تسانعم و 

تـسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رایـسب  مالـسا  گـنهرف  رد  هک  يرگید  موـهفم  یهلا  هدارا  ربارب  رد  میلـست  . 3 درادـن . يرگید  هب  زاـین  وا  و 
دنکشب و مهرد  ار  ناسنا  دناوتیم  تبیصم  مادک  رواب ، نیا  اب  تشونرس . هب  ندوب  یـضار  یهلا و  تیـشم  ربارب  رد  میلـست  زا : تسا  ترابع 

یلوصا هب  ار  نانآ  هجوت  دـیازفایم و  نانمؤم  نامیا  رب  الب  تبیـصم و  دـنک . کیدزن  یگتفـشآ  لـالتخا و  یناور و  یـشاپورف  زرم  هب  ار  وا 
، تمکح هطاحا ، ملع ، هب  رواب  نوچمه  يرگید  میهاـفم  ( 21 .) دماجنایم نانآ  یگدنز  ریسم  حیحـصت  هب  اهنادب  تافتلا  هک  دنکیم  بلج 

ییاهن هجیتن  هک  دنتـسه  ییاهراتفر  تاساسحا و  راکفا ، رب  ياهدنزاس  تبثم و  راثآ  ياراد  مادک  ره  زین  دـنوادخ  تمحر  ریبدـت و  تردـق ،
، رطاخ نانیمطا  ناور و  شمارآ  زا  رادروخرب  ِمکحم  تیـصخش  اـب  دوشیم  یناـسنا  اـهنآ  هب  دـنمرواب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هعومجم 
رتشیب و فراعم ، دـیاقع و  نیا  هب  رواـب  ناـمیا و  صولخ  هجرد  هچره  تاّقـشم . بئاـصم و  تالکـشم و  دـیادش و  ربارب  رد  میلح  روبص و 
هب دوشیم و  رهاظ  درف ، راتفر  ساسحا و  هشیدـنا ، رد  اهرواب  نیا  راـثآ  تبـسن ، ناـمه  هب  دـشاب ، رتنوزفا  تخانـش ، نیا  هب  یهاـگآ  نازیم 

. ------------ دوشیم هتساک  نآ  تبثم  راثآ  زا  رادقم  نامه  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  یتساک  اههبنج  داعبا و  زا  کی  ره  رد  هک  يرادقم 
هروس . 2 هیآ 15 . رطاـف ، هروس  . 1 -------------------------------------------------------------------- 

هیآ سنوی ، هروس  . 6 هیآ 174 . نارمع ، لآ  هروس  . 5 هیآ 16 . هروس ق ، . 4 هیآ 115 . هرقب ، هروس  . 3 هیآ 6 . جح ، هروس  هیآ 12 ؛  يروش ،
هیآ 155. فارعا ، هروس  . 11 هیآ 36 . لحن ، هروس  . 10 هیآ 30 . فهک ، هروس  . 9 هیآ 6 . قاقشنا ، هروس  . 8 هیآ 69 . توبکنع ، هروس  . 7 . 9
هیآ 12. تارجح ، هروس  . 16 هیآ 48 . ءاسن ، هروس  . 15 هیآ 49 . فهک ، هروس  . 14 هیآ 38 . تالسرم ، هروس  . 13 هیآ 7 . جح ، هروس  . 12

هیآ هرقب ، هروس  . 21 هیآ 3 . قالط ، هروس  . 20 هیآ 159 . نارمع ، لآ  هروس  . 19 هیآ 13 . نباغت ، هروس  . 18 هیآ 26 . نارمع ، لآ  هروس  . 17
.156
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شسرپ

؟ دینک نایب  یناور  تشادهب  ةرابرد  ار  نآرق  هاگدید 

خساپ

دشاب و ّرضم  ندب  يارب  دناوتیم  دوشن . اهنآ  زا  حیحص  يریگهرهب  لرتنک و  رگا  هک  تسه ، یلماوع  اههدیدپ و  تعیبط  رد  هک  هنوگ  نامه 
هک تسه  ییاهیگژیو  زین  یمدآ  حور  رد  دـنک ، ظـفح  اـهنآ  ياهررـض  زا  ار  دوخ  هتفاـی ، ار  اـهنآ  زا  حیحـص  يدـنم  هرهب  هار  ناـسنا  دـیاب 

هدومرف ناـیب  ار  اـهنآ  تیادـه  لرتنک و  ياـههار  اـهیگژیو و  نیا  میرک  نآرق  تساـهیگژیو . نآ  تیادـه  لرتنک و  ورگ  رد  ناور  تمـالس 
; ندوب لیخب  . 2 ( 53، فسوی ... ") َّّیِبَر َمِحَر  اَم  آلِإ  ِءَّوُّسلِاب  ُةَراَّمَئ  َسْفَّنلا َال  َّنِإ  ; " اهیتشز هب  نتشاد  لیامت  . 1 یمدآ : حور  ياهیگژیو  تسا .
َو ( "37، أیبنا ... ") لَجَع ْنِم  ُن  َـ َسنًِس ْالا  َِقلُخ  ; " ندوب لوجع  . 3 ( 21، جراعم ") اًعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِإ  َو  ( "100، أرسا ") اًرُوتَق ُن  َـ َسنًِس ْالا  َناَک  "

ْالا َّنِإ  ; " ندوـب تیفرظ  مک  . 5 ( 11، تایداع ") دـیِدََشل ِْریَْخلا  ِّبُِحل  وُهَّنِإ  َو  ; " اـیند لاـم و  هب  بح  . 4 ( 11، أرسا  ") ًالوُجَع ُن  َـ َـسنًِس ْالا  َناَک 
َن َـ َسنًِس ْالا  َّنِإ  ; " یساپسان . 7 ( 6، راطفنا ") میِرَْکلا َّکِبَِرب  َكَّرَغ  اَم  ُن  َـ َـسنًِس ْالا  اَهُّیَأ  ََّـ " ;َی نتـشاد رورغ  . 6 ( 19، جراعم ") اًعُولَه َِقلُخ  َن  َـ َسنًِس
.9 ( 54، فهک  ") ًالَدَـج ٍءْیَـش  َرَثْکَأ  ُن  َـ َـسنًِس ْالا  َناَـک  ; " يرگـشاخرپ . 8 ( 66، جـح ") روُفََکل َن  َـ َـسنًِس ْالا  َّنِإ  ( "19، فرخز ") نِیبُّم ٌروُفََکل 

تیادـه حیحـص  هار  هب  دوشن و  لرتنک  ناسنا  رگا  و ... ،6ـ7 ) قلع ") ََّیَنْغَتْـسا ُهاَءَّر  نَأ  ََّیَغْطََیل  َن  َـ َـسنًِس ْالا  َّنِإ  ; " تمعن ماگنه  رد  يرگنایغط 
دنوادخ دوش . راچد  يدبا  تواقش  هب  ناسنا  هجیتن  رد  دشاب و  یمدآ  رد  ناطیـش  ذوفن  يارب  ياهنیمز  دناوتیم  هدش  رکذ  ياهیگژیو  ددرگن ،

ناـیب دراد . تفرعم  هب  زاـین  درادرب ، دـهاوخیم  هک  یماـگ  ره  رد  ناـسنا  تسا . هدناسانـش  شدوخ  هب  ار  ناـسنا  ادـتبا  ناـسنا ، تیادـه  يارب 
، ینورد ياهـشنزرس  اب  ات  تسا ، هداد  رارق  ار  هماّول  سفن  هراما ، سفن  ربارب  رد  دنوادخ  تسا . ناسنا  ندناسانـش  یمدآ ، یحور  ياهیگژیو 
هب هدرک ، شهوکن  ار  لخب  نآرق  تایآ  رد  دزرون ، لخب  ناسنا ، هک  نیا  يارب  دنوادخ  (. 2/ تمایق . ) ددرگن روهطوغ  هراما  سفن  قالتاب  رد 

ناسنا هک  اجنآ  زا  90 و ...  / رشح ، 67/ ناقرف ، 29/ أرسا ات 274 ، هرقب 261  هروس  رد  قافنا  تایآ  دـننام  تسا . هدومن  قیوشت  راثیا  قاـفنا و 
زا يریگولج  يارب  155 و )... ، 153 ، 45/ هرقب . ) تسا هداد  روتسد  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  ناسنا  يددعتم ، تایآ  رد  دنوادخ  تسا ، لوجع 

ناـسنا هک  نیا  يارب  /32 و ... ماعنا ، 20/ دـیدح تسا ، هدرک  صخـشم  نآرق  تایآ  رد  ایند  یناگدـنز  تیهام  دـنوادخ  ایند ، لام و  یتسود 
نایاپ رد  فیعـض و  یکدوک  هفطن و  نآ  زاغآ  هک  تسا ، هدرک  وگزاب  ار  ایند  رد  ناسنا  یگدنز  نایاپ  زاغآ و  دنوادخ ، دوشن ، رورغ  راچد 

، یمدآ یـساپسان  زا  يریگوـلج  يارب  68 و )...  / سی ;  5  / جح ;  13/ نونمؤم . ) دوشیم كاـخ  هب  لیدـبت  مسج  گرم ، اـب  فیعـض و  يریپ 
راک نایاپ  نایب  اب  دنوادخ  ( 7/ میهاربا . ) ددرگیم نوزفا  تمعن  يرازگرکش  اب  دیامرفیم : دنکیم و  قیوشت  يراذگرکش  هب  ار  ناسنا  دنوادخ 

زا يوریپ  رطخ  اهنیا ، رب  نوزفا  دـهدیم . میب  يرگنایغط  ۀـطرو  هب  ندـش  راچد  زا  ار  ناسنا  ناـنآ ، يورخا  يویند و  باذـع  نارگ و  ناـیغط 
ِنَأ َو  نِیبُّم  ُّوُدَع  ْمَُکل  وُهَّنِإ  َن  َـ َْطیَّشلا ْاوُُدبْعَت  نَأ آل  َمَداَء  َِّیَنب  َـ ْمُْکَیلِإ َی ْدَهْعَأ  َْملَأ  : " دیامرفیم دنکیم و  نایب  زین  ار  ادـخ  دای  یـشومارف  ناطیش و 

ۀلیسو هب   [ امش هب  ایآ  مدآ ، نادنزرف  يا  ( 62 ات 60، سی ") نُولِقْعَت ْاُونوُکَت  ْمَلَفَأ  اًرِیثَک  الِبِج  ْمُکنِم  َّلَضَأ  ْدََقل  َو  میِقَتْسُّم  ٌط   َ َرِـص اَذ  َـ ِینوُُدبْعا َه
هک دیتسرپب  ارم  طقف  تسا و  راکشآ  ینمشد  امش  يارب  ًاملـسم  وا  هک  دیتسرپن  ار  ناطیـش  هک  میدرکن  شرافـس  ناتدوخ [ لوقع  ناربمایپ و 

ُّنغَمْطَت ِهَّللا  ِرْکِذـِب  َـالَأ  !؟ " " ... دـیدرکیمن هشیدـنا  اـیآ  سپ  هدرک ، هارمگ  ار  امـش  زا  يرایـسب  هورگ  دـیدرتیب  و  تـسا !؟ میقتــسم  هار  نـیا 
َمْوَی وُهُرُـشَْحن  َو  اًکنَـض  ًۀَشیِعَم  وَُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَم  " ".َو  دباییم مارآ  ادخ  دای  هب  اهنت  اهلد  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 28، دعر ;) بُولُْقلا

روشحم اـنیبان  ار  وا  تماـیق  زور  دوب و  دـهاوخ  یگنن  یگدـنز  وا  يارب  ًاـمتح  دـنادرگ  يور  نم  داـی  زا  هک  ره  و  ( 124، هط ;) َیَمْعَأ ِۀَم  َـ َیِْقلا
لرتـنک و نیا  یلو  تسا ; هدومن  تیادـه  ار  یمدآ  تسا و  هدرک  صخـشم  ناـسنا  يارب  ار  تراـظن  لرتـنک و  ياـههار  دـنوادخ  مینکیم ".
: دیامرفیم ناهج ، ماظن  کچوک  گرزب و  ياههدـیدپ  هب  مسق  هدزای  زا  سپ  دـنوادخ  دروم ، نیمه  رد  تسا  ناسنا  دوخ  ةدـهع  رب  تراظن 

سفن هک  نآ  دـش و  راگتـسر  درک ، هـیکزت  كاـپ و  ار  دوـخ  سفن  سکره  ،9و10 ) سمـش ;) اَهغَّسَد نَم  َباَخ  ْدَق  َو  اَهغَّکَز  نَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  "

یهوژپ زا 961نید  هحفص 930 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سفن هک  نآ  دـش و  راگتـسر  درک ، هـیکزت  كاـپ و  ار  دوـخ  سفن  سکره  ،9و10 ) سمـش ;) اَهغَّسَد نَم  َباَخ  ْدَق  َو  اَهغَّکَز  نَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  "

." تشگ مورحم  دیمون و  تخاس ، هدولآ  هانگ  اب  ار  شیوخ 

؟ دراد دوجو  نآرق  رد  یسانشناور  تاعوضوم  دروم  رد  هیآ  دنچ  . 1

هراشا

. دینک یفرعم  نآرق  رد  یسانشناور  يارب  یعبانم  . 2
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خساپ

هدـمآ یتانایب  زاسناسنا  يهعومجم  نیا  رد  تسا . هدـش  لزان  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  ناسنا  تیادـه  يارب  هک  تسا  یباـتک  میرک  نآرق 
تاـعوضوم زا  یعوـضوم  يهدـنرادرب  رد  ار  تاـیآ  نآ  ناوـتیم  تسوا ، تیبرت  ناـسنا و  اـهنآ  عوـضوم  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هـک  تـسا 

دروم نیا  رد  تایآ  شرامـش  یـسانشناور ، عوضوم  یگدرتسگ  تلع  هب  تفگ : دیاب  یـسانشناور  تایآ  دروم  رد  تسناد . یـسانشناور 
1 هیآ دصتفه  دودح  تاعوضوم ؛ نآ  هب  طوبرم  تایآ  نایب  یسانشناور و  فلتخم  تاعوضوم  حرط  اب  یخرب  یلو  تسا . راوشد  تخس و 

تایآ نیرتمهم  زا  يدادعت  اجنیا  رد  ام  دراد ، لمأت  ياج  نآ ، تایآ  لیذ  تاعوضوم  مقر و  نیا  هتبلا  هک  دناهدرمش . رب  عوضوم  نیا  رد  ار 
ناتساد رد  یسانشناور : ساسارب  تیصخش  یبایزرا  . 1 میروآیم : لیذ  رد  هیآ  عوضوم  رکذ  اب  ار  فلتخم  ياههعومجم  رد  هدـش  حرطم 
ٌْریَخُهَّللا یناَتآ  اَمَف  ٍلاَِمب  ِنَنوُّدُِمتَأ  َلاَق  َناَْمیَلُس  َءاَج  اَّمَلَف  َنُولَسْرُْملا  ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظاَنَف  ٍۀَّیِدَِهب  مِْهَیلِإ  ٌۀَلِسْرُم  یِّنِإَو  : » میناوخیم نامیلس  ترضح 

زاب يزیچ  هچ  اب  ناگداتـسرف  هک  مرگنب  سپ  متـسرفیم ، نانآ  يوس  هب  ياهیده  نم  عقاو  رد  و   » 2« َنوُحَْرفَت ْمُِکتَّیِدَِـهب  ُمتنَأ  َْلب  ْمُکاَتآ  اَّمِم 
ادخ هچنآ  سپ  دیناسریم !؟ دادما  لام  اب  ارم ]  ] ایآ : » تفگ نامیلـس ) ، ) دمآ نامیلـس  دزن  هکلم ) هداتـسرف   ) هکیماگنه و  . 36 دندرگیم ».

ءارسا يهروس  رد  تیـصخش : . 2 دـیوشیم ». نامداش  دوخ  هیدـه  هب  طـقف  امـش  هکلب  تسا ؛ هداد  امـش  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد ، نم  هب  ]
شیوخ يوخ ) قلُخ و  شور و   ) قبط رب  همه  : » وگب ًالِیبَس » يَدـْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاَش  یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  : » دـیامرفیم يهیآ 84 

ندرک راهم   » يانعم هب  لکـش »  » هدام زا  هلکاش » : » حیـضوت تسا ». رتهتفایهر  وا  هک  یـسک  هب  تسا ، رتاناد  ناتراگدرورپ  و  دـننکیم ؛ لـمع 
صاخ ياهیور  هب  ار  وا  یناسنا  ره  ياهتداع  ایاجـس و  تاـیحور و  هک  اـجنآ  زا  دوشیم و  هتفگ  لاکـش »  » راـهم دوخ  هب   3. تسا ناویح »
َْتلِزنُأ اَم  اذِإَو  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  نورد : زار  رگاشفا  یناور ، ياهشنکاو  . 3 4. دنیوگ هلکاش »  » نآ هب  دنکیم  دیقم 

ورف ياهروس  هک  یماـگنه  و   » 5« َنوُهَقْفَیَال ٌمْوَق  ْمُهَّنَِأب  ْمَُهبُوُلق  ُهّللا  َفَرَـص  اُوفَرَـصنا  َُّمث  ٍدَـحَأ  ْنِم  مُکاَرَی  ْلَـه  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  َرَظَن  ٌةَروُس 
سپـس دـنیبیم ؟ ار  امـش  سک  چـیه  ایآ  دـنیوگیم ): هک  یلاح  رد   ) دـننکیم هاگن  رگید )  ) یخرب هب  نا  ( قفانم  ) نآ یخرب  دوش ، هداتـسرف 

قیمع مهف  هک  دنتسه  یهورگ  نانآ  هکنآ  رطاخب  هتخاس ؛ فرصنم  تمحر ) زا   ) ار ناشیاهلد  ادخ  دنوریم ؛) نوریب  و   ) دنوشیم فرصنم 
ساسحا زا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  نآرق  لوزن  ماگنه  رد  ناقفانم  ياهتکرح  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  یبوخ  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دـننکیمن ».

زا دوب  هتفرگ  تأشن  اهنآ  قافن  زا  هک  سرت  اب  هارمه  يداراریغ  ياهشنکاو  نآرق  لوزن  اـب  رگید  تراـبع  هب  درکیم ؛ تیاـکح  اـهنآ  رطخ 
ثحابم هلمج  زا  هدیقع : ساسارب  تیـصخش  میـسقت  . 4 6. دوب ناقفانم  نارگن  بهتلم و  نورد  رگناـیب  اـهشنکاو  نیا  درکیم . زورب  اـهنآ 

هب هجوت  اب  میرک  نآرق  رد  دشابیم . عوضوم  رتقیقد  یسررب  تهج  نوگانوگ  ياهرایعم  ساسارب  عوضوم  میسقت  تیصخش ، یـسانشناور 
ره ياهیگژیو  نوگانوگ ، ياهتیعقوم  رد  تسا و  هدـش  میـسقت  قفانم »  » و رفاک » «، » نمؤم  » هتـسد هس  هب  تیـصخش  عوضوم ، نیا  تیمها 
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هلمج زا  اهگنر : یسانشناور  . 5 تسا . هدش  نایب  متـسیب  ات  لوا  تایآ  هرقب  يهروس  لوا  رد  میـسقت  نیا  تسا . هدش  نایب  یبوخ  هب  مادـک 
زا نآرق  زا  یتایآ  رد  عوضوم  نیا  تسا . گنر  یـسانشناور  تسا  هدـش  يرتشیب  هجوت  نآ  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یـسانشناور  ثحابم 
زا اـم  يارب  : » دـنتفگ  7« َنیِرِظاَّنلا ُّرُـسَت  اَُـهنَْول  ٌِعقاَـف  ُءاَْرفَـص  ٌةَرََقب  اَـهَّنِإ  ُلوـُقَی  ُهَّنِإ  َلاَـق  اَُـهنَْول  اَـم  اََـنل  ْنِّیَبـُی  َکَّبَر  اََـنل  ُْعدا  اُولاَـق  : » يهیآ هلمج 
نآ تقیقح  رد  : » دـیوگیم وا  هک  تفگ  یـسوم ) ( »؟ تسا هنوگچ  واگ )  ) نآ گنر  هک  دـنک  نایب  نشور  ام  يارب  اـت  هاوخب  تراـگدرورپ 

اب ياهدننیب ، ره  هک  تسا  یگنر  درز  واگ  زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  دزاس ». داش  ار  ناگدننیب  هک  تسا ، تسدکی  شگنر  هک  تسا  درز  يواگ 
يانعم هب  ّرـس »  » هداـم زا  هک  ارچ   8. دشابیم ینورد  یقیقح و  یلاحـشوخ  يانعم  هب  ّرـست »  » هملک دـنکیم . ادـیپ  ینورد  يداش  نآ  ندـید 

هک تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  تسا . هدرکن  هدافتـسا  حرف »  » هدام زا  اذـل  دوشن . راکـشآ  تسا  نکمم  يداش  نیا  تسا . هدـش  هتفرگ  ناهنپ » »
رورس شمارآ و  ثعاب  درز » گنر   » هتفرگ ماجنا  ياه  یسررب  اب  یفرط  زا  تسا . هودنا  و  مغ » «، » حرف  » ضیقن تسا و  نزح » «، » رس  » ضیقن

.6 9. دوـشیم هدافتــسا  ناراـمیب  ياـهسابل  يارب  درز  گـنر  زا  یناـمرد ، ناور  ياـههاگباوخ  رد  ًـالومعم  اذــل  دوـشیم  ناــسنا  ینطاــب 
َعْمَّسلا ُمَُکل  َلَـعَجَو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  َـال  ْمُِکتاَـهَّمُأ  ِنوُُطب  نِّم  مُکَجَرْخَأ  ُهَّللاَو   » 10. نآ لـحارم  كدوک و  رد  دـشر  . 6 1 ـ  دشر : یسانشناور 

شوگ و امش  هب  و  دیتسنادیمن ، چیه  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  محر  زا  ار  امش  دنوادخ   » 11« َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َةَِدْئفَْألاَو  َراَْصبَْألاَو 
راتفگ وا  هب  درک ، قلخ  ار  ناسنا   » 12« نایبلا همّلع  ناسنالا  قلخ  : » نابز دشر  . 6 2 ـ  دیروآ ». اج  هب  رکش  هکنیا  ات  دومرف  اطع  بلق  اهمشچ و 

و ندب ، ییاوآ  متسیس  طسوت  اوآ  داجیا  لماع [ اهنت   [ نابز : » دنـسیونیم دروم  نیا  رد  هر ) ) ییابطابط همالع  موحرم  حیـضوت : داد ». میلعت  ار 
فورح و دربراک  اب  هک  هتفای  ییاناوت  هدش  وا  هب  گرزب  يادخ  يوس  زا  هک  یماهلا  اب  ناسنا  هکلب  تسین  ناسنا  رد  توص  یگنوگ  دـنچ  ای 

مـسجم دسریمن  نآ  هب  بطاخم  كاردا  سح و  ار  هچ  نآ  هلیـسو  نادـب  دـشاب و  صاخ  ییانعم  هدـنناسر  هک  دزاسب  ياهژاو  اهنآ  بیکرت 
تلاخد دشابیم  اههاگشیامزآ  رد  تابثا  لباق  هک  يدام  لماوع  هلـسلس  کی  نابز  دشر  رد  نابز : دشر  رد  رثوم  لماوع  . 6 13 3 ـ  ...« دزاس

اج نآ  زا  نآرق  رد  یلو   14 ... هداوناخ و طیحم  شوه ، ندب ، تمالس  یندب ، شـسر  نویزیولت ، زا : دنترابع  لماوع  نیا  زا  یخرب  هک  دراد .
ِیف َساَّنلا  ُمِّلَُکیَو  : » دـیامرفیم دـنادیم و  تباث  دارفا  یخرب  نابز  دـشر  يارب  ار  يدامریغ »  » تلع دـنادیمن  هداـم  رد  رـصحنم  ار  تلع  هک 

دهاوخ نخـس  مدرم  اـب  یلاـس  ناـیم  هراوهگ و  رد  »16 و  ًاـِّیبَص ِدـْهَْملا  ِیف  َناَـک  نَم  ُمِّلَُکن  َفـْیَک   » هیآ »15 و  َنیِِحلاَّصلا َنِمَوًالْهَکَو  ِدـْهَْملا 
رد زاجعا  تروص  هب  هک  تسا  دـنوادخ » هدارا  «، » يدامریغ تلع   » نیا مییوگ »... نخـس  تسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  .« » تفگ

داجیا رب  دـیکأت  اب  میرک  نآرق  تسا . ناـسنا  دـشر  رد  رثؤم  لـماوع  زا  هداوناـخ  هداوناـخ : . 6 4 ـ  تسا . هدرک  یلجت  (ع ) یـسیع ترـضح 
َلَعَجَو اَْهَیلِإ  اُونُکْسَتِّل  ًاجاَوْزَأ  ْمُکِسُفنَْأنِم  مَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو   » 17: دیامرفیم تسا و  هدرک  دیکات  هتکن  نیا  رب  مارآ ، ملاس و  يهداوناخ 

امـش يارب  ناـتدوخ  سنج )  ) زا ینارـسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياـههناشن  زا  و   » 18« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتاَیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَـمْحَرَوًةَّدَوَم  مُکَْنَیب 
رّکفت هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن   [ اـه نآ  رد  ًاـعطق  دادرارق ؛ تمحر  یتسود و  امـش  نیب  رد  و  دـیبای ، شمارآ  اهنادـب  اـت  دـیرفآ ،

فـالخ رب  هیرظن  نیا  تسین . بیـسآ  بجوـم  ًاـموزل  یـسنج  تیمورحم  هک  هتکن  نیا  رب  نآرق  دـیکأت  تیـصخش : دـشر  . 6 5 ـ  دننکیم ».
و  » 20« ِِهلْـضَف نِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاَِکن  َنوُدِـجَی  َنیِذَّلا َال  ِفِفْعَتْـسَْیلَو   » 19. تسا ریـسفت  لباق  ولزم »  » رظن اـب  یلو  تسا  دـیورف »  » يهیرظن
زا  ) هچنآ نایم  زا  و  دزاس . رگناوت  ار  ناـنآ  دوخ  شـشخب  زا  ادـخ  اـت  دـننک  يرادنتـشیوخ  دـیاب  دـنباییمن ، جاودزا  لـیاسو )  ) هک یناـسک 
رد رگا  دـیدنبب ، هبتاـکُم  دادرارق )  ) ناـنآ اـب  سپ  دنتـسه ، هبتاـکُم  يدازآ )=  دادرارق   ) راتـساوخ هـک  یناـسک  دـیاهدش ، کـلام  ناـگدرب )

، دنهاوخیم ار  ینمادکاپ  رگا  ار  دوخ  لاسناوج  نازینک  و  دیهدب . نانآ  هب  هداد ، امش  هب  هک  ادخ  لام  زا  و  دینادیم ؛ یکین  ناشیا  يدازآ ) )
هارکا هب  راک ) نیا  رب   ) ار نانآ  سک  ره  و  دییوجب ؛ ار  ایند )  ) تسپ یگدنز  رادیاپان  يالاک )  ) ات دیرادَماو ، هارکا  هب  انز ) يراکزواجت =(  رب 
میظنت دروم  رد  مالـسا  هک  تسا  رکذ  لباق  تسا ». زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایـسب  ادخ  نانآ  هارکا  زا  دعب  سپ  دوش )، نامیـشپ  و   ) دنک راداو 

. دنادیمن بیسآ  بجوم  ار  یسنج  تیمورحم  ًاموزل  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  یلو   21 تسا لیاق  يدایز  تیمها  هعماج ، رد  یسنج  لیاسم 
دیوج و هرهب  یطیحم  عبانم  زا  نآ  يهلیـسو  هب  دـناوتیم  كدوک  هک  یتیلباق  : » زا تسا  ترابع  یعامتجا  تیافک  یعامتجا : تیافک  . 6 6 ـ 
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ُناَسنِْإلا اَهُّیَأاَی  : » درک طابنتسا  ناوتیم  یمدآ  رد  ار  تفرـشیپ  هب  زاین  یگژیو  زین  میرک  نآرق  زا   22 .« دروآ تسد  هب  یبوخ  يدشر  يهجیتن 
وا و  یـشکیم ) جنر  و   ) ینکیم شالت  ًالماک  تراگدرورپ  يوس  هب  وت  تقیقح  رد  ناسنا ! يا   23« ِهِیقَالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ 

یملع رارـسا  زا  هدرپ  ترورـض  عقاوم  رد  دش و  لزان  ناسنا  تیبرت  يارب  هک  تسا  یباتک  نآرق  دش  هتفگ  يدـنبعمج : ینکیم . تاقالم  ار 
يدراوم نتم  رد  تسا . هدش  لزان  یـسانشناور  عوضوم  رد  هک  تسا  یتایآ  هدش  هراشا  دراوم  هلمج  زا  تسا . هتـشادرب  تعیبط  رد  دوجوم 

رد يداهنـشیپ  عبانم  باتک : یفرعم  تسین . روکذـم  دراوم  هب  رـصحنم  تایآ  ظاحل  زا  عوضوم و  رظن  زا  دـنچ  ره  میاهدروآ  هنومن  يارب  ار 
ياهشهوژپ داینب  برع ، سابع  همجرت  یتاجن ، نامثع  دـمحم  یـسانشناور ، نآرق و  . 1 زا : دـنترابع  نآرق  یـسانشناور و  عوضوم  دروم 

، یسانشناور نید و  رظن  زا  ایؤر  . 3 . 1378 يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  يرفعج ، یقتدمحم  همالع  یمالسا ، یـسانشناور  . 2 . 1369 یمالسا ،
فراعم مولع و  رـشن  زکرم  دـحوم ، یجلخ  هللا  ناـما  میرک ، نآرق  رد  یـسانشناور  . 4 . 1379 قفـش ، تاراشتنا  بلط ، ناوضر  اضردمحم 

هجوت اب  ددع  نیا   . 1 . 1375 هاگشناد ، هزوح و  رشن  هاگشناد ،) هزوح و   ) ناگدنسیون زا  یعمج  دشر ، یسانشناور  . 5 . 1383 میرک ، نآرق 
 . 3 و 36 .  35 لـمن /   . 2 دـشابیم . یتاجن » نامثع  دـمحم   » رتکد هتـشون  یـسانشناور » نآرق و   » باتکر هدـش د  هئارا  تایآ  شرامـش  هب 

پاچ 14، هیمالسالا ، بتکلاراد  رـشن  ص 247 . ج 12 ، هنومن ، ریـسفت   . 4 ه . ـ  1405 هرجهلاراد ، رـشن  ص 321 ، یمویف ، رینملا ، حابـصم 
رون دیس  يرکسع و  لاله  یبا  هیوغللا ، قورفلا  مجعم   . 8 . 69 هرقب /   . 7 چ 18 . ص 204 ، ج 8 ، هنومن ،  . 6 . 127 هبوت /   . 5 لاس 1376 .

 . 10 ماسح . رـشن  ص 87 ، رـشول ، سکام  اهگنر ، یـسانشناور   . 9 لاس 1412 . یمالسا ، رشن  هسـسوم  رـشن  ص 277 ، يریازج ، نیدـلا 
 / لحن  . 11 هاگشناد . هزوح و  يراکمه  رتفد  ص 636 ، ج 2 ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  یمالـسا ، عبانم  هب  شرگن  اب  ( 2  ) دشر یسانشناور 

میرم  . 16 . 46 نارمع /  لآ   . 15 ص 717 . نامه ،  . 14 ص 95 و 96 . ج 19 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ،  . 13 4 و 3 . نمحرلا /   . 12 . 78
 . 22 . 73 لافنا /   . 21 . 33 رون /   . 20 . 978 نامه /   . 19 . 21 مور /   . 18 34 و 35 . ءاسن /  ات 17 و   12 ناـمقل /  رگید : دراوم   17 . 29 / 

.6 قاقشنا /   . 23 ص 965 . نامه ،

یهوژپ نید  ثحابم  ریاس 

. دییامرف نایب  ار  ینید  يرکفنشور  حیحص  فیرعت 

شسرپ

. دییامرف نایب  ار  ینید  يرکفنشور  حیحص  فیرعت 

خساپ

ای تسرد   ) مدرم ناوارف  لامعتـسا  رثا  رب  يوغل ، ياـنعم  زا  يادـج  یخرب  اـه ، هژاو  ظاـفلا و  ناـیم  رد  و  دراد ، ار  دوـخ  ياـنعم  يا  هژاو  ره 
ترهـش لامعتـسا و  ترثک  ساسا  رب  اه  هژاو  زا  یخرب  یهاگ  دـنوشیم . هتفرگ  راک  هب  یعـضو  يانعم  فلاخم  سکع و  تهج  رد  طـلغ )

دراوم زا  ینعی  تسا ؛ یـسانش  هژاو  همان و  تغل  دـنمزاین  یلـصا ، يانعم  فشک  و  دنـشاب ، یمن  دوخ  یعـضو  يانعم  روآداـی  رگید  ناوارف ،
" اه هژاو  خـسم   " هنوراو ياه  لامعتـسا  زا  هنوگ  نیا  هب  تسا . هلـصاف  اه  گنـسرف  اه ، هژاو  يوغل و  عضو  ات  رازاـب ، هچوک و  رد  لامعتـسا 

یب يانعم  کی  و  دراد ، یعضو  سدقم  يانعم  کی  اریز  تسا ، هتشگ  یگنهرف  خسم  راچد  يرکفنشور  رکفنـشور و  ةژاو  دوشیم . قالطا 
نآ موهفم  و  هدـش ، بیکرت  تبـسن  ياـی " رکف "و"  نشور "و"   " ۀـملک ود  زا  يرکفنـشور  يرکفنـشور : يوغل  ياـنعم  یلامعتـسا . طـبر 
عقاو دـنکیم و  كرد  ار  اه  تیعقاو  ینعی  دراد ؛ لاصتا  اه  ییانـشور  اب  تسین ؛ کـیرات  دراد ؛ رون  تسا ؛ نشور  هک  يرکف  تسا : حـضاو 

؛ دهدیم رون  دـیادز ؛ یم  ار  لهج  یکیرات و  نینچ  مه  دسانـش ، یم  ار  نمـشد  تسود و  دـمهف و  یم  ار  دوخ  نایز  دوس و  زین  تسا . نیب 
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لآ هدیا  ینعم  نیا  هب  يرکفنـشور   1 دراد . رواب  درگن و  یم  دنتـسه ، هک  هنوگ  نآ  ار  اه  تیعقاو  نشور  ناـج  رکف و  اـب  تسا و  رگنـشور 
یفرعم يراـکزیهرپ  اوـقت و  ار  يرکفنـشور  ینیب و  عـقاو  هـب  ندیــسر  هار  (ع ) یلع ترــضح  تـسا . ناـکاپ  ناـفراع و  يوزرآ  ناـگمه و 

". دشخب یم  وا  هب  اه  یکیرات  لد  رد  يرون  و  هداد ، ییاهر  اه  هنتف  زا  ار  وا  ادخ  دسرتب ، ادخ  زا  و  دنک ، هشیپ  اوقت  هک  یـسک  : " دـیامرفیم
هب اه  نیا  رب  هدش  هتـشون  ياه  دقن  زا  زین  دیآ و  یم  رب  ینید  نارکفنـشور  نانخـس  زا  هک  هچ  نآ  ینید : يرکفنـشور  یحالطـصا  يانعم   2

ینید ياه  رواب  هدش و  رثأتم  ناهج  هزات  ون و  یگنهرف  یملع و  لیاسم  زا  هک  دنتسه  یناسک  ینید  نارکفنـشور  تسا : نیا  دیآ ، یم  تسد 
ینید ياههزومآ  دوش و  ینید  گنهرف  لیاسم و  هجوتم  هک  دشاب  يرطخ  دـناوتیم  نیا  و  دـننک ، یم  ریـسفت  زور  گنهرف  ملع و  قباطم  ار 
ةزوح زا  جراخ  يرایـسب  هک  ینید  لیاسم  ایآ  دوش ؟ ریـسفت  لیلحت و  دـیدج  ياه  شناد  اب  دـناوتیم  زیچ  همه  ایآ  دـنک . ریـسفت  هنوراو  ار 

تایعقاو و هب  دـنک و  لیلحت  ار  لیاسم  ۀـمه  تسا  رداق  یناسنا  لقع  ایآ  یتح  دوش ؟ ریـسفت  یبرجت  مولع  اـب  دـناوتیم  تسا ، یبرجت  مولع 
نارکفنـشور تسین . ینید  ياه  هزومآ  نیناوق و  نید و  فذـح  زج  يزیچ  تیاهن  رد  هار  نیا  دـبای ؟ هار  یناسنا  َملاع  یتسه و  َملاع  قیاقح 

دروـم رد  ضحم ، ییارگ  لـقع  یگدز و  ملع  و  ییارگ ) ناـسنا   ) مسیناـموا دـننام  زورما  ناـهج  رد  برغ  رکفت  یناـبم  ساـسا  رب  يزورما 
هب نارکفنـشور  لیبق  نیا  زا  يرهطم  دیهـش  دنـسر . یم  طاقتلا  ای  نید ، فذـح  هب  تیاـهن  رد  دنـشیدنا و  یم  ینید  ياـه  هزومآ  لـیاسم و 

گنر یعیبطلا  ءاروام  لیاسم  رد  قمعت  رکفت و  اب  تفلاخم  ام  رصع  رد  دیوگیم : ییاج  رد  وا  تسا . هدرک  دای  اه ، بآم  رکفنـشور  ناونع 
ثیدح لها  فرط  زا  قمعت  رکفت و  هنوگ  ره  اب  تفلاخم  جوم  ۀقباس  مالسا  ناهج  رد  یـسح . هفـسلف  گنر  تسا : هتفرگ  دوخ  هب  يدیدج 

زا یفـسلف  لـیاسم  لـح  قمعت و  يراوشد  و  رگید ، فرط  زا  تعیبـط  تخانـش  رد  یـسح  شور  یپ  رد  یپ  ياـه  تیقفوم  فرط ، کـی  زا 
ینبم دش ، اهنآ  نایم  رد  یقیفلت  هیرظن  کی  شیادیپ  بجوم  و  دروآ ، ناجیه  هب  تخس  ار  ناملـسم  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  موس ، بناج 
دروم تعیبط  تخانـش  يارب  هک  یبرجت  یـسح و  شور  زا  تسا  مزال  ًارـصحنم  زین  تایهلا  رد  یلو  تسا ، قیقحت  لـباق  تاـیهلا  هک  نیا  رب 

. تسا هتـسناد  یـسح  شور  اب  تعیبط  هعلاطم  ًارـصحنم  ار  دـنوادخ  تخانـش  هار  نآرق  دـنیوگیم  درک . هدافتـسا  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا 
تعیبط سح و  هار  نامه  ًارصحنم  یسانشادخ  هار  تسا  دقتعم  ناگرزاب ) يدهم  سدنهم  موحرم  "  ) هدش یط  هار   " باتک دنمشناد  فلؤم 

هتفر ههاریب  نانچ  نآ  تسا ، هدرک  یط  تین  صولخ  افـص و  لامک  اب  هدـش  یط  هار  دنمـشناد  فلؤم  هک  یهار  تسا : نیا  تقیقح  تسا ...
دنا هدرک  حالطصا  عنص " ناقتا   " هار ار  نآ  دیجم  نآرق  زا  سابتقا  هب  نادنمـشناد  هک  ییاغماظن "  " هار زا  لالدتـسا  يارب  یلاجم  هک  تسا 
ربکا  - 3 هبطخ 182 . ص 593 ، مالـسالا ، ) ضیف   ) هغالبلا جهن   - 2 ص 13 . يرکفنـشور ،  بهذم  یتشد ، دمحم   - 1 ( 3 .) دراذگ یمن 

ص 71 و 79. نارکفنشور ، يرهطم و  داتسا  یتمحر ،

هناگیب ردق  نیا  رگیدکی  اب  رـصاعم  نرق  ناسنا  هتفر و  نیب  زا  اهناسنا  نیب  تبحم  هفطاع و  رهم و  زورما  هتفرـشیپ  ندمتم و  ناهج  رد  ارچ 
؟ دناهدش

شسرپ

هناگیب ردق  نیا  رگیدـکی  اب  رـصاعم  نرق  ناسنا  هتفر و  نیب  زا  اهناسنا  نیب  تبحم  هفطاع و  رهم و  زورما  هتفرـشیپ  ندـمتم و  ناهج  رد  ارچ 
؟ دناهدش

خساپ

نیا ساسارب  تسا . هتفرگ  جاور  ییارگ ) ناسنا   ) مسیناما ساسارب  رکفت  نیا  تسا . یگدـنز  هب  هنایارگ  يدام  رکفت  جاور  لـماوع ، زا  یکی 
ساسارب اهناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  تسا و  ینامسج  ياهتذل  يدام و  ياهزاین  هدش ، هتخانش  یعقاو  لیصا و  ناسنا ، رد  هچنآ  رکفت ،
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دوجو يونعم  دُعب  هب  هاگن  هک  نید  یقالخا  ياهشزرا  نید و  يرکفت ، نینچ  رد  تسا . هدش  هتخانش  فیرعت و  ینامسج  يدام و  ياهزاین 
تـسود هفطاـع و  رهم و  لـیبق  زا  یناـسنا  لوصا  دوشیم ؛ هتفرگ  هدـیدان  یناـسنا  لوصا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  شزرا  دراد ، ناـسنا 

کی هب  ررض  رطخ و  هجوت  عقاوم  رد  تسا و  ندومن  باسح  ندب  کی  ياضعا  نوچمه  ار  اهناسنا  ناعونمه و  هب  کمک  نارگید ، نتشاد 
يدیحوت نایدا  كرتشم  لوصا  زا  تسا و  یهلا  نایدا  مامت  هیصوت  دیکأت و  دروم  هک  وضع  نآ  زا  رطخ  عفد  يارب  اضعا  ریاس  جیسب  وضع ،

تایدام و هب  ندیسر  هار  رد  دوخ  لماکت  تایبرجت و  رب  جیردت  هب  دیدم  تدم  نیا  رد  هتشذگ و  رـشب  رب  يدامتم  نورق  دیآیم . باسح  هب 
، ینوگرگد نیا  یپ  رد  دـمآ و  دوجو  هب  نیمز  برغم  رد  یتعنـص  بـالقنا  هک  نیا  اـت  دـیازفایم  تعیبط  ملاـع  رد  هتفهن  زومر  زا  هدافتـسا 

رهاوظ قرب و  قرز و  زین  تفرگ ، رارق  عاعـشلاتحت  ناسنا ، ینادواج  ینورد و  شمارآ  تداعـس و  هب  طوبرم  يرایـسب  قیاقح  تاـیونعم و 
هک ياهنوگ  هب  تخاس  لوغـشم  رذـگدوز  ذـیاذل  اهیمرگرـس و  هب  ار  مدرم  دـینادرگ و  رود  تایعقاو  قیاقح و  زا  ار  نانآ  يداـم  هدـنبیرف 

ياروام هب  هجوت  تبحم و  یتسود ، اوقت ، تلیـضف  هک  نانچ  دندرک ، شومارف  ار  دوخ  یگدنز  لصا  فده  اههتـساوخ و  يرطف و  ياهزاین 
رات هریت و  ار  ناش  یگدـنز  ياضف  هجیتن  رد  هدـیناشک ، فارحنا  هب  ار  فارحنا  هب  ار  نانآ  یناویح  تالیامت  دـش و  وحم  ناشرطاخ  زا  هداـم 

رتـسب هب  شیاـبیز  تبحم و  رهم و  همه  اـب  یگدـنز  دـندش و  یهارمگ  یهاـبت و  یگتـشگرس  بارطـضا ، راـتفرگ  هک  ياهنوگ  هب  تخاـس ،
مدرم هب  يریگرد  گنج و  یناماسبان و  یمحریب و  تنوشخ و  اهملیف  رثکا  رد  هزورما  یتح  تشگ و  لدب  يدنیاشوخان  هدننک و  تحاران 

تالایا رد  دـهدیم  ناشن  رامآ  هک  يروط  هب  : " دـسیونیم نینچ  اکیرمآ  یعامتجا  یقالخا و  عاـضوا  هراـبرد  يدنمـشیدنا  دوشیم . میلعت 
هب التبم  هداوناخ  کی  هداوناخ ، راهچ  ره  رد  دوریم ، رامـش  هب  ایند  هتفرـشیپ  ياهروشک  زا  یکی  يدام  هافر  ظاحل  زا  هک  اـکیرمآ ، هدـحتم 
ره رد  دـتفایم . قافتا  عیجف  تیانج  هدزناپ  تعاس ، ره  رد  دوشیم . عقاو  لتق  کـی  هقیقد ، ره 72  رد  تسا . هدش  هتخانـش  یحور  یتحاران 

زیگناتفگـش و ناشدوخ  يارب  زیچ  ره  زا  شیب  هچ  نآ  دوشیم . شرازگ  لیبموتا  تقرـس  دروم  فلتخم و 26  يدزد  هرقف  تفه  تعاـس ،
هب ور  ناناوج  تایانج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد و  یـسیلپ  هدنورپ  نانآ  زا  یکی  كدوک  ره 43  زا  هک  تسا  نیا  هدش ، هدـننک  نارگن 
زا لقن  هب  مالـسا آ ص 10 ، رد  ناور  تشادهب  یعناص ، يدهم  " ددرگیم . رجنم  ییادج  قالط و  هب  یکی  جاودزا  هس  ره  زا  تسا . ینوزف 

فُلا و يردارب و  رب  هیصوت  مالسا  هدنـشخرد  میلاعت  زا  یکی  ص 261 . افـصم ، رفعج  دـمحم  همجرت  ام ، ینورد  ياهداض  يانروه ، نراک 
هنیدـم هب  دورو  زا  سپ  هلآو  هیلعو  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  هیلوا  ياهراک  زا  یکی  تسا . يدـمحم  نییآ  ناوریپ  نیب  رد  تبحم  ینابرهم و 

دُعب یـشومارف  نداد و  رارق  لصا  ار  يدام  ياهتذـل  یگدـنز و  هب  هنایارگيدام  رکفت  نیاربانب  دوب . ناناملـسم  ناـیم  توُخا  داـجیا  هرونم 
رصاعم نرق  رد  رشب  یقالخا  یحور و  نارحب  یـساسا ، لماع  ینید ، ياهشزرا  نید و  بهذم و  زا  يرود  ناسنا و  دوجو  یحور  يونعم و 

، اهقالط اهیشکدوخ ، یناور ، يرامیب  شیازفا  دننام  رگید  ياههدیدپ  تسا . نآ  ياههدیدپ  راثآ و  زا  یکی  لاوئس  دروم  هلئـسم  هک  هدوب 
همه نیا  نامرد  هار  اهنت  تسا . نآ  ياههدـیدپ  راثآ و  رگید  زا  اهيزیرنوخ و ... اـهگنج و  ندرک ، یگدـنز  ادـج  یعیبط ، عباـنم  بیرخت 

رد تسا . یحور  يونعم و  ياهزاین  هک  دـشابیم  يو  نورد  رد  یعقاو  لیـصا و  ياهزاین  ناسنا و  دوجو  تقیقح  هب  تشگزاـب  تالکـشم ،
رد تسا . هدومن  ییامنهار  ار  اهنآ  هدومن و  هجوت  اهناسنا  یقیقح  لامک  تداعس و  هب  هک  ینید  ياهشزرا  نید و  هب  تشگزاب  مالک  کی 
مه مامت  هجیتن  رد  تشاد ، دـهاوخن  یعیبط  عبانم  تعیبط و  زا  ریذپانيریـس  علو  صرح و  ناسنا  رگید  نآ ، ياهشزرا  نید و  هب  تشگزاب 

ددصرد هتفایرد و  ار  هلئـسم  نیا  مهف  هزورما  رـشب  دوب . دـهاوخن  ایند  رد  يور  هدایز  فارـسا و  ینامـسج و  يدام و  ياهزاین  ناسنا ، مغ  و 
. تسا هدش  تیونعم  نید و  هب  ددجم  يروآ  يور  هتشذگ و  ناربج 

؟ تسیچ ینید  نورب  ینید و  نورد  صیخشت  رایعم  كالم و  تسیچ ؟ ینید  نورب  ینید و  نورد  زا  روظنم 

شسرپ
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؟ تسیچ ینید  نورب  ینید و  نورد  صیخشت  رایعم  كالم و  تسیچ ؟ ینید  نورب  ینید و  نورد  زا  روظنم 

خساپ

اهنآ ناوت  یم  هک  ییاه  هرازگ  - 1 دناهتسد : ود  دنریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  دنوش و  یم  حرط  نید  کی  رد  هک  ییاه  هرازگ  لیاسم و 
هرازگ - 2 درک . تباث  ینالقع  ماکحا  لقع و  هار  زا  ار  ینید  تایعدمو  اههرازگ  نآ  مقـس  تحـص و  داد و  رارق  ینالقع  یـسررب  دروم  ار 

یفن تابثاو و  اههرازگ  مهف  هب  ناوت  یم  نید  نآ  سّدـقم  نوتم  لقن و  هار  زا  هکلب  دریگ ، رارق  ینـالقع  یـسررب  دروم  دـناتیمن  هک  ییاـه 
یم ینید  ماکحا  عورف و  زا  یـضعب  هچ  رگا  دنتـسه ، مود  عون  زا  نید  کـی  رد  تعیرـش  ماـکحا  نید و  عورف  لاـثم  يارب  تخادرپ . اـهنآ 

ای - 1 داد : رارق  یـسررب  دروم  هاگن  ود  زا  ثیح و  ودزا  ناوت  یم  ار  لّوا  عون  ياـههرازگ  اـما  دـنریگ . رارق  زین  یلقع  یـسررب  دروم  دـنناوت 
هیآ مینک و  یم  رظن  ینید  سّدقم  نوتم  هب  ینعی  مینک ، یم  کسمت  هدمآ  نید  رد  هچنآ  هب  نآ  ّدر  ای  دییأت  رد  مود  عون  ياههرازگدـننامه 

ياههرازگ یلقع و  لوصا  زا  هدافتسا  اب  ای  - 2 میهد ؛ یم  رارق  لالدتـسا  کّسمت و  دروم  ار  هرازگ  نآ  دنک ، یم  در  ای  دییأت  هک  یتیاور  ای 
رد ایآ  هک  ینید  مزیلارولپ  هلئـسم  ًالثم  میـسر ، یم  ینید  هیرظن  ای  هرازگ  نآ  ّدر  ای  دییأت  هب  جاتنتـسا  قطنم  تیاعر  اب  لقع و  رظن  زا  یهیدـب 

میقتـسم ياهطارـص  قح و  نید  نیدنچ  دـناوت  یم  ینامز  هرود و  ره  رد  ای  تسا ، میقتـسم  طارـص  قح و  نید ، کی  اهنت  نامز  هرود و  ره 
یم هیواز  ود  زا  ار  هلئـسم  نیا  دـنا ؟ يراگتـسر  تاجن و  هار  تقیقح و  اهنامز  همه  رد  نایدا  همه  رگید : ترابع  هب  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو 
ایآ دراد ؟ یعـضوم  هچ  لاؤس  ای  هرازگ و  نیا  هب  تبـسن  مالـسا  نید  دننام  نید  کی  ِسدـقم  نوتم  هک  هیواز  نیا  زا  یکی  درک : هاگن  ناوت 

ییارگ رصح  هیرظن  نآ ، ياههزومآ  مالسا و  نید  دوخ  ًاعبط  ار ؟ ییارگ  رصح  ای  دنک  یم  دییأت  ار  ییارگ  ترثک  مزیلارولپ و  مالـسا ، نید 
هجوت اب  ینالقع و  لوصا  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  هلئـسم  نیا  هب  مود  هاگن  دنراد . ناعذا  هلئـسم  نیا  هب  نایارگ  ترثک  هک  دننک  یم  دییأت  ار 

یم دـییأت  ار  نایدا  مامت  تیناقح  ییارگ و  ترثک  لقع ، ایآ  تسا ؟ دـییأت  دروم  هیرظن  مادـک  ینالقع  یـسررب  هار  زا  لـقع و  ياـههداد  هب 
هلئـسم کی  ار  هلئـسم  نیا  ًالوصا  دنتـسه ، نآ  تابثا  ددص  رد  هک  یناسک  نایارگ و  ترثک  ياهرود ؟ ره  رد  ار  نید  کی  تیناقح  ای  دـنک 

ياههزومآ هب  هجوت  نودب  ینالقع و  یـسررب  هار  زا  نایارگ  رـصح  هچ  رگا  دنناد ، یم  تابثا  لباق  لقع  هار  زا  اهنت  دنناد و  یم  ینید  نورب 
نایدا مامت  ياههرازگ  نایدا و  مامت  تیناقح  ییارگترثک و  رگا  دنیوگ  یم  ًالثم  دنناد ، یم  شریذپ  لباق  ینالقع و  ار  ییارگ  رصح  ینید ،
دوجو تابثا  ًالثم  تسا ، یـسررب  لباق  ینید  نورب  هاگن  زا  اهنت  هک  دراد  دوجو  لـیاسم  یـضعب  هتبلا  میـسر . یم  ضقاـنت  هب  مینادـب ، قح  ار 

نید و هار  زا  نآ  یـسررب  دـشاب و  تابثا  لباق  ینالقع  لوصا  رب  هیکت  اـب  ینید و  نورب  هار  زا  دـناوت  یم  اـهنت  هک  توبن ، تاـبثا  اـی  ادـخ و 
( نآ تابثا  يارب  هتبلا   ) زیچ کی  ینید  نورد  یـسررب  اریز  دش ، دهاوخ  رَْود  هب  رجنم  یعون  هب  نآ  ینید  نورد  یـسررب  ینید و  ياههرازگ 

تابثا يارب  نآ  زا  ناوتب  سپـس  دـشاب ، هتفریذـپ  هدـش و  تاـبثا  نید ، تحـص  یتسرد و  تیناـقح و  نید و  لـصا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو 
، دبای تسد  دنوادخ  دوجو  تابثا  هب  ترطف و ... لیلد  ای  لقع  دیاب  ادتبا  دـنوادخ ، دوجو  تابثا  هلئـسم  رد  درک . هدافتـسا  ایاضق  اههرازگ و 

نیا زا  سپ  تفریذـپ . ار  نآرق  تیناقح  مالـسا و  ربماـیپ  توبن  دـننام  هصاـخ  توبن  دـعب  درک ، تباـث  ادـتبا  رد  ار  هماـع  تّوبن  ناوتب  سپس 
هب ثیدـح  ای  هیآ  کی  هار  زا  لحارم  نیا  یط  زا  لبق  دـهاوخب  رگا  تفرگ . هرهب  ياهیرظن  ّدر  اـی  تاـبثا  يارب  مالـسا  نید  نوتم  زا  لـحارم 

. دیآ یم  مزال  رَْود  درک ، یقطنم  ینالقع و  لالدتسا  ربمایپ  توبن  ای  ادخ  دوجو  تابثا 

؟  تسیچ هفسلف  نید و  هطبار 

شسرپ
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خساپ

فراعم زا  يا  هعومج  نید جـز مـ ایآ  مینکفایب  یئادج  یهلا  هفـسلف  ینامـسآ و  نایدا  نیب  هک  تسا  راکـشآ  یمتـس  فاصنا و  زا  رود  نیا 
تسا نیا  هن  رگ  مـ دنا .  هتشاد  ینامسآ  نایدا  هک  یقیض  هعس و  اب  هتبلا  تسا ؟  یقوقح  یقالخا و  یعرف  لئاسم  هلسلس  کی  یهلا و  لیـصا 

تداعس ایآ  و  ؟  دندومنیم يربهر  لآ  هدیا  یقیقح و  تداعس  يوس  هب  ار  يرـشب  تاعامتجا  دنوادخ  روتـسد  هب  هک  دندوب  ینادرم  ءایبنا  هک 
رارـسا و نآ  هطـساو  هب  زهجم و  نآ  اب  هک  يدادادخ  دادعتـساو  شو  ینامـسآ و بـه کـمـک هـ میلاعت  وترپ  رد  هک  تسا  نیا  رد  زج  ناسنا 
طار و ـ فا زاو  دریگ  شیپ  هب  ار  لدـتعم  شور  شیوخ  یگدـنز  رد  دـیآ و  لئان  قئاقح  تخانـش  هب  دـنک ,  كرد مـی  ار  شنیرفآ  ياـهزار 
؟  دنزن گنچ  لالدتـسا  نماد  ـش بـه  یو تعیبط خـ فالخ  رب  مولع ,  فراعم و  تفایرد  نآ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  ایآ  و  ؟  دزیهرپ ـط بـ یر تـفـ
هب ارنانآ  دننک و  توعد  نانآ  تعیبط  ترطف و  فلاخم  یهار  هب  ار  مدر  دـنناوت مـ یم  یهلا  يارفـس  ءایبنا و  ینامـسآ و  نایدا  هنوگچ  سپ 
رد ءایبنا  شور  ـالو بـیـن  ـ ـصا دـنهد . ؟  قوس  لـقع  دـض  یعیبط و  ریغ  يریـسم  رد  هجیتن  رد  دـنیامن و  رما  تجحو  لـیلد  نودـب  شریذـپ 

اهنت درادـن  دوجو  یقرف  دـسر ,  یم  نآ  هب  یقط  ـت و مـنـ ـسرد لالدتـسا  قیرط  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  نیب  تقیقح و  قح و  هب  مدرم  توـعد 
ـی مـع لو دندیـشون .  یمریـش  یحو  ناتـسپ  زا  دنتـسج و  یم  دادمتـسا  یبیغ  ادـبم  زا  ناربـمغیپ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  تسه ,  هک  یقرف 

لزنت ار  ناشدوخ  لاح  نیع  رد  هدوب  رارقرب  الاب  ناهج  ناشیا و  نیب  هک  یطابترا  فصو  اب  دنتـشاد و  هک  یئالاو  دـنمجرا و  ماقم  اـب  ـک  لذ
يورین نیا  هک  دنتساوخ  یمرشب  زا  دنتخادرپیم و  نخـس  هب  اهنآ  كرد  مهف و  هزادنا  هب  دنداد و  یم  رارق  مدرم  هدوت  رکف  حطـس  رد  هداد و 
مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکن  نا  انرما  ءایبنالا  رـشاعم  انا  هدومرف :  یفورعم  ثیدـح  رد  ادـخ  لوسر  (1  . ) دـنربب راک  هب  ار  یناگمه  يرطف 

دـنرادرب و مدـق  تریـصب  نودـب  روما ,  رد  ات  دـننکراداو  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  زا  رتکاپ  رت و  هزنم  ناربمغیپ  نماد  ءایبنا و  تحاس  سپ  (2)
هدودحمرد دنتـشاد ,  مدرم  اب  ناربمغیپ  هک  ینانخـس  میتخاس ,  ناشنرطاخ  هچنانچ  یهگناو  دـنزاس .  روبجم  هناروکروک  تیعبت  هب  ار  نانآ 

ـد و ندر جا مـی کـ ـتـجـ حا اهنآ  اب  یلقع  ناهرب  لیلددانتسا و  هب  دندروآ ,  یم  يا  هزجعم  رگا  ـت و  سا هدو  نا بـ ـ نآ كرد فـهـم  دادعتسا و 
هاوگ دـهاش و  نیرتهب  دوخ  میرک  نآرق  نیا  و  دـندناسر .  یم  تابثا  هب  ار  شیوخ  يوعد  تحـصدنتشاد  تازجعم  نآ  هک  یلقع  تلالد  اب 

عامتجا دروآ و  یم  نایم  هب  نخـس  تعیبط  يارواـم  لـئاسم  رگید  داـعم و  ءدـبم و  هب  عجار  هچ  ره  اریز  تسا  اـم  ياـعدا  یتسار  تحص و 
عناق ناهرب  لیلد و  ریغ  هب  دروآ و  یمن  نایم  هب  نخس  نشور  لیلد  هئارا  لالدتسا و  قیرط  زا  زج  دنک ,  توعد مـی  اهنآ  لوبق  هب  ار  يرـشب 

شهوکن دروم  یتخـس  هب  هدومن و  حیبقت  ار  هناروکروک  دیلقت  لهج و  دیاتـسیم و  ار  مهف  رد  لالقتـسا  شنیب و  نآر عـلـم و  قـ دوش .  یمن 
هار ـت  سا ـن  یا بـگـو  ( 3  ) ینعبتا نمو  انا  هریصب  یلع  هّللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق  دیوگ :  یم  هک  تسا  نآرق  قط  ـن مـنـ یا دهد .  یم  رارق 

دهاوخ یم  هک  درادن  نیا  زج  یفد  ـن هـ ید پـس  ار .  مناوریپ  دوخ و  مناوخ  یم  ادخ  يوس  هب  هبناج  همه  شنیب  مامت و  تریـصب  اب  هک  مـن 
تعیبط ياروام  ناهج  قئاقح  تخانش  هب  دنزهجم ,  نآ  اب  اترطف  هک  نا  ـ هر يور بـ هب نـیـ یلقع و  قطنم  حالس  اب  لالدتسا و  کمک  هب  مدرم 
راهظا نایئاپورا  زا  یخرب  هک  ار  یئهاو  چوپ و  نانخـس  نآ  دینک  اهر  زیزع  هدنناوخ  ام  ـ ـش پـس  تسا .  یهلا  هفـسلف  نامه  نیا  دنیآ و  لئان 

ربارب رد  مه  اب  ود  ـن  یا دراد و  رارق  هفسلف  لباقم  رد  نید  هکدننک  تابثا  دنراد  رارصا  نانآ  دنا  هدیدنسپ  ارنآ  مه  اهام  زا  يا  هدع  هتـشاد و 
رـس تشپ  ار  هرود  هلحرم و  راهچ  شیو  ـی خـ نا ـ گد ـ نز لوط  رد  رـشب  دـنیوگ :  یم  نانآ  دـنا  عقاو  تسا ,  هبرجتو  سح  رب  یکتم  هک  ملع 

نانخس نیا  يرآ  تسا  هبرجت  سح و  هیاپ  رب  طقف  هک  شنادو  ملع  نارود  هفس و  نارود فـلـ نید ,  نارود  اه  هناسفا  نارود  تسا  هتـشاذگ 
باجح زا  هدومن و  زواجت  هدام  دودح  زا  ناشرظن  هک  دنتـسه  ینامدرماهنیا  دیراذگورف  تسین ,  لیلد  هب  یکتم  ادـبا  هک  ار  یهاو  تسس و 

 : دـنیوگ یم  هدرک و  یفن  ارنآ  ياروام  تابثا و  ار  هدام  دوجو  اهنت  نانآ  دـنا .  هدرکن  نوریب  رـس  مه  نآ  کی  یتح  يداـم  ملاـع  تعیبط و 
رعش هلسلس  کی  طقف  نید  هک  دنراد  نامگ  اهنآ  درادن  دوجو  الصا  دیاین  هبرجت  تحت  هچنآ  دو و  ـ ـش كرد نـ ساوح  مشچ و  هب  هک  هچنآ 

هار ناشیرواد  تواضق و  رد  هن  نانآ  هنافـساتم  اـما  یلاـیخ  یمهو و  روما  هنیمز  رد  تسا  یلالدتـسا  هفـسلف  و  هدـش ,  هتفاـب  مهب  هک  ـت  ـسا
ناگدنـسیون زا  یخرب  هک  ار  هچنآ  یمارگ  هدنناوخ  امـش  نین  دنا هـمـچـ هدرپس  تقیقح  قیرط  ناشنامگو  معز  رد  هن  دنا و  هدومیپ  لادتعا 
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یم نالطب  طخ  هفـسلف  يور  رب  نید  دنیو :  ـهـا مـی گـ نآ دیزادنایب .  رود  دـنا ,  هتـشون  ای  هتفگ و  هفـسلف  نید و . هرابرد  ام  دوخ  ياملع  و 
هفسلف زا  یحیحص  ریـسفت  نانیا  دنراد .  مه  زا  ادج  ازجم و  ياه  فده  ود  نیا  تسا و  هفـسلف  تیعقومزا  ریغ  نید  تیعقوم  الوصا  دشک و 

 , ادـخ رکنم  سانـشادخ و  ناشنایم  رد  هک  نانوی  ریغ  نانوی و  زا  ینادرم  تایرظنو  ءارآ  هلـسلس  کی  زج  هفـسلف  دـندرب  ناـمگ  دـندرکن و 
تـسین نیا  زج  یفـسلف  ثحابم  حرط  زاروظنم  نانیا  معز  هب  تسین  دراد ,  دوجو  را  باو کـ ـ ـص راکاطخ و  رفاک و  نموم و  یقتمو ,  دحلم 

هک دشاب  نیمه  هفسل  ـر فـ گا میئامن  دیلقت  يوریپ و  اهنآ  رادمان  ياه  تیـصخش  ریهاشمزا و  مینک و  هیبشت  نادنمـشناد  هفـسالف و  نآ  هب  هک 
نکیل مینک  درط  نید  میرح  زا  ار  هفـسلف  هک  تسا  راوازـس  ادـج  دـننک ,  یماعدا  نانیا  هک  دـشاب  نامه  تقیقح  دـنراد و  ناـمگ  هدـع  نیا 

اهنآ رد  هک  تسا  قداص  یتاعانص  نونف و  دروم  رد  اهنت  نخـس  نیا  تسین .  دنا  هدرک  لایخ  هدع  نیا  هک  رارق  نیا  زا  عوضوم  هناتخبـشوخ 
هک یئاهبرشم  بهاذمءارقتسا و  هب  نونف  نیا  رد  دوش ,  یم  هیکت  ناشروهشم  تارظن  ءارآ و  لاجر و  زا  هفیاط  کی  قافتا  عامجا و  هب  طقف 

يار ـ جا ـا مـ ما دوش .  یم  افتکا  تسین ,  نآ  ناگدـنروآ  دوجوب  عاـمجاو  قاـفتا  زج  یلیلد  دـنراد و  رظن  تدـحو  لـئاسم  هلـسلس  کـی  رد 
ناشئارآ لاجر و  هب  اهنت  تقوچیه  اه ,  هدیدپ  تقیقح  هنیمزرد  یلالدتسا  ثحب  زا  تسا  ترابع  هک  هفسلف  تسین ,  نینچ  زگره  هفـس ,  فـلـ

یجراخ ءایشا  تیعقاو  تخانـش  رد  تسا  نکمم  هنوگ  چـ دشاب .  هتـشاد  انتعا  مه  دیابن  دنک و  یمن  انتعا  اه ,  ترهـشو  عامجا  قافتا ,  ای  و 
ناـهج قئاـقح  تاـیعقاو و  هب  داـمتعا  سفن و  شمارآ  رد  میناوت  یم  هنوگچ  و  دـشاب ؟  یفاـک  اـهنآ ,  نوماریپ  هدـش  راـهظا  ءارآ  تارظن و 

یتسیاب هدنناوخ  امـش  هکنیا  هجیتن  سپ  ؟  مینادب یملع  هاگهانپ  ار  اهنآ  مینک و  شو  لد خـ نآ  هرا  ـ برد ـه  یر يار و نـظـ دـنچ  هب  طقف  یتسه 
ودنراد فده  تدحو  الماک  ود  نیا  دناوخ و  یم  یهلا نـ هفـسلف  هب  زج  ار  مدرم  یقیقح ,  نید  هک  دیئامن  رواب  و  دینک ,  اهر  ار  اهفرح  نیا 

دیـس یئابطابط -  باتک : تاحیـضوت  هفـسلف  نید و  دـنک .  ادـیپ  ملع  نیقی و  تعیبط  ياروام  ملاع  هب  یلقع  لیلد  يور  زا  ناسنا  هکنیا  نآ 
مدرم یمومع  رکف  حطس  رد  ناربمغیپ  ام  یـعـنـی   - 2 یقطنم .  راوتسا و  لیلد  هب  ندز  گنچ  لالدتسا و  هب  لسوت  ینعی  نیسح 1 -  دمحم 

هیآ 108 فسوی  هروس   - 3 دیدج .  پاچ  لوا ص 23  دلج  یفاک  لوصا  هب  دینک  عوجر  میئوگ  یم  نخس  اهنآ  اب 

؟ دننادیم یئاهزیچ  هچ  ار  نید  ياهتفآ  (ص ) مرکا ربمایپ 

شسرپ

؟ دننادیم یئاهزیچ  هچ  ار  نید  ياهتفآ  (ص ) مرکا ربمایپ 

خساپ

. رجاف قساف و  لمع ، دب  دنمـشناد  لوا  تسا : نید  تفآ  زیچ  هس  ٌلِهاج ،» ٌدِهَتُْجم  ٌِرئاج ، ٌماِما  ٌرِجاف ، ٌهیقَف  ٌۀَثالَث : ِنیّدلا  ُۀَفآ  : » دـیامرفیم ربمایپ 
دییوگیم امـش  هک  يروطنیمه  درامـشیم . نید  ياهتفآ  ناونع  هب  مرکا  ربمغیپ  ار  اـهنیا  ناداـن . سدـقم  موس  راکمتـس . ياوشیپ  میعز و  مود 
تاناویح تاتابن ، يارب  تسا  تفآ  خـلم  نس و  تسا ، هایگ  نالف  تفآ  رادراخ  مرک  دـنراد ، تافآ  تاتابن ، دراد ، یتفآ  نهآ  ًالثم  تادامج 

: دراد ار  دوخ  هب  صوصخم  تفآ  کلـسم ، نییآ ، نید ، دراد ؛ دوخ  هب  صوصخم  ياهتفآ  اهناسنا  ندب  دـنراد ، دوخ  هب  صوصخم  ياهتفآ 
يرگید قساف و  لمعدب  ملاع  رجاف ، هیقف  یکی  دوشیم ، داجیا  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  یفنص  هس  نآ  زا  فنـص  ود  هلیـسو  هب  هک  فیرحت » »

نایم زا  خـلم  نس و  هک  ار  نید  دربب ، نایم  زا  دـناوتیمن  رادراخ  مرک  هک  ار  نید  دروخیم . ار  نید  تسا ، نید  تفآ  فیرحت  نادان ، سدـقم 
. دنریگیم سوکعم  ۀجیتن  اما  دنریذپیم  ار  نآ  تقیقح  مان  هب  مدرم  دنکیم ، ضوع  ار  عوضوم  نوچ  دربیم ، نایم  زا  فیرحت  ار  نید  دربیمن .

رد دهد  یمن  رارق  لمع  دروم  هتشاذگ و  رانک  ارنآ  دعبو  دنک  یم  هدافتسا  هفسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالسا  هک  دراد  تحـص  بلطم  نیا  ایآ 
؟ درادن ییایوپ  هجیتن 
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شسرپ

دهد یمن  رارق  لمع  دروم  هتشاذگ و  رانک  ارنآ  دعبو  دنک  یم  هدافتسا  هفـسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالـسا  هک  دراد  تحـص  بلطم  نیا  ایآ 
؟ درادن ییایوپ  هجیتن  رد 

خساپ

لاؤس نیدنچ  هب  هدش  دای  لاؤس  درک . صخـشم  یتسرد  هب  ار  لاؤس  هریاد  دیاب  ادـتبا  هفـسلف ، نید و  ضقانت  مدـع  ای  ضقانت  باب  رد  فلا )
یفـسلف شور  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  تقو  کی   - 1 هلمج : زا  دراد  لابند  هب  یتوافتم  ياهخـساپ  کی  ره  تسا و  لیوحت  لـباق  رگید 

اب یتفرعم  ياهشور  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  دـیاب  هراب  نیا  رد  هن ؟ ایدراد  یـضراعت  ضقاـنت و  یناـیحو ) تفرعم   ) ینید شور  اـب  یلقع ) )
یتخانش شور  کیژولدتم و  تابـسانم  زا  لاؤس  هاگ   - 2 تسا . وکین  شیوخ  ياج  هب  کی  ره  دنرادن و  كاکطـصا  عازن و  رـس  رگیدکی 

ياههدروآرف اـیآ  هک  تسا  نآ  زا  لاؤس  رگید  تراـبع  هب  دوشیم . لاؤس  یتفرعم  هزوح  ود  ياـههزومآ  و  اـههداد «  « هریاد رد  هکلب  تسین ؛
نید و زا  لاؤس  تقو  کـی   - 1 دوشیم : میـسقت  هزوح  ود  هب  دوخ  هبون  هب  زین  لاؤس  نیا  هن ؟ ای  دراد  ضقانت  ینید  ياـههزومآ  اـب  یفـسلف 
اب یفـسلف  بتاـکمرد  جـیار  یفـسلف  ياـههداد  اـیآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤـس  ینعی ، قـح ؛« هفـسلف   « و قـح « نید   « هن تـسا ، قـقحم «  « هفـسلف

نکممًالثم تسا ؛ نکمم  ود  نیا  نیب  ضراعت  ضقانت و  عوقو  تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  دنراد  یضراعت  دوجوم  نایدا  ياههزومآ 
ینید تسا  نکمم  اـی  دـنادب و  لوبق  دروم  ینید  هزومآ  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تیحیـسم  نییآ  یلو  درامـش  لاـحم  ار  ثیلثت  هفـسلف ، تسا 

؛ تسا قح  هفـسلف  نید و  زا  لاؤس  یهاـگ   - 2 دیوگب . نآ  فالخرب  یتسیلایرتام  هفـسلف  یلو  دـیوگب  نخـس  هدام  ياروام  لثم  یتقیقحزا 
زگره یـضقانت  نینچ  هک  تسنآ  خـساپ  هن ؟ ای  دـنراد  ضراعت  یفـسلف  یقیقح  تسرد و  ياهتفایهر  اب  مالـسا  دـننام  قح  نید  ایآ  ینعی ،
تفگ دـیاب  دـناسرب ؟ دـناسریم ، نید  هک  یلزنمرـس  نامه  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیم  زین  هفـسلف  اـیآ  هک  نیا  اـما  ب ) تشاد . دـهاوخن  دوجو 

رد ار  بایان  قیاقح  نآ  نید  هک  یلاح  رد  درادـن ؛ یـسرتسد  يرایـسب  قیاقح  هب  دراد و  يدایز  ياهتیدودـحم  هفـسلف  ًـالوا ، اریز : ! زگره
فوشکم رشب  يارب  ار  قیاقح  یناسآ  تلوهس و  هب  نید  هک  یلاح  رد  تسا ، بایرید  بعص و  رایسب  هفـسلف  ایناث ، دراذگیم . یمدآ  رایتخا 

نید نابز  هک  یلاـح  رد  تسا ، مضه  كرد و  لـباق  نف  لـها  يارب  اـهنت  تسا و  هدـیچیپ  کـشخ و  یناـبز  ياراد  هفـسلف  اـثلاث ، دزاـسیم .
دنراد و ورملق  تدحو  تهج  کی  زا  هفسلف  نید و  ج ) دراذگیم . رشب  رایتخا  رد  مهف  همه  هداس و  رایسب  ینابز  اب  ار  هیلاع  دنلب و  فراعم 

ندـناسر لامک  هب  نتخاس و  ناسنا و  ییامنهار  يریگتـسد و  نآ  درادزین و  يرترب  فدـه  نید  اما  تسا ؛ ناسنا  يارب  تقیقح  دومنزاب  نآ 
هب اهنت  تسین و  يربخ  شیارگ  هفطاع و  زا  هفـسلف  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، قلاخ  هدنب و  نیب  یفطاع  یتفرعم و  سنا  دـنویپ و  يرارقرب  وا و 

. دزادرپیم یتفرعم  دعب 

نوناق ضقن  اب  تروص  نیا  رد  میتسه  دب  لمع  کی  ماجنا  هب  زاجم  رتدـب ، لمع  کی  زا  يریگولج  يارب  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  " دنکیمن ، هیجوت  ار  هلیسو  فده  "

شسرپ

ضقن اب  تروص  نیا  رد  میتسه  دـب  لمع  کی  ماجنا  هب  زاجم  رتدـب ، لمع  کی  زا  يریگولج  يارب  میرک  نآرق  رظن  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  " دنکیمن ، هیجوت  ار  هلیسو  فده   " نوناق

خساپ
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باب زا  هاگنآ  ددرگ ، لمع  رد  محازت  بجوم  دـشاب و  دوجوم  مکح  ود  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  دـساف ، هب  دـسفا  عفد  نوناق  مالـسا  رظن 
، دیامن باختنا  ار  دساف  دشابن ، دوجوم  مه  يدـسفا  رگا  ادـتبا ، نامه  زا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـهدیم ، ماجنا  ار  دـساف  ترورض 

تسا تمرح  نامه  هک  دوخ  یلّوا  مکح  هب  موکحم  ترورض  تقو  ریغ  رد  رادرم  لکا  اریز  ترورـض  تقو  رد  رادرم  ندروخ  زاوج  دننام 
.( أجر رشن  زکرم  یلمآ ص 90ـ88 ، يداوج  هّللا  تیآ  هیقف  تیالو  ر.ك  .) دشابیم

؟  درادن ادخ  هب  تبسن  یقح  چیه  ناسنا  هک  تسا  حیحص  ایآ 

شسرپ

؟  درادن ادخ  هب  تبسن  یقح  چیه  ناسنا  هک  تسا  حیحص  ایآ 

خساپ

هفـسلف زا  دـیابادتبا  هلاسم  نیا  كرد  يارب  تسا . تسرد  یقطنم و  الماک  دوش  هدـیمهف  تسرد  رگا  درادـن  دـنوادخ  رب  یقح  ناسنا  هکنیا 
رظن زا  تسیچ ؟ قح »  » عبنمو اشنم  دراد و  اجکرد  هشیر  یصخش  ای  يزیچ  رب  یـسک  نتـشاد  قح  اساسا  دید  دیاب  ینعی  درک  عورـش  قوقح 

قوقح يرابتعا  تیکلام  دروآیم و  لابندـهب  ار  ینیوکت  یعقاو و  قوقح  یقیقح  تیکلاـم  ینعی  تسا . تیکلاـم  قح  اـشنم  قوقح  هفـسلف 
زیچ همه  میرادن و  دوخ  زا  زیچ  چیه  ام  اریز  تسادخ  نآزا  همه  اتاذ  مینیبیم  میرگنب  ناهج  دوخ و  هب  رگا  نونکا  ار . يدادرارق  یفصو و 

تـسوا شنیرفآ  وا و  لعف  تسا  ناهجرد  هچنآره  هدیـشخب و  یتسهامهب  هدـیرفآ و  ار  ام  هک  تسوا  تسوا  هیحان  زا  ام  یتسه  لـصا  اـم و 
انا انا هللا و  « » ضرالا تاومسلا و  یف  ام  ضرالاو » تاومسلا  کلم  هللا  : » دیامرفیم دیجمنآرق  اذل  تسین  کیرش  وا  اب  تهج  نیا  رد  يدحاو 

یقح انیوکت  اتاذ و  روما  نیا  زا  کیچیه  رب  سپ  ادـخ  کـلام  هن  ناـهج و  کـلام  هن  میـشیوخ و  هلو  » کـلام هن  اـم  نیارباـنب  نوعجار » هیلا 
نیا زا  میرادـن . دوخ  هب  یناـسر  بیـسآ  قح  اـم  رگا  یتـح  تسا . یفـصو  يراـبتعا و  همه  تسه  دراوـم  یخربرد  یتیکلاـم  رگاو  میرادـن 

هچره دـشاب و  دـیاب  وا  ناذا  هب  زین  ناـمدوخ  دوجو  رد  اـم  تافرـصت  نیارباـنب  تساـم  کـلام  ادـخ  میتسین و  شیوخ  کـلامام  هک  تسور 
هدـهع هبناسنا  يارب  ار  یقوقح  یتمحر  لضفت و  يور  زا  شدوخ  دـنوادخ  هک  تسین  نآ  یفان  نیا  اما  میهد . ماـجنا  دـیابن  دـهدن  هزاـجاار 

تداعـس هب  ارناـنآ  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب  ار  قـح  نیا  هداد و  ناراـکوکین  هب  شاداـپ  هدـعو  وا  هـک  تـسا  ورنـمیه  زا  دریگب .
J .} دناسرب نادواج 

؟  تسا یکی  ود  ره  فده  ایآ  دنرب ؟ یم  لزنمرس  کی  هب  ار  ناسنا  ود  ره  ایآ  دنضقانتم ؟ مه  اب  نید  هفسلف و  ایآ 

شسرپ

؟  تسا یکی  ود  ره  فده  ایآ  دنرب ؟ یم  لزنمرس  کی  هب  ار  ناسنا  ود  ره  ایآ  دنضقانتم ؟ مه  اب  نید  هفسلف و  ایآ 

خساپ

لاؤس نیدنچهب  هدش  دای  لاؤس  درک . صخـشم  یتسرد  هب  ار  لاؤس  هریاد  دـیاب  ادـتبا  هفـسلف ، نید و  ضقانت  مدـع  ای  ضقانت  باب  رد  فلا )
یفـسلف شور  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  تقو  کـی  - 1 هلمج : زا  دراد  لابند  هب  یتوافتم  ياهخـساپ  کی  ره  تسا و  لـیوحت  لـباق  رگید 

اب یتفرعم  ياهشور  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  دـیاب  هراب  نیا  رد  هن ؟ ایدراد  یـضراعت  ضقاـنت و  یناـیحو ) تفرعم   ) ینید شور  اـب  یلقع ) )
یتخانـش شور  کیژولدتم و  تابـسانم  زا  لاؤس  هاگ  - 2 تسا . وکین  شیوخیاج  هب  کی  ره  دـنرادن و  كاکطـصا  عازن و  رـس  رگیدـکی 
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ياـههدروآرف اـیآ  هک  تسا  نآ  زا  لاؤس  رگید  تراـبع  هب  دوشیم . لاؤسیتـفرعم  هزوح  ود  ياـههزومآ  و  اـههداد »  » هریاد رد  هکلب  تسین ؛
نید و زا  لاؤس  تقو  کـی   - 1/2 دوشیم : میـسقت  هزوح  ود  هب  دوخ  هبون  هب  زین  لاؤسنیا  هن ؟ ای  دراد  ضقانت  ینید  ياـههزومآ  اـب  یفـسلف 
اب یفـسلف  بتاـکمرد  جـیار  یفـسلف  ياـههداد  اـیآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤـس  ینعی ، قـح ؛» هفـسلف   » و قـح » نید   » هن تـسا ، قـقحم »  » هفـسلف

نکممًالثم تسا ؛ نکمم  ود  نیا  نیب  ضراعت  ضقانت و  عوقو  تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  دنراد  یضراعت  دوجوم  نایدا  ياههزومآ 
ینید تسا  نکمم  اـی  دـنادب و  لوـبق  دروـم  ینید  هزوـمآ  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  تیحیـسم  نییآ  درامـشب و  لاـحم  ار  ثیلثت  هفـسلف  تسا 

؛ تسا قح  هفـسلف  نید و  زا  لاؤس  یهاـگ   - 2/2 دـیوگب . نآ  فالخرب  یتسیلایرتام  هفـسلف  دـیوگب و  نخـس  هدام  ياروام  لثم  یتقیقحزا 
زگره یـضقانت  نینچ  هک  تسانآ  خساپ  هن ؟ ای  دـنراد  ضراعت  یفـسلف  یقیقح  تسرد و  ياهتفایهر  اب  مالـسا  دـننام  قح  نید  ایآ  ینعی ،
تفگ دـیاب  دـناسرب ؟ دـناسریم ، نید  هک  یلزنمرـس  نامه  هب  ار  ناسنا  دـناوتیم  زین  هفـسلف  اـیآ  هک  نیا  اـما  ب )  تشاد . دـهاوخن  دوجو 

رد ار  بایان  قیاقح  نآ  نید  هک  یلاح  رد  درادـن ؛ یـسرتسد  يرایـسب  قیاقح  هب  دراد و  يدایز  ياهتیدودـحم  هفـسلف  ًـالوا ، اریز : ! زگره
فوشکم رشب  يارب  ار  قیاقح  یناسآ  تلوهس و  هب  نید  هک  یلاح  رد  تسا ، بایرید  بعص و  رایسب  هفـسلف  ایناث ، دراذگیم . یمدآ  رایتخا 

نید نابز  هک  یلاـح  رد  تسا ، مضه  كرد و  لـباق  نف  لـها  يارب  اـهنت  تسا و  هدـیچیپ  کـشخ و  یناـبز  ياراد  هفـسلف  اـثلاث ، دزاـسیم .
دنراد و ورملق  تدحو  تهج  کی  زا  هفسلف  نید و  ج )  دراذگیم . رشب  رایتخا  ردمهف  همه  هداس و  رایسب  ینابز  اب  ار  هیلاع  دنلب و  فراعم 

ندـناسر لامک  هب  نتخاس و  ناسنا و  ییامنهار  يریگتـسد و  نآ  درادزین و  يرترب  فدـه  نید  اما  تسا ؛ ناسنا  يارب  تقیقح  دومنزاب  نآ 
هب اهنت  تسین و  يربخ  شیارگ  هفطاع و  زا  هفـسلف  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، قلاـخ  هدـنبنیب و  یفطاـع  یتفرعم و  سنا  دـنویپ و  يرارقرب  وا و 

. دزادرپیم یتفرعم  دعب 

( يوسنارف هدنسیون  رتراس  . ) درک صقن  هتشون  ار  ینید  دض  زت  نیرتگرزب  هک  رتراس  هیرظن  ناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

( يوسنارف هدنسیون  رتراس  . ) درک صقن  هتشون  ار  ینید  دض  زت  نیرتگرزب  هک  رتراس  هیرظن  ناوت  یم  هنوگچ 

خساپ

هک تسا  یلکشم  مهفرید و  ياهفسلف  وا ، هفسلف  هکنیا  هژیو  هب  تسا . برغ  یفسلف  تاعالطا  رب  ینتبم  رتراس  يداحلا  هفسلف  یـسررب  دقن و 
، دیدج هرود  ياههفسلف  تایرظن و  نینچمه  رگدیاه و  نیگنس  هدیچیپ و  رایسب  یفسلف  ياههشیدنا  لرسوه و  یسانشرادیدپ  مهف  رب  ینتبم 
، نآ زا  هتشذگ  درادن . ناکما  نآ  یفـسلف  یخیرات و  هقباس  نودب  يو  هفـسلف  تخانـش  نیاربانب  تسا . سکرام  لگه و  تراکد و  هژیو  هب 

یناعم رب  دـیاب  هک  ناگژاو  اریز  دـنکیم . يزاب  ظافلا  اب  لمع و  ناتـساب  نانوی  نایئاطـسفوس  تنـس  هویـش و  هب  ناگژاو  دربراک  رد  رتراـس 
زا هتـشذگ  یگژیو - ، نیا  دـننکیم و  ریـس  قارغا  ملاع  رد  دـنهنیم و  مدـق  نابز  دودـح  يوسارف  هب  وا  هفـسلف  رد  دـننک ، تلالد  یـصاخ 
اب ار  دروم  ود  نیا  تسا . دـلب  یبوخب  ار  ظافلا  اـب  يزاـب  شور  هک  ددرگیم  زاـب  تاـیبدا  رد  يو  صاـخ  صـصخت  هب  رتشیب  وا -  یگدزلد 

نیا هب  میتسه . هجاوم  لاکیـسکداراپ  لاحم و  ياهفـسلف  اـب  هک  مینکیم  هظحـالم  مینک ، هارمه  رتراـس  ییارگنرود  تلاـح  یگدروخرس و 
دومن یعامتجا  ياهشبنج  رد  رتشیب  رتراس  هفـسلف  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  رتمک  زین  سناتـسیزگا  هفـسالف  نایم  رد  یتح  وا  هفـسلف  لیلد 

اهنآ يارب  زیچ  همه  ات  دنتـسه  يرگهحاـبا  یعون  لاـبند  هب  يدازآ  ماـن  هب  دـناهدش و  هدزلد  دوجوم  عضو  زا  یعون  هب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ 
ای جراخ  هن  تسا  دارفا  نطاب  رد  ًافرـص  تسا ، یتقیقح  رگا  هک  دنکیم  دـیکأت  رتراس  اریز  دـنبای . ییاهر  يدـنب  دـیق و  ره  زا  دوش و  زاجم 
زا رترب  هزنم و  یتقیقح  هن  تسا  یناسنا  دارفا  نادـجو  رد  یناسنا  تالامک  دوجوم و  روص  همه  همـشچرس  رگید  تراـبع  هب  یلاـعتم . أدـبم 
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رد رتراس  دـنکیم . ادـیپ  لیلقت  ناسنا  تلاصا  مدـع و  یتسین و  هفـسلف  هب  رتراـس  هفـسلف  بیترت  نیدـب  ناـیناهج . دـنوادخ  ناـکما و  ملاـع 
و دوخ » يدوخ  هب  یتسه   » ای هسفن » یف  دوجو  : » دیوگیم نخس  یتسه  هس  زا  تسا ؛ یتسین » یتسه و   » هب موسوم  هک  دوخ  باتک  نیرتمهم 

لباق هک  تسا  هدـیرفآان  يدوجو  دوخ ، يدوخ  هب  یتسه  يرگید .» يارب  یتسه   » اـی هریغل » دوجو   » و دوخ » يارب  یتسه   » اـی هسفنل » دوجو  »
هب ( 1 .) تسا ینعم  زا  غراف  یلکب  يدایز و  هکلب  يرورـضان و  لاحم و  هفازگ و  نیاربانب  تسا و  تهج  نودب  تلع و  نودـب  تسین و  نییبت 
هب دشابیم و  ناسنا  نامه  هک  تسا  حرطم  دوخ  يارب  یتسه  نآ  لباقم  رد  تسا . یتسین  نامه  عقاو  رد  دوخ ، يدوخ  هب  یتسه  رتراس  رظن 

اهنت تسوا . نطاب  سح  ای  روعـش  نادـجو و  زین  ناـسنا  هصخـشم  زیمم و  هجو  تسا . ءایـشا  رد  يدوخ  يدوخ  هب  یتسه  زا  رترب  لـیلد  نیا 
رد یعس  تسین و  لقعت  لباق  زین  نارگید  يارب  یتسه  اما  تسین . تابث  ياراد  مه  ناسنا  تسا . شتیهام  رب  مدقم  شدوجو  هک  تسا  ناسنا 

دوجو اهنت  رتراس  رظن  زا  نیا  ربانب  تسا . ینهذ  یناسفن و  ضرف  فرـص  نارگید  يارب  یتسه  هکلب  تسا . لـصاحیب  یعـس  نآ ، ییاـسانش 
دننامه زین  هفسلف  رد  هکلب  دهدیمن ، هئارا  یلیلد  دوخ ، نانخـس  يارب  هاگچیه  رتراس  ( 2 .) دراد تیعقاو  تسا ، دوخ  يارب  یتسه  هک  ناـسنا 

شور هب  دانتـسا  اب  تسا و  یگدوهیب  راـچد  هک  یناـسنا  ناـسنا ، ناـهج و  هب  هنانیبدـب  یـشرگن  ظاـفلا و  اـب  يزاـب  فرـص  اـب  شیاهناتـساد 
یف دوجو  دـناوتیم  تسا  یلقاـع  ناـسنا  چـیه  اـیآ  تسا . یقطنم  مهم  تالاکـشا  ياراد  هک  یحرط  دزیریم ؛ ار  دوخ  حرط  نایئاطـسفوس ،
لیلد تسا . تباث  ناشدوجو  ياهجوت  نیرتمک  اب  دنتـسین و  راکنا  لباق  اهنآ  ًانیقی  تسا ؛ نشور  نادـجو  خـساپ  دـنک ؟ یفن  ار  هریغل  هسفن و 

رـصاعم گرزب و  فوـسلیف  لاو  ناژ  درک . وجتـسج  يو  یـصخش  ياـههمهاو  یحور و  تالکـشم  رد  دـیاب  ار  رتراـس  نخــس  هنوـگ  نـیا 
ینعی لاحم  هفسلف  کی  نآ  هک  تسا  نیا  رتشیب  رتراس ، ندوب  تسه  تلاصا  هفـسلف  زیامت  هجو  : » دسیونیم رتراس  هفـسلف  هرابرد  يوسنارف 

بهذم دـننام  تسرد  تسا ، دوخ  برخم  ضقان و  دوخ  لاحم  هفـسلف  مومع  روط  هب  ... تسا اردهزره  هفازگ و  تسا و  لقع  نیناوق  فالخ 
يرکف تسا ، هفـسلف  هک  تهج  نآ  زا  هچ  تسه ، ضراـعت  یعوـن  نآ  ینعم  تروـص و  رد  اریز  دراد . کـیدزن  تبارق  نآ  اـب  هـک  هیرداـال 

قلعتم هب  دنکیم و  رکف  ای  سپ  تسا . یندرکان  رکف  نآ  قلعتم  تسا ، لاحم  هفسلف  هک  يور  نآ  زا  اما  تسا ، یلالدتسا  طبترم و  طبضنم و 
دنکیمن و رکف  رگید  هک  تسا  هظحل  نیا  رد  تسرد  دـسریم : دوخ  قلعتم  هب  هکنیا  ای  تسین -  نآ  دـنکیم  رکف  هچنآ  دـسریمن و  دوخ 

رتراس هفسلف  رد  ًاصوصخم  هتشذگ و  نیا  زا  یندمآان . نایب  ریرقت و  هب  دراذگ ، یماو  ياهبرجت  هب  ار  اج  دنکیم و  یفتنم  فذح و  ار  دوخ 
اذل رگید . ناسک  يارب  هن  تسا ، یقیقح  بوخ و  نآ  هدننک  رایتخا  هدنروآ و  يارب  طقف  هفسلف  نیا  ... تسه تقیقح  رایتخا و  نایم  یعزانت 

راهظا زج  عقاو  رد  ریذـپانهیجوت ، تسا  یباختنا  لـصاح  نوچ  هکلب  درک . یفرعم  هداـس  فاـص و  یقیقح ، ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  رگید 
ربانب ( 4 .) دمانیم يداحلا  مسیلایسناتسیزگا  ار  دوخ  هفـسلف  رتراس  لاح  ره  هب  ( 3 .«) تسین گنهآ  زارد  یسفن  ثیدح  زج  یـصخش و  يأر 

راب نیلوا  يارب  يو  تسا . ثبع  يرما  مه  ندش  ادخ  يارب  یناسنا  نادجو  شالت  هکلب  تسا ، لاحم  يرما  دنوادخ  موهفم  اهنت  هن  وا  داقتعا 
. دروآیم دوخ  هیرظن  يارب  لالدتسا -  حالطـصا  هب  ود -  يو  ( 5 .) دروایب دنوادخ  دوج  مدع و  رد  یلیالد  دنکیم  یعس  هفـسلف  خیرات  رد 

ربانب تسا . یتسین  یتسه و  نایم  لماک  قیفلت  قلاـخ  موهفم  اریز  تسا . هتفهن  ضقاـنت  دـنوادخ  موهفم  رد  يو  رظن  هب  تسخن  لالدتـسا  رد 
نایم لـماک  قیفلت  قلاـخ  موهفم   - 1 دـنکیم : هدافتـسا  سایق  شور  زا  ًاتروص  لالدتـسا ، نیا  رد  رتراس  تسا . لاـحم  دـنوادخ  دوجو  نیا 
لاحم دنوادخ  دوجو   - 3 يربک ) . ) تسا لاحم  ضقانت  تسا و  ضقاـنت  یتسین  یتسه و  ناـیم  قیفلت   - 2 يرغص ) . ) تسا یتسین  یتسه و 
تـسا نیا  رد  رتراس  لالدتـسا  لکـشم  اما  دهدیمن . هئارا  دوخ  ياعدم  يارب  یلیلد  چیه  رتراس  هجیتن ) . ) تسا ضقانت  رب  ینتبم  اریز  تسا .

هب یتسین  هریاد  زا  ار  اـهزیچ  همه  تساـهزیچ و  قلاـخ  لاـعتم  دـنوادخ  تسین و  یتسین  یتسه و  ناـیم  قیفلت  هدـننیرفآ  قلاـخ و  موهفم  هک 
ضقانت راچد  دـنیرفآیم ، ار  یلاـیخ  يدوجوم  دوخ ، نهذ  رد  هک  ناـسنا  اـیآ  تسا ؟ بلطم  نیا  رد  یـضقانت  هچ  دروآیم و  یتسه  لومش 

دش و ضقانت  راچد  امش  نهذ  ایآ  دینک . قلخ  درفب  رصحنم  ياهیگژیو  اب  ار  غرمیـس  مان  هب  ياهدنرپ  دوخ ، نهذ  رد  هظحل  نیمه  رد  تسا ؟
ًاعقاو رگا  دیدرک ؟ نایامن  ار  دوخ  تردق  یشنیرفآ  نینچ  اب  هکنیا  ای  دیدمآ ؟ راتفرگ  لاحم  هرد  هب  يدوجوم  نینچ  هدننیرفآ  ناونع  هب  امش 

رد دنتـسه و  یتاذ  ضقانت  راچد  دـننزیم ، تسد  عیدـب  راثآ  قلخ  هب  هک  نادـنمرنه  نارعاش و  ناـبیدا و  همه  دـشاب ، تسرد  رتراـس  نخس 
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يراک تسا ، هداهن  نآ  رب  هفـسلف  ماـن  هک  دوخ  هناـسفا  قلخ  رد  زین  رتراـس  دوخ  یتح  دـناهتفر ؛ ورف  نکمماـن  لاـحم و  هاـگترپ  رد  تقیقح 
یتسه نیب  یقیفلت  اریز  تسا . ضقانتم  لاحم و  يرما  دوخ ، صاخ  تایبدا  هفـسلف و  هدـننیرفآ  ناونع  هب  وا  دوجو  تسا و  هداد  ماجنا  لاحم 

لقع و فالخ  هک  دنکیم  لاحم  هفـسلف  هب  ریبعت  نآ  زا  لاو  ناژ  هک  تسا  نامه  نیا  تسا . هدـیدرگ  ضقانت  راچد  تسا و  هدرک  یتسین  و 
هفـسلف ینورد  ضقانت  نیا  دـسریم و  یندرکاـن  رکف  هزومآ  هب  دـشاب ، طبـضنم  يرکف  دـیاب  هک  هفـسلف  قیرط  زا  اریز  تسا . هزره  هفازگ و 

تهج نیا  هب  هدوـمن و  ناـشیرپ  ار  وا  هدرک و  خوـسر  وا  هشیدـنا  رد  ینورد  ضقاـنت  نیا  دـناشکیم . تسب  نب  هب  ار  يو  هک  تـسا  رتراـس 
. دنادیم داضت  رد  ناسنا  يدازآ  اب  ار  دنوادخ  دوجو  دوخ ، مود  لیلد  رد  رتراس  درادنپیم . لاحم  يرما  دوخ  هفسلف  دننامه  زین  ار  دنوادخ 

ینامیا ادـخ ، هب  نامیا  دـیوگیم  تسا » زاجم  زیچ  همه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ادـخ  رگا   » یکفـسویاتساد فورعم  نخـس  هب  دانتـسا  اب  يو 
دازآ تیلوئسم  راب  زا  دنراد  یعس  دنشکب ، شود  رب  ار  يدازآ  تیلوئـسم  راب  دیاب  هک  اهناسنا  اریز  تسا . ضقانت  رب  ینتبم  تسا و  تسردان 
نیا درادن . دوجو  دنوادخ  دازآ ، ناسنا  يارب  سپ  دزادرپب . دوخ  قلطم  يدازآ  ندرک  دودـحم  هب  ادـخ  عارتخا  اب  دـننک و  یلاخ  هناش  قلطم 

نامز و هب  دودحم  هک  دنکیم  یگدنز  ییاه  هدودـحم  رد  اهناسنا  همه  درادـن . دوجو  قلطم  يدازآ  ًالوا  اریز  تسا . لطاب  رین  رتراس  نخس 
هک دوشیم  هنارگهحابا  یناگدنز  بجوم  هچرگا  دنوادخ ، نودب  یگدنز  ًایناث  تسا . رگید  ياههدودحم  رایسب  یطیحم و  طیارش  ناکم و 
هب ار  ناسنا  تسا ، ینعم  نودـب  یگدـنز  اریز  يدازآ ! هن  تسا ، یگدرب  تراسا و  نیع  نیا  اـما  دـنادیم ، يراـک  ره  هب  زاـجم  ار  دوخ  درف 

تفلاـخم و اـهنت  هن  يدازآ  تسا . هداـتفا  قاـفتا  رـصاعم  ناـهج  رد  زور  هزورما  هک  يرما  دـناشکیم ؛ تیوه  نارحب  یتیوه و  یب  یچوپ و 
. تسا رـش  باختنا  يانعم  هب  يرگهحاـبا  لـباقم  رد  تسا و  رـش -  کـین و  رما -  ود  نیب  باـختنا  تردـق  هکلب  تسین ، تقیقح  اـب  هلباـقم 
رد ناسنا  يامعم  نیا  دـنکیم و  نایع  ار  يرگهحاـبا  عون  نیا  یبوخب  فوزاـماراک » ناردارب   » هژیو هب  دوخ  ياهناتـساد  رد  یکفـسویاتساد 
مان جزل »  » يایند هک  تسا  یلاحم  رما  هب  ندروآ  هانپ  هکلب  تسین ، يدازآ  تسا ، نآ  لابند  هب  رتراـس  هچنآ  تقیقح  رد  تسا . دـیدج  هرود 

راتفرگ ار  برغ  هک  تسا  یلعفنم  يراـگناتسین  مسیلهین و  ناـمه  نیا  و  ( 6 .) تسا عوهت »  » نآ ربارب  رد  ناسنا  یتاذ  لـمعلاسکع  دراد و 
یتح ار  ادخ  دنادیم و  زاجم  ار  زیچ  همه  هدیسر و  قلطم  یتسین  هب  هک  تسا  یبرغ  یعقاو  هرهچ  نایب  رتراس  هفسلف  يرآ  تسا . هدرک  دوخ 

شتردـق همه ؛ رب  تسه و  اـج  همه  هک  يدـنوادخ  یـشومارف  تسا ، هدرپس  یـشومارف  هب  زین  نآ  ناـنموم  حالطـصا -  هب  یتـح -  ناـیم  رد 
نآ رب  خـلت  هرمث  ود  و  ( 7 «) دندرک شومارف  ار  ادـخ  هللا ؛ وسن   » دراد هراشا  یـشومارف  نیا  هب  نآرق  نایـسن . نیا  تسا  تخـس  هچ  و  نایامن .
اهنت دنکیم و  كرت  ار  ناسنا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ادـخ  یـشومارف  ( 8 «) مهیـسنف : » دنکیم شومارف  ار  اهنآ  زین  دنوادخ   - 1 درامشیم :

ار نانخـس  نیرتلوقعمان  دریذـپیم و  تاـیبدا  هفـسلف و  ماـن  هب  ار  ياهزره  ره  یتلاـح  نینچ  رد  ناـسنا  دراذـگیم . او  دوخ  هب  دراذـگیم و 
یـشومارفدوخ راچد  هدرکطوبه »  » يایند نیا  رد  تسا ، هدراذـگ  اهنت  هدرک و  كرت  ار  ناسنا  دـنوادخ  هکنیا  رثارب   - 2 درادنپیم . لوقعم 

فورعم زین  هنالعفنم  يراگناتسین  هب  هک  تسا  هناگیب  دوخ  زا  ناسنا  ناـهج و  تیوه و  نارحب  ناـمه  نیا  ( 9 «) مهسفنا مهاسناف  : » دوشیم
رگا : » تسا هدرک  ناـیب  نینچ  يو -  زا  شیپ  اـهلاس  یکفـسویاتساد -  ار  يرتراـس  داـحلا  هجیتـن  تسا . هدرک  رپ  ار  رـصاعم  ناـهج  تسا و 

هتشادن دوجو  وا  رگا  مهد . ماجنا  وا  تیشم  زا  جراخ  يراک  چیه  مناوتیمن  نم  دناهتسباو و  وا  هب  ءایـشا  همه  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دنوادخ 
رد ملالقتسا  ندرک  تباث  يارب  ... متسه ملالقتـسا  ندراذگ  شیامن  هب  ندرک و  راکـشآ  هب  دیقم  نم  تسا و  هتـسباو  نم  هب  زیچ  همه  دشاب ،

نوچ رتراـس  ( 1 اـه : تشوـن  یپ  ( ----------------------- 10 .«) تشک مهاوـخ  ار  دوـخ  مفوـخم ، يدازآ  زین  هطقن و  نیرتـالاب 
تسا ریسا  تیهام  دنب  رد  هن  يایتسه  نینچ  تسا و  تیهام  دنب  رد  هک  اجنآ  زا  دشاب و  هتـشاد  یتسه  عون  نیا  زا  یتسرد  كرد  دناوتیمن 

هک یتسه  عون  اهنت  تقیقح ، رد  دمانب . ینعمیب  دنک و  راکنا  ار  نآ  هک  درادن  ياهراچ  دیآیم ، رد  ییزج  لقع  ياهتخانـش  دـنمک  هب  هن  و 
ییزج لوقع  ییاسانـش  لباق  لیلد  نیمه  هب  تسا و  راصبالا » هکردت  ال   » نآرق ریبعت  هب  تسا و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ینعم  تقیقح و  همه 

رگا دوشیم . هتـشادنپ  هفازگ  هزره و  ( 6 مور : « ) نولفاغ مه  ةرخالا  نع  مه  ایندـلا و  ةویحلا  نم  ًارهاـظ  نوملعی   » ناـنیبرهاظ رظن  زا  تسین ؛
نیع نیا  و  ( 2 تسا . چـیه  دوبان و  وا  ریغ  هدرک و  رپ  ار  یتسه  همه  تسه و  وا  هک  دـندیدیم  ناشیتسه  همه  اب  دـندرکیم ، زاـب  لد  مشچ 
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هب یهاگن  ونرو ؛ هژور  و  ناژ ، لاو  ( 3 تسین . دنبیاپ  نآ  هب  دوخ  هرمزور  یلمع و  یناگدنز  رد  زین  رتراس  دوخ  هک  تسا  يرگ  یئاطسفوس 
لوا 1372 پاچ  282 ؛  - 281 صص : یمزراوخ ؛  تاراشتنا  يودهم ، ییحی  همجرت  هتفرگرب و  ندوب ؛ تسه  ياههفسلف  یـسانشرادیدپ و 
، روپ لامج  یخرف 1344 5 ) تاراشتنا  ، 12 ص : یچرهاوج ، یلق  نیـسح  همجرت  تیناسنا ، بتکم  ای  مزیلایـسناتسیزگا  لپ ، ناژ  رتراس ، ( 4
(8 19 رشح : 68 و  هبوت : ( 7 تسا . رتراس  زا  حالطصا  ود  ره  لوا 1371 6 ) پاچ  امه ، رشن  207 ؛  - 206 صـص : یتسه ، ناسنا و  مارهب ،

نیلوا نیا  و  مهیسنف »  » سپ هللا » اوسن  : » دومرف هک  تس  اهنآ  یشومارفادخ  هجیتن  درک ؛ شومارف  ار  اهنآ  ادخ  سپ  مهیسنف -  ءاف » « ؛ 67 هبوت :
يدرکیور رد  نید  ادـخ و  میرم ، روپعناص ، ( 10 درب . ناشدای  زا  ار  ناشدوخ  دـنوادخ  سپ  19 ؛ رشح : ( 9 تسا . یـشومارف  ادخ  خلت  هرمث 

لوا 1381 پاچ  186 ؛ ص : رصاعم ؛ هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسوم  یتسیناموا ،

؟ تسا فیرعت  لباق  یمالسا  ییارگداینب  ایا  تسیچ و  ییارگداینب 

شسرپ

؟ تسا فیرعت  لباق  یمالسا  ییارگداینب  ایا  تسیچ و  ییارگداینب 

( لوا تمسق  ) خساپ

هـشیدنا هاگـشاب  عبنم : کلزورهب  اضر  مالغ  هدنـسیون : یمالـسا  ییارگداـینب  یـسانشموهفم  رد  یگنرد   » ناونع اـب  يا  هلاـقم  هنیمز  نیا  رد 
، ریخا هدـس  رد  هک  تسا  یمیهاـفم  هـلمج  زا  یمالـسا  ییارگداـینب  هژیو  هـب  ینید  ییارگداـینب  هلاـسم  حرط  دوـش : یم  هدروآ   12/7/1382
ره تفای . مالـسا  ناهج  رد  ياهنیـشیپ  نآ  يارب  ناوتیمن  هک  تسا  ياهدـیدپ  موهفم  نیا  تسا . هتفای  ناهج  رـسارس  رد  ياهدرتسگ  باتزاب 

تنـس رد  يریبعت  نینچ  زگره  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  نآ  هب  کیدزن  یناعم  نایب  يارب  یهباشم  میهافم  یمالـسا ، هتـشذگ  تنـس  رد  دنچ 
نرق لیاوا  رد  ( Fundamentalism نیتال لکش  هب  راب  نیتسخن  یخیرات ، یبایهشیر  ظاحل  هب  موهفم  نیا  تسا . هتفرن  راک  هب  یمالسا 
باتک تارابع  ناگژاو و  ندوب  ینایحو  هب  داقتعا  اب  هک  تسا  هتفر  راک  هب  ناتـستورپ  نایحیـسم  زا  یهورگ  يهرابرد  اـکیرما و  رد  متـسیب ،

رد برغ  سپ ، نآ  زا  دندرکیم . در  ار  نید  هب  یبرغ  مسینردم  شرگن  نینچمه  هدرک و  دیکات  نآ  نیماضم  هب  لمع  رب  یحیـسم ، سدـقم 
ناـگژاو نیا  زا  یمالـسا ، رکفت  هشیدـنا و  تواـفتم  یناـبم  دوجوم و  ياـهتوافت  هب  هجوت  نودـب  زین ، ناناملـسم  اـب  دوخ  ییوراـیور  هبرجت 

نینچ اب  تسا . هدـش  نآ  رب  نردـم  برغ  تینهذ  هتـشاد و  یبرغ  ییاـشنم  ساـسا ، نیا  رب  یمالـسا  ییارگداـینب  ریبعت  تسا . هدرک  هدافتـسا 
تسا یهیدب  دباییم . یصاخ  درکراک  فیرعت و  نید  تسایس ، زا  نید  ییادج  لصا  هژیو  هب  یبرغ و  مسینردم  لوصا  ساسا  رب  یتینهذ و 

بجوم اهتوافت ، نیا  هب  نتشادن  هجوت  هک  دراد  يدایز  رایسب  توافت  هعماج ، رد  نآ  هاگیاج  نید و  هب  یمالسا  شرگن  اب  یتینهذ  نینچ  هک 
رب ار  نآ  قالطا  یگنوگچ  میزادرپب و  ریخا  يهدـس  رد  هژاو  نیا  یـسانشموهفم  هب  اـت  دراد  ترورـض  ور  نیا  زا  ددرگیم . میهاـفم  طـلخ 

هتفای هک  یصاخ  ییانعم  راب  لیلد  هب  هژاو ، نیا  هک  تسا  تهج  نادب  دربراک  نیا  یسررب  ترورض  مییامن . یسررب  رـصاعم ، نایارگمالـسا 
، دوشیم هدافتـسا  نایارگمالـسا  دروم  رد  برغ ، رد  يرتجـیار  تروص  هب  ای  مالـسا  ناهج  لـخاد  رد  هچ  یفنم ، یبسچرب  ناونع  هب  تسا ،

روشک رد  یتح  مالسا و  ناهج  نورد  رد  یخرب  هنافساتم  نآ ، زا  رتارف  یتح  دریگ . رارق  هجوت  دروم  نآ ، رد  هتفهن  ییانعم  راب  هکنآ  نودب 
هب یلخاد ، يارگمالـسا  یـشزرا و  ياهورین  دروم  رد  ار  هژاو  نیا  یبرغ ، يانعم  تایاقلا  ریثات  تحت  تسردان و  یتروص  هب  هک  دنتـسه  اـم 
رما نیا  هکنآ ، هجیتن  ددرگیم . فدارتم  يزیتس  لـقع  ییارگرجحت و  اـب  موهفم  نیا  يدربراـک  نینچ  رد  دـنربیم . راـک  هب  یفنم  تروص 

میهافم و زا  نآ ، ياج  هب  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  ناققحم  زا  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هدـش  موهفم  نیا  رد  یـصاخ  یگنگ  ماـهبا و  بجوم 
اهنآ یناعم  ناگژاو و  دروم  رد  هک  ینوگانوگ  تاـشقانم  زا  رتارف  دـنیامن . هدافتـسا  رـصاعم  ییارگمالـسا  فیـصوت  رد  يرگید  ناـگژاو 
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اهطلخ و زا  دـناوتیم  هک  تسا  هباشم  میهافم  اب  اهنآ  یجنـس  تبـسن  زین  اـهنآ و  تاـقالطا  یـسررب  مهم ، هلاـسم  دوش ، حرطم  دـناوتیم 
کمک یملع  يوگوتفگ  مهافت و  ياضف  داجیا  هب  ات  هدرک  مهارف  ار  حیحـص  يزادرپهیرظن  هنیمز  هدومن و  يریگولج  دوجوم  تاهابتـشا 
ییانعم راب  نآ و  فلتخم  ياهدربراک  یمالسا ، ییارگداینب  يهژاو  یموهفم  یفاکش  دبلاک  نمـض  دوشیم  یعـس  رـضاح  راتـشون  رد  دنک .

تسا یهیدب  ددرگ . هسیاقم  نآ  لاثما  ییارگلوصا و  مسیلاکیدار ، ییارگرجحت ، نوچ  یناگژاو  اب  لآم ، رد  دوش و  نییبت  اهنآ ، رد  هتفهن 
ناگژاو میهافم و  دوشیم  یعس  تیاهن  رد  دیامن . حالـصا  ار  ناگژاو  هنوگنیا  تسردان  دربراک  رد  هتفهن  ياهیراجنهبان  دناوتیم  رما  نیا 

ییارگداـینب ياـهدربراک  میهاـفم و  دوش . داهنـشیپ  اـهنآ  ياـهصخاش  رـصاعم و  يارگمالـسا  ياـهنایرج  فیـصوت  روظنم  هب  بساـنم ،
نیا يارب  درک . ییاسانـش  ناوتیم  نآ  يارب  ار  فـلتخم  دربراـک  راـهچ  لقادـح  تسا . هتفر  راـک  هب  یفلتخم  یناـعم  رد  ینید  ییارگداـینب 

اما دوشیم ، لماش  ار  رگید  یخرب  هدوب و  ماع  اهدربراک  نیا  زا  یخرب  دـنچ  ره  دومن ، داهنـشیپ  ار  یـصاخ  كارتشا  هجو  ناوتیمن  یناـعم 
اب اـهنآ  لـباقت  ناوتیم  ار  اـهدربراک  نیا  یماـمت  نـالک  كرتـشم و  یگژیو  اـهنت  دـشاب . هژاو  نیا  ياـهدربراک  يهمه  عماـج  دـناوتیمن 

رگید رد  نآ  ياـهدربراک  رگید  رد  هچ  ییاـکیرما و  ناتـستورپ  تیحیـسم  رد  هژاو  نیا  یلـصا  دربراـک  رد  هـچ  تـسناد . یبرغ  مسینردـم 
یبرغ مسینردـم  اب  لباقت  رد  ییارگداینب ، ساسا  نیا  رب  دراد . دوجو  یبرغ  مسینردـم  لوصا  اههزومآ و  اـب  لـباقت  در و  ناـیدا ، بتاـکم و 

فیرعت دوخ  اب  لباقت  رد  ار  ینید  ییارگداینب  نآ ، یفن  دوخ و  يارب  يزاستیریغ  قیرط  زا  برغ  ، تشذـگ هکنانچ  و  تسا . هتفرگ  لکش 
نردـم برغ  اـب  لـباقت  رد  هک  ینید  ياـهشرگن  یماـمت  هب  تسخن  هنوـمن  زا  میمعت  اـب  ار  نآ  یـصخاش ، نـینچ  ساـسا  رب  تـسا و  هدرک 

تیحیـسم يهقرف  دـنچ  ره  تسا . هدوب  ییاکیرما  ناتـستورپ  تیحیـسم  دروم  رد  هژاو  نیا  دربراک  نیتسخن  تسا . هدرک  قـالطا  دنـشابیم ،
هب هک  تسا  متـسیب  نرق  مود  يههد  رد  اما  دراد ، نیـشیپ  ياههدـس  ییاپورا  مسیتناتـستورپ  رد  هشیر  دوخ  ( Evangelicalism یلیجنا

ياههنوگ زا  یکی  ینید ، ییارگداینب  ساسا  نیا  رب  دـیدرگ . لیدـبت  مسینردـم  ياههزومآ  لوصا و  ربارب  رد  ینید  یـسایس و  نایرج  کـی 
سدقم باتک  ظافلا  نتم و  . 1 زا : دوب  ترابع  اکیرما  رد  یحیـسم  ینید  نایارگداینب  ياههزومآ  نیرتمهم  دـشابیم . ینید  هقرف  نیا  یعرف 

هک دشابیم  نایحیـسم  مومع  داقتعا  ناعذا و  فالخ  رب  داقتعا  نیا  تسا ، یهیدب  دشابیم . تسا ، هداتـسرف  دـنوادخ  هک  تروص  نامه  هب 
نانخـس هب  نتم  نیا  دـندقتعم  دـننادیمن و  ینامـسآ  ظافلا  ریباـعت و  اـنیع  نآ ، راـبتعا  تیجح و  هب  داـقتعا  مغر  هب  ار ، سدـقم  باـتک  نتم 

يارب مادقا  هنوگره  نردـم و  تایهلا  اب  ریذـپانیتشآ  هزرابم  . 2 دراد ؛ صاصتخا  نالوسر  ناتـساد  يو و  تامادقا  و  ع )  ) حیـسم ترـضح 
باتک تئارق  لثم  یـصخش ، دـهعت  یقالخا و  راتفر  يهصخاـش  اـب  يونعم  يهتفاـی  لوحت  یگدـنز  . 3 یحیـسم ؛ هعماج  ندرک  هزیرالوکس 
الماک یمالـسا  تنـس  اب  تسخن ، یگژیو  لثم  قوف  ياـهیگژیو  زا  یخرب  ینید . ياـهتیرومام  تیحیـسم و  هب  بصعت  شیاـین ، سدـقم ،

رد نوچ  دـنوشیم  بوسحم  ارگداینب  ناناملـسم  یمامت  ثیح  نیا  زا  دناهتـشاد ، ناعذا  زین  یبرغ  نارکفتم  دوخ  هکناـنچ  تسا . سوناـمان 
دربراـک نیمود  تسا . هدـشن  داـجیا  نآ  رد  يرییغت  چـیه  هدـش و  لزاـن  یحو  قـیرط  زا  میرک  نآرق  نـتم  هـک  تـسا  نآ  رب  داـقتعا  مالـسا 

، ییارگبرغ ناـیرج  ربارب  رد  ییارگمالـسا  ناـیرج  لـک  دربراـک  نـیا  رد  دـشابیم . رـصاعم  نایارگمالـسا  دروـم  رد  ینید ، ییارگداـینب 
بقع طاـطحنا و  ینعی  نارود ، نیا  يدـج  شلاـچ  ود  اـب  ههجاوـم  رد  مالـسا ، ناـهج  رد  ریخا  يهدـس  ود  رد  دوـشیم . هدـناوخ  ارگداـینب 

هدـهاشم اب  یمالـسا و  هتـشذگ  زا  ینادرگیور  اب  تسخن  نایرج  تسا . هتفرگ  لکـش  یلک  نایرج  دـنچ  یبرغ ، مجاـهت  یلخاد و  یگدـنام 
میـسقت هدزبرغ  ارگبرغ و  هتـسد  ود  هب  دوخ  نایرج  نیا  تفاییم . برغ  زا  يوریپ  رد  ار  هراچ  هار  برغ ، یندـمت  يداـم و  ياهتفرـشیپ 

اما دـندرکیم . تـلفغ  ـالماک  نآ  ینورد  تـالوحت  كرد  زا  دنتــسبیم و  لد  برغ ، یندــمت  رهاوـظ  هـب  افرــص  ناـگدزبرغ  دوـشیم .
، نآ هخاش  ود  ره  اب  نایرج  نیا  یلک  يهصخاش  دندادیم . رارق  رظن  دم  ار  برغ  یندـمت  يرکف و  يانبم  توافتم ، ياهویـش  هب  نایارگبرغ ،

ینشور يهتکن  چیه  ام  تنس  هتشذگ و  نایرج ، نیا  رظن  زا  نینچمه  دوب . برغ  هویش  شور و  زا  يوریپ  ترورـض  هب  داقتعا  هتـشذگ و  در 
لبقام تنس  هب  تشگزاب  نایرج  مود ، يرکف  یسایس و  نایرج  دریگ . رارق  رظن  دیدجت  دروم  يزاسون ، دنیآرف  رد  ات  دوب  رورـض  هتـشادن و 

يدراوم رد  یتح  هتـسناد و  یمالـسا  هتـشذگ  زا  يریگهلـصاف  ار  لـحهار  زین  ناـیرج  نیا  دـشابیم . یلم  یموق ---  تنـس  ینعی  یمالـسا 
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مالـسا ناهج  رد  یمالـسا  لبقام  ياهتنـس  يایحا  هب  نایرج  نیا  ناگدنیامن  دنادیم . مالـسا  تیمکاح  لولعم  ار  هتـشذگ  خلت  ياههبرجت 
ود نیا  رد  مالـسا  زا  لبق  گرزب  ياهندمت  دوجو  لیلد  هب  نانآ  درک . هدهاشم  ناوتیم  رـصم  ناریا و  رد  ار  نآ  زراب  هنومن  ود  دنزادرپیم .

هتخاس هارمه  ار  دوخ  دوب ، نردم  نارود  لوصحم  هک  ییارگیلم  جاوما  اب  نایرج  نیا  دـندوب . نهک  یموب  ثاریم  يایحا  ددـص  رد  هقطنم ،
، يولهپ طـسوت  ناریا  رد  هلاـس  ياهنـشج 2500  يایحا  رـصم و  رد  يرـصان  مسیبرعناپ  دومن . زورب  یتنـس  ییارگیلم  دـیدج  بلاـق  رد  و 
اب ار  نآ  یخرب  هک  تسا . ییارگ  مالـسا  نایرج  نامه  موس ، نایرج  هاگن  نیا  رد  دنـشابیم . نایرج  نیا  یتلود  ياهتروص  زراب  ياـههنومن 

تنـس و رب  نآ ، نردـم  ياههزومآ  برغ و  در  اب  هدوب و  مالـسا  ياـیحا  ددـص  رد  ناـیرج  نیا  دـننکیم . ناـیب  ینید  ییارگداـینب  بسچرب 
يهتسد دوشیم . میسقت  هتـسد  ود  هب  مالـسا  ناهج  ینورد  يرکف  تانایرج  ساسا  رب  دوخ  نایرج  نیا  دنکیم . دیکات  یمالـسا  يهتـشذگ 

نیا رب  هتـشاد و  قلعت  دراد ، هشیر  يرگيرعـشا  يرگیلبنح و  ثیدـح ، لها  رد  اتدـمع  هک  یمالـسا  هرود  زیرگ  لـقع  ناـیرج  هب  تسخن 
. تسناد يرگیباهو  شبنج  باهولادبعنبدمحم و  ناوتیم  ار  نایرج  نیا  هدـنیامن  نیرتمهم  دـنکیم . یفن  ار  دـیدج  رما  هنوگره  ساسا 
هب دـیدج ، ياههدـیدپ  اب  ههجاوم  رد  تشاد ، قلعت  هفـسالف ، هیلدـع و  ناـیرج  ینعی  یمالـسا ، هرود  يارگلـقع  ناـیرج  هب  هک  مود  هتـسد 

. تسا هدزیم  اـهنآ  شنیزگ  هب  تسد  یمالـسا ، رکفت  لوـصا  اـب  اـهدروآتسد  نیا  زا  یخرب  قیبـطت  اـب  هدز و  تسد  یـشنیزگ  دروـخرب 
نینچ تسناد . هر )  ) ینیمخ ماما  تیاهن ، رد  ینیئان و  يازریم  يدابآدسا ، نیدـلا  لامج  دیـس  ناوتیم  ار  نایرج  نیا  ناگدـنیامن  نیرتمهم 

رد یبرغ ، مسینردـم  اب  نایرج  نیا  هدـمع  ضراعت  تسا . هتفهن  دوجوم ، نایارگمالـسا  هب  یبرغ  هاگن  رد  اتدـمع  ییارگداینب  زا  يدربراـک 
نخس یـسایس  يهصرع  هب  نید  تشگزاب  زا  هک  ینایرج  ره  برغ ، رظن  زا  ساسا  نیا  رب  تسا . ینید  ياههزومآ  نید و  هب  نداد  تیروحم 

بـسچرب نیا  زا  یمالـسا ، رـصاعم  ياهشبنج  هرابرد  دوخ  هعلاطم  رد  نایجمکد  ریاره  هنومن ، يارب  دوشیم . بوسحم  ارگداـینب  دـیوگب ،
نایرج دروم  رد  ییارگداینب  زا  يدربراک  نینچ  تسا . ارگداینب  رـصاعم ، ییارگمالـسا  ناـیرج  لـک  يو ، هعلاـطم  رد  تسا . هدرک  هدافتـسا 

نیا زا  دشابیم . ییارگمالـسا  بلـصتم  زیرگ و  لقع  نایرج  رب  نآ  قالطا  ییارگداینب ، موس  دربراک  تسا . جـیار  برغ  رد  ییارگمالـسا ،
رـصع رد  ییارگداینب  ناـیرج  زراـب  قادـصم  ثیح  نیا  زا  دوشیم . میـسقت  لاـکیدار  ارگداـنیب و  هخاـش  ود  هب  ییارگمالـسا  ناـیرج  رظنم 

هدرک روهظ  مالـسا  ناهج  رد  ریخا  هدـس  ود  رد  هیمیت ، نبا  ياههزومآ  یلبنح و  نایرج  زا  ماهلا  اب  هک  تسا  تیباهو  نایرج  نامه  رـضاح ،
يزیرگ لقع  اب  ییارگداینب  یقالطا  نینچ  رد  تسا . هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  مالسا  ناهج  يرکف  یسایس ---  تانایرج  زا  يرایسب  تسا و 
هدعاقلا نابلاط و  لثم  یتانایرج  زومرم  روهظ  دوشیم . ییاسانـش  نردـم ، يایند  ياههزومآ  لک  در  هجیتن  رد  دـیدج و  رما  ره  قلطم  در  و 

، نایارگمالـسا یـسایس و  مالـسا  زا  ار  ياهرهچ  نینچ  تسا ، هدـش  هیارا  مالـسا  یلک  هرهچ  ناونع  هب  برغ  طـسوت  هک  ریخا  يههد  ود  رد 
یمامت رب  نآ  قالطا  مغر  هب  نایارگمالسا  زا  برغ  تخانش  هک  تسا  یتائاقلا  نینچ  ریثات  تحت  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا . هدرک  هتسجرب 

ار ییارگداینب  یمالسا ، ياهشبنج  يدنبهقبط  لیلحت و  رد  یقثوم  دمحا  دیـس  دشابیم . نایرج  نیا  هب  فوطعم  اتدمع  یمالـسا  تانایرج 
هدـنیامن نیرتمهم  هک  دریگیمرب  رد  ار  ارگلقع  نایرج  يو  رظن  زا  مسیلاکیدار  نایرج  تسا . هدرب  راک  هب  یمالـسا  مسیلاـکیدار  ربارب  رد 

ترابع قالطا  یتح  تسین و  جـیار  نوتم  رگید  رد  يدربراک  نینچ  هتبلا  دـشابیم . يدابآدـسا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  رـصاعم ، هرود  رد  نآ 
دوخ دنکیم ، دروخرب  تینالقع  قطنم و  ساسا  رب  دیدج  يایند  ياههدـیدپ  اب  دروخرب  رد  هک  یمالـسا  يارگلقع  نایرج  رب  مسیلاکیدار 

ياهدربراک دسریم  رظن  هب  تسا . یعامتجا  یسایس و  يهصرع  زا  ییادزنید  ددص  رد  هک  دشابیم  نآ  رب  یبرغ  شرگن  هرطیس  زا  یکاح 
هژاو ربارب  رد  هژاو  نـیا  یــسراف  ناـبز  رد  یهاـگ  هـتبلا  دــشابیم . قوـف  دراوـم  رد  اتدــمع  رــصاعم  تاــیبدا  رد  ینید  ییارگداــینب  هژاو 
دنچ ره  تسناد . هژاو  نیا  يارب  رگید  يدربراک  ار  نآ  ناوتیم  حـماست  اب  هک  دوریم  راک  هب  ( Foundationalism  ) یتخانشتفرعم

حالطـصا اـب  یتخانـشتفرعم  حالطـصا  نیب  طـلخ  بجوم  اـما  تسین ، تسرداـن  قوـف  هژاو  يارب  یلداـعم  نینچ  يوـغل ، ياـنعم  ظاـحل  هب 
حالطـصا يارب  دـنراد ، هجوت  قیقحت  بابرا  زا  یخرب  هکنانچ  همه  تسا ، رتهب  ور  نیا  زا  ددرگیم ، یتخانـشهعماج  یتخانـشهشیدنا --- 

تفرعم يارب  لومـشناهج  صخـشم و  ینابم  هب  ندـشلیاق  رگنایب  هک  دوش  هدافتـسا  يورگاـنبم  اـی  ییارگناـینب  هژاو  زا  یتخانـش  تفرعم 
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ییارگداینب ياهرایعم  اهصخاش و  یسررب  دروآیم . مهارف  اهناسنا  نیب  ار  قفاوت  مهافت و  هجیتن  رد  ناسمه و  رکفت  ناکما  تسا و  يرـشب 
يریبعت نینچ  اهنآ  ساسا  رب  ياهدنیوگ  ره  هک  تسا  ییاهرایعم  اهصخاش و  رب  ینتبم  دیدرت  نودـب  شفلتخم  ياهدربراکرد  ییارگداینب 

راصح رد  شوختسد و  یتخانـش ، نابز  ظاحل  هب  اههژاو  تسا . اهرایعم  اهصخاش و  نیا  نتفای  دراد  تیمها  هچنآ  اما  دربیم . راـک  هب  ار 
دوخ صاخ  نامتفگ  نورد  رد  طقف  اههژاو  رگید ، ریبعت  هب  دربیم . راک  هب  ار  نآ  ییاـنعم  ياـضف  کـی  رد  هدـنیوگ  هک  دنتـسه  يدـصاقم 

ندوب روانـش  رب  ساسا ، نیا  رب  دـناهدرک  یعـس  یخرب  دـننکیم . تلالد  دوخ  صاخ  یناعم  رب  طوبرم  قایـس  هنیمز و  ساسا  رب  هک  دنتـسه 
ار اهلاد  ندوب  یهت  باب  رد  یتخانـشنابز  گرتس  ياعدا  اـم  رگا  یتح  دـننک . لالدتـسا  ناربراـک  تاـین  اـب  اـهنآ  ندـش  ژراـش  اـهلاد و 

اهظاحل ساسا  رب  دنناوتیم  ناگژاو  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  الماک  هتکن  نیا  زین  ییوطسرا  هفسلف  قطنم و  ینابم  ساسا  رب  لقادح  میریذپن ،
میهافم ات  دراد  ترورـض  هطلاـغم ، زا  يریگولج  روظنم  هب  ور  نیا  زا  دـنور . راـک  هب  یفلتخم  میهاـفم  یناـعم و  رد  هدـنیوگ ، ياهدـصق  و 

یمالـسا ییارگداینب  ياهرایعم  اهصخاش و  ات  تسا  يرورـض  یفده  نینچ  هب  لین  يارب  دوش . دصق  هدش ، هدربراکهب  ناگژاو  زا  یکرتشم 
يارب دوش . لیهـست  طوبرم ، تاقفاوت  تامهافت و  هدـش و  مهارف  موهفم ، نیا  حیحـص  كرد  يهنیمز  ات  میهد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار 

، یسایس مالسا  باب  رد  دوخ  تیمها  زیاح  رثا  رد  دیعـسیباب  درک . زاغآ  هدش ، حرطم  هک  ییاهرایعم  زا  ناوتیم  ییاهصخاش  نینچ  نتفای 
یلیلحت بوچراچ  کی  دندوب  ددص  رد  نانآ  تسا . هدرک  هراشا  ینید  ییارگداینب  ياهصخاش  باب  رد  سیوید  لاگاس و  ياههاگدید  هب 

.2 تسا . نانز  لرتنک  يارب  یحرط  . 1 دراد : هدمع  هصیصخ  هس  ییارگداینب  نانآ  رظن  زا  دننک . هیارا  ینید  ییارگداینب  يرظن  یسررب  يارب 
يارب يرازبا  ناونع  هب  تسایـس  نید و  ماـغدا  زا  عطاـق  روط  هب  هک  تسا  یتضهن  . 3 دـنکیم . در  ار  ییارگترثک  هک  یـسایس  راک  يهویش 
اجنیا هک  یلاوس  دنتسه . ییارگداینب  موهفم  هدنهد  لکش  ناماوت  قوف ، هصیـصخ  هس  نانآ  رظن  زا  دنکیم . تیامح  دوخ ، فادها  دربشیپ 

نهذاـسپ يواـکزاب  یمالـسا و  ییارگداـینب  هژیو  هب  ناـیارگداینب ، دروـم  رد  قوـف  ياـهصخاش  قـالطا  ییاور  یتـسرد و  دوـشیم  حرطم 
. میزادرپـب اـهصخاش  نیا  يدروم  لـیلحت  هب  تسا  مزـال  هلاـسم  نیا  یـسررب  يارب  تسا . ییاـهصخاش  نینچ  هیارا  رد  روکذـم  ناـققحم 

هژاو زا  بـلطم  نـیا  حیــضوت  يارب  دیعــس  یباـب  درک . فـیرعت  ناـنز  ندـب  رب  لرتـنک  لاـمعا   ِ موـهفم بـسح  رب  ناوـتیمن  ار  ییارگداـینب 
اب دوخ  تموکح  لامعا  رد  اهتموکح  همه  ثیح  نیا  زا  دـنکیم . هدافتـسا  يوسنارف  نردـماسپ  دنمـشیدنا  وکوف ، لـشیم  يرادتموکح 

دنیآرف رد  نانز ، باجح  فشک  لثم  ینیناوق  هاگن  نیا  زا  دننکیم . لرتنک  لامعا  اهناسنا ، ندـب  رب  یـصاخ  نیناوق  اهتیدودـحم و  داجیا 
رد مسیلاربیل  یعدـم  ياهروشک  رد  باجح  عنم  نیناوق  ای  هیکرت و  رد  كروتاتآ  اـی  ناریا  رد  لوا  يولهپ  تسایـس  لـثم  عماوج ، يزاـسون 

يهصخاـش دـناوتیمن  ناـنز  ندـب  رب  تیدودـحم  داـجیا  فرـص  ثـیح ، نـیا  زا  دنـشابیم و  ناـنز  ندـب  رب  لرتـنک  یعوـن  یگمه  اـپورا ،
ار ییارگترثک  هک  دنتـسه  نایارگداینب  اهنت  سیوید ، لاگاس و  رظن  قبط  تسا . لمات  لباق  زین  مود  صخاـش  دـشاب . یمالـسا  ییارگداـینب 

دوخ اهنآ  تسا و  تسرد  نایارگداینب  هب  یتبـسن  نینچ  دنچ  ره  دـنزرویم . رارـصا  ینید  ياههزومآ  رد  تقیقح  راصحنا  رب  هدرک و  یفن 
یصاخ یتخانـش  تفرعم  يانبم  رب  هک  تسا  ياهلاسم  رما  نیا  عقاو  رد  تسین . نایارگداینب  رد  رـصحنم  یکالم  نینچ  اما  دنریذپیم ، ار  نآ 

يرظاـــنت هـــطبار  کـــی  دریذــــپیم ، تـــفرعم  رد  ار  ( Foundationalism يورگاـــنبم هــک  اـــنبم  نــیا  قـــبط  تـــسا ؛ ینتبم 
. دنریذپیم ار  ییانبم  نینچ  زین  یبرغ  ياههیرظن  بتاکم و  زا  يرایسب  دراد . دوجو  عقاو  تفرعم و  نیب  ( correspondental

( مود تمسق  ) خساپ

نآ ساـسا  رب  هک  یـسک  ره  ور  نیا  زا  دـشابیم ، نکمم  یـصاخ  ياههویـش  زا  اـهنت  تقیقح  فـشک  هک  تسا  نآ  ییاـنبم  نینچ  يهمزـال 
برغ تفای . نینچ  لک ، رد  قرـش ، اب  ار  برغ  دروخرب  ناوتیم  یـضرف ، نینچ  اب  دنکیم . یقلت  ییاهن  تقیقح  ار  نآ  دشیدنایم ، اههویش 

اب ات  دوب  ددص  رد  درکیم و  ضرف  هدنام  بقع  هتخیهرفان و  ار  برغ  زا  جراخ  ناهج  دوخ ، ینف  ياهدروآ  تسد  زا  یـشان  رورغ  اب  دیدج 
رد ام  هک  تسا  ارگ  مزج  بلـصتم و  ردـق  نامه  یـشرگن  نینچ  دـناسرب . یگتخیهرف  هب  ار  اهنآ  برغ ، گنهرف  ناـجورم  ناـغلبم و  مازعا 
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برغ اما  دـننکیم ، دـیکات  یبهذـم  ياههزومآ  رب  نایارگداینب  هک  تسا  اجنآ  رد  توافت  اـهنت  میباـییم . ییارگداـینب  يارب  ییاـعدا  راـیعم 
ییارگداینب و نیب  زیامت  دناوتیمن  رگید  انبم ، رب  رارصا  فرص  هک  تسا  یهیدب  دزرویم . رارصا  دیکات و  دوخ  مسینردم  لوصا  رب  نردم ،

تینهذ اب  برغ  درادن . دوجو  زین  قرـش  اب  نردم  يایند  دروخرب  رد  سیوید ، لاگاس و  ثحب  رد  هدش  حرطم  ییارگرثکت  دشاب . مسینردـم 
هنایمرواخ و هب  نآ  نادـحتم  اکیرما و  مجاهت  قارع و  ریخا  تـالوحت  دراد . قرـش  هب  دوخ  تینهذ  ینکفارف  رد  یعـس  دوخ ، هناسانـشقرش 

دوخ قوف ، رایعم  ساسا  رب  تسا و  یبلطراصحنا  نینچ  زراب  قادصم  دوخ ، هدـنیآ  دروم  رد  قارع  مدرم  يریگمیمـصت  زا  اهنآ  يریگولج 
ناهج رد  هکلب  دنتسه . تقیقح  هب  يراصحنا  یبایتسد  یعدم  هک  دنتسین  هدش  اعدا  نایارگداینب  اهنت  ساسا  نیا  رب  تسا . ییارگداینب  یعون 

، ناـملآ ياـهيزان  دـناهدراذگ . شیاـمن  هـب  ار  یقلت  نـینچ  لـمع  ماـقم  رد  لقادـح ، يرایــسب ،  یــسایس  تاـنایرج  بتاـکم و  رــصاعم ،
هب تسا . تقیقح  تمدـخ  رد  یگمه  اهنآ  تامادـقا  اهتسایـس و  دـنراد  اعدا  یگمه  نارگید  ناراکهظفاحم و  اهلاربیل ، اـهتسینومک ،

یگدـنز تانایرج  مامت  رد  ار  یـشیدنا  مزج  هک  تسا  نیا  تیعقاو  مینادـب ، یـشیدنا  مزج  يانعم  هب  ار  ییارگداینب  رگا  دیعـس ، یباـب  ریبعت 
شرگن افرـص  تسایـس ، هصرع  رد  نید  تلاخد  یفن  تسا . دقن  لباق  زین  موس  صخاش  مینکیم . هدـهاشم  بتاکم  زا  يرایـسب  رد  زورما و 

نآ تسناوت  مسینردم  هک  ار  یبرغ  نردم  تیحیسم  ات  تسا  ددص  رد  شرگن  نیا  تسا . بهذم  تسایس و  هعماج ، ناسنا ، هب  نردم  يایند 
ياهتئارق ای  اطسو  نورق  تیحیسم  یتح  هک  تسا  یهیدب  دهد . رارق  نید  تیهام  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  دنارب ، یـصوصخ  يهصرع  هب  ار 

زباه و لثم  نردم  هرود  نادنمشیدنا  نیتسخن  یتح  دنریذپیمن . تیحیسم ، زا  ار  يریسفت  نینچ  زین  تیحیـسم  ناهج  رد  نید  زا  نردم  ریغ 
سییر ناونع  هب  مه  ار  یندـم  مکاح  دـنکیم  شالت  ناتایول ، دوخ ، فورعم  رثا  رد  زباه  دنتـشادن . نید  هب  تبـسن  یتینهذ  نینچ  زین  وسور 

، تشاد دوجو  کیلوتاک  تیحیسم  رد  هک  ار  تسایـس  نید و  یگناگود  قیرط  نیا  زا  هدومن و  یفرعم  تلود  سییر  ناونع  هب  مه  اسیلک و 
يو رظن  زا  دـنادیم . ریذـپانکیکفت  رگیدـمه  زا  ار  تسایـس  نید و  یعامتجا ، دادرارق  دوخ ، تیمها  زیاـح  رثا  رد  زین  وسور  دربب . نیب  زا 

اب یـسایس ، يهصرع  رد  تیحیـسم  شقن  در  اب  نردم  برغ  هک  تسا  بلاج  یتح  دشاب . هدوبن  نآ  ساسا  بهذم  هک  تسین  ياهعماج  چیه 
ار متـسیب  مهدزوـن و  نورق  رـسارس  ، یندـم نید  يهزوـمآ  تسا . هداد  تلاـخد  تسایـس  رد  ار  نید  رگید  ياهنوـگ  هـب  یندـم  نـید  داـجیا 

یتسیویتیزوپ يرـشب  نید  ای  مهدزون  نرق  مسیلانویـسان  بلاق  رد  دـیدج  هتخاسرـشب  نید  نیا  نیـشیپ  ینایحو  نید  ياج  هب  تسا . هتفرگارف 
متـسیب نرق  ياکیرما  رد  یتح  دادیم . رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  تسایـس  يهصرع  هک  دوب  متـسیب  نرق  نیزاـغآ  ياـهههد  رد  تنک  تسوگا 
درکیم ساسحا  ار  تیلووسم  نیا  دوخ  يارب  هدومن و  ضرف  ناهج  یجنم  ار  دوخ  هک  دوب  ییاکیرما  رترب  دیفس  ناسنا  یندم  نید  نیا  زین ،

یسایس هصرع  رد  هک  ار  یندم  نید  عون  نیا  دومن  یعـس  ههد 1960  رد  ( R. Bellah) الب تربار  دناسرب . تداعـس  هب  زین  ار  نارگید  هک 
ياههشیدنا اهنامرآ و  زا  افرـص  ساسا ، نیا  رب  تسایـس  نید و  ییادج  ناتـساد  دیامن . نییبت  دوب ، هدش  نیجع  هدرک و  خوسر  ناییاکیرما 

اهنآ دوخ ، کیتونمژه  هرطیس  لیلد  هب  هدیـشوک  برغ  هک  تسا  یمیهافم  زا  يرایـسب  دننامه  ور  نیا  زا  تسا . هتفرگ  تاشن  نردم  برغ 
ناققحم هکنانچ  دـشابیم ، بسانمریغ  راگزاسان و  الماک  مالـسا ، ناهج  رد  تسایـس  زا  نید  ییادـج  دـیامن . لیمحت  ناـهج  رـسارس  رب  ار 

يزاسیفرع دنیآرف  رد  تیحیسم  دنچ  ره  دراد . توافت  تحیـسم  اب  الماک  مالـسا ، رد  تسایـس  هلاسم  دناهتـشاد . ناعذا  زین  یبرغ  فلتخم 
نیزاـغآ زا  مالـسا  تسین ، نینچ  نیا  مالـسا  اـما  تفریذـپ ، دوـخ  يارب  ار  ندوـب  یـصوصخ  تلزنم  تـفرگ و  رارق  ( Secularization
فالخرب مالسا  ور  نیا  زا  دومن ، سیسات  ار  یمالسا  تلود  نیتسخن  دوخ  مالـسا  ربمایپ  تسا و  هدوب  طابترا  رد  تسایـس  اب  دوخ  ياهزور 

باب رد  یمسینردم  ییارگمزج  نینچ  زا  متسیب ، نرق  رخاوا  رد  نردم ، نارود  زا  رذگ  اب  دریگیمن . رارق  ندشیفرع  دنیارف  رد  تیحیـسم ،
یلماع ود  ندش ، یناهج  يهدیدپ  شیادـیپ  زین  ریخا و  يههد  هس  ود  رد  اهنردـماسپ  روهظ  میریگیم . هلـصاف  زین  تسایـس  نید و  ییادـج 

هب مسینردم ، ینابم  ندرب  لاوس  ریز  اب  نردـماسپ  نادنمـشیدنا  تسا . هدـش  یمـسینردم  ییارگ  مزج  نیا  ندـش  هتـسکش  بجوم  هک  تسا 
یفن و  برغ ، هبرجت  ساسا  رب  عماوج  اهناسنا و  تفرـشیپ  هب  یلماکت  یطخ ---  هاگن  تفرـشیپ و  هدیا  یبرغ ، تینالقع  نوچ  یثحابم  هژیو 

یناهج هدیدپ  روهظ  ناوتیم  دناهدرک . مهارف  نید  تشگزاب  يارب  یبلس  تروص  هب  ار  هنیمز  المع  هعماج ، ناسنا و  زا  یبرغ  نالک  تیاور 
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هب نآ  هب  زین  یخرب  هکنانچ  ندش ، یناهج  تسناد . مسینردم  رب  نردماسپ  ياهدقن  لمکم  یعون  هب  يدالیم  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  ار  ندش 
لامتحا نیا  ، " ندـش یناهج  ناـققحم  زا  یکی  سنیه ، فج  ریبعت  هب  دراد . نردـماسپ  یتلـصخ  یتاـهج ، هب  دوخ  دـناهدرک ، هراـشا  یبوخ 

رــصع ییارگلـقع  رظنم  زا  لقادـح  مـکی ، تـسیب و  نرق  يارگوـنارف  ناـهج  دـشاب و  نردـم  نرق  نـیرخآ  متــسیب ، نرق  هـک  دراد  دوـجو 
لومـش تیوـنعم ، نید و  ینوـنک  تاـیح  دـیدجت  هک  تسا  اـنعم  نادـب  نیا  دوـش . رگهوـلج  رالوکـساسپ  یناـهج  بلاـق  رد  يرگنـشور ،

دیاش تسا . هدش  هدناوخ  زین  نایدا  تشگزاب  رصع  ندش ، یناهج  رـصع  دشاب ". هتـشاد  خیرات  لوطرد  اهنآ  يراودا  يایحا  زا  يرتيداینب 
هدیزای تسد  ( Ideational Power يزادرپهراـگنا  تردـق  موهفم  عادـبا  هب  هک  تفاـی  نوارب  مـالک  رد  ناوتب  ار  نآ  نییبـت  نیرتـهب 

یگتـسب ییاه  هشیدـنا  يهدـننک  هریخ  تردـق  هب  دوخ ، يابقر  اب  تاعزانم  رد  يرترب  بسک  رد  تلود  کی  ییاناوت  ، " نوارب رظن  زا  تسا .
رد ار  دوخ  یگدنز  یتح  یـصخش و  تینما  تالیامت  ات  دـنکیم  راداو  ار  نانآ  فلتخم ، تاعامتجا  هب  قلعتم  دارفا  دـنویپ  نمـض  هک  دراد 
زا اهنت  دزادرپیم ، يدرف  يهشیدنا  هچ  زا  تیعبت  هب  لیاسم  تاعوضوم و  یمامت  رد  یـسک  هچ  هک  نیا  دننک . ادـف  دوخ  تلود  زا  عافد  هار 

ناهج رد  ار  عماوج  نیرتمجـسنم  زا  یخرب  اهزرم ، ندیدرون  رد  اب  هتفای و  شرتسگ  یتیگ  هنهپ  رـسارس  رد  هک  يزادرپهراگنا  عماوج  قیرط 
ناوـت هـب  هـک  دـشابیم  يرازفامرن  خنــس  زا  یتردـق  يزادرپهراـگنا ، تردـق  هـک  تـسا  یهیدـب  دوـشیم ". صخــشم  دـناهداد ، لیکــشت 

رد فلتخم  ياهندمت  اهگنهرف و  هک  ندش  یناهج  رـصع  رد  نایدا  هک  تسا  ور  نیا  زا  ددرگیمرب . اههشیدنا  اههدیا و  یگدـننکهیجوت 
، ییارگداـینب يارب  دـنباییم . تیمها  لومـش  ناـهج  ياههدـیا  زا  يرادروـخرب  لـیلد  هـب  دـنریگیم ، رارق  رگیدـکی  اـب  گـنتاگنت  طاـبترا 
، ناملـسم نایارگداینب  يارب  ات  تسا  هدومن  شالت  نایجمکد  ریاره  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدـش  رکذ  زین  يرگید  ياـهرایعم  اـهصخاش و 

یفرعم ارگداینب  کـی  يارب  يرهاـظ ، يامیـس  هب  طوبرم  تافـص  يراـتفر و  یگژیو  تشه  وا  دـنک . ییاسانـش  ار  ییاـهیگژیو  تاـفص و 
هن دنتـسه  يراتفر  ياهصخاش  اهنآ ، رتشیب  دـشاب و  یمالـسا  ییارگداینب  يرظن  صخاش  دـناوتیمن  هدـش  حرطم  ياـهصخاش  دـنکیم .

صاـخ یناـبم  لوـصا و  ياراد  هک  ياهیرظن  بتکم و  ره  رب  هک  تسا  ياهصیـصخ  ییارگداـینب ، دـسریم  رظن  هب  لـک  رد  يرظن . يرکف و 
ینابم لوصا و  ظفح  رب  دوخ ، قیمع  ياهشیر و  يانعم  رد  ییارگداینب  ور  نیا  زا  دـنکیم . قدـص  دزرو ، دـیکات  اـهنآ  ظـفح  رب  و  دـشاب .

رد ام  ور  نیا  زا  تسا . ریغ  طلـسم  نایرج  ساسا  رب  افرـص  بسچرب ، نیا  اب  هاگدید  ای  بتکم  کی  ندش  دادملق  بولطمان  دنکیم . دـیکات 
رب ار  دوخ  لوصا  اههشیدـنا و  اههدـیا و  يزیمآمکحت  تروص  هب  تسا  ددـص  رد  هک  ار  برغ  نازیم ، نیمه  هب  میناوتیم  زین  مالـسا  ناهج 

هتشاد یبرغ  ریغ  ناهج  هب  تبـسن  ار  ياهیور  نینچ  هراومه  هک  تسا  هداد  ناشن  زین  لمع  رد  برغ  مینادب . ارگداینب  دیامن ، لیمحت  نارگید 
رد مینکن . هدافتـسا  یبسچرب  ناونع و  نینچ  زا  بتاکم  اههاگدـید و  ییاسانـش  لیلحت و  رد  اـم  هک  تسا  نآ  رتهب  یـشرگن  نینچ  اـب  تسا .

دنتـسین و یملع  ياهلیلحت  يارب  یبسانم  ناگژاو  رگید ، اهنآ ، رب  یـصاخ  یـشزرا  ياهراب  ندـش  بارـشا  لـیلد  هب  یناـگژاو  نینچ  عقاو 
يرکف تانایرج  فیصوت  يارب  يرگید  ناگژاو  زا  تسیابیم  ریزگان  ور  نیا  زا  دناهتفای . هدش  يراذگشزرا  یتسیلانروژ و  یتلصخ  رتشیب ،
ناکما هتـشادن و  رگیدکی  اب  یتوافت  چیه  یـسایس  يرکف  تانایرج  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا  مینک . هدافتـسا  ییارگمالـسا  هژیو  هب  و 

نیا مینک و  هدافتـسا  بساـنم  ناـگژاو  زا  اـم  تسا  مزـال  یملع  ياـهلیلحت  رد  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  درادـن ، دوـجو  اـهنآ  يدـنب  هقبط 
هلاـسم ییارگمالـسا و  دـشاب . هتـشادن  هارمه  هب  ار ، هناـگیب  ندـمت  گـنهرف و  هژیو  هب  ار ، یـصاخ  رکفت  گـنهرف و  یـشزرا  راـب  ناـگژاو 

سپ هژیو  هب  ریخا  يهدس  ود  رد  ارگمالـسا  فلتخم  تانایرج  دـناهدش ، ییارگداینب  هب  مهتم  هک  ینید  تانایرج  هلمج  زا  ینید  ییارگداینب 
اب ییارگمالـسا  دـشر  دـشابیم . ریخا  يههد  هس  رد  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  تحت  ییارگمالـسا  ناـیرج  شرتسگ  ندـش و  لاـعف  اـیحا ، زا 

دـشر دـهاش  ام  مکیوتسیب ، نرق  ياهلاس  نیزاـغآ  رد  کـنیا  و  تسا . هدـش  هارمه  یبرغ  نردـم  ياـیند  رد  ینورد  فلتخم  ياـهنارحب 
تیاهن رد  هژاو و  نیا  زا  نایارگمالسا  دوخ  یقلت  یسررب  ادتبا  تسا  حرطم  اج  نیا  هک  ياهلاسم  میتسه . ارگمالسا  هژیو  هب  ینید  تانایرج 

هک تسا  تهج  نادـب  ریخا  هلاسم  تیمها  دـیآ . مهارف  رگیدـکی  زا  اهنایرج  نیا  زییمت  ناکما  اـت  تسا  نایارگمالـسا  ینورد  يدـنب  هقبط 
، دـناهدوب زین  نایبرغ  تیاـمح  تحت  ییاـههرود  رد  يزومرم  وحن  هب  اـهنآ  زا  یخرب  یتح  هک  ارگمالـسا  تاـنایرج  زا  یخرب  ندـش  لاـعف 
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اما تسا . هتـشگ  دنک ، هیارا  زورما  ناهج  تالـضعم  يارب  یبسانم  ياهراکهار  دـناوتیم  هک  ییارگمالـسا ، یلـصا  نایرج  یماندـب  بجوم 
تنـس رد  ار  موهفم  نیا  تسا  مزـال  رما  نیا  زا  شیپ  مینک . یـسررب  ییارگداـینب  موهفم  زا  ار  ناـیارگ  مالـسا  دوـخ  یقلت  تسا  مزـال  ادـتبا 

رد میلـست  نانموم ، زا  دنوادخ  تسا ، هدش  زاغآ  میلـست  اب  هدش  رکذ  فلتخم  تایاور  تایآ و  رد  هکنانچ  مالـسا ، مینک . یـسررب  یمالـسا 
هب میرک  نآرق  رد  راـب  دوخ 140  فلتخم  تاقتـشم  اب  ملس "  " هدام دننک . مهارف  ار  دوخ  تداعـس  هنیمز  ات  هتـساوخ  ار  یهلا  نیمارف  ربارب 
دزن قح  نید  /19 و 85 ) نارمع لآ   ) میرک نآرق  حیرـصت  قبط  تسا . هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  دوخ 4  زین  مالـسا "  " هژاو تسا . هتفر  راک 

رد مالسا  هک  دنهدیم  ناشن  فیرش  تایآ  نیا  تسین . هتفریذپ  يو  زا  دهاوخ ، مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  تسا و  مالـسا  طقف  دنوادخ ،
هک تسا  یـصاخ  شور  لوصا و  رب  لمع  مزلتـسم  یمیلـست  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تسا . ناهاوخ  ار  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  دوخ ، تاذ 

ربمایپ یلمع  هریس  تسا . هتفهن  مالسا  نید  تاذ  رد  ثیح  نیا  زا  ییارگ  لوصا  ور  نیا  زا  تسا ، هدمآ  یمالـسا  تعیرـش  رد  نآ  فیـصوت 
لوصا هب  يدـنبیاپ  نیا  رب  دـنناوتیم  هک  ینید  میهافم  نیرتمهم  دـشابیم . يدـنبیاپ  نینچ  زا  یکاح  ع )  ) موصعم ناـماما  مالـسا و  یمارگ 

وا تسا ، نموم  کی  ياهیگژیو  تافـص و  نیرتمهم  زا  هک  يوقت  " يربت . یلوت و  يوقت "و"   " ناگژاو زا  دنترابع  دـننک ، تلالد  ینامیا 
ار نموم  ینورد ، لرتنک  رـصنع  کی  دـننامه  يوقت  نیارباـنب  دـشاب ، دـنبیاپ  ینید  تاـبجاو  رب  يرود و  تاـمرحم  زا  هک  درادیم  نآ  رب  ار 

ربارب رد  هدش  میلست  نموم  دنکن . لودع  اهنآ  زا  زگره  هک  دهاوخیم  يو  زا  درادیم و  هاگن  ینامیا ، ینید ---  لوصا  ریـسم  رد  هراومه 
ییارگلوصا رب  دناوتیم  یمالسا  ناگژاو  رد  هک  یموهفم  نیمود  داد . دهاوخ  ناشن  ار  یمیلـست  نینچ  يوقت ، تیاعر  اب  هراومه  دنوادخ ،

رد اـت  دراد  ینید  دـیکا  هفیظو  ناملـسم  نموم  لـصا ، نیا  قبط  هک  تسا  يربت " یلوت و   " هژاو دـنک ، تلـالد  نموم  کـی  یناـمیا  ینید و 
یناگناگیب زا  دنک و  هشیپ  تدوم  یتسود و  دوخ  ناشیکمه  اب  یمالسا  میلاعت  ساسا  رب  دوخ ، یعامتجا  راتفر  رد  نارگید و  اب  دوخ  طباور 

رافک و هب  یگتـسبلد  زا  ناناملـسم  ینید ، هزومآ  نیا  ساسا  رب  دیوج . يرازیب  يرود و  دـننکیم ، ینمـشد  هتفریذـپن و  ار  یهلا  توعد  هک 
يریبادت نینچ  تسا . هدرک  عنم  نارفاک ، تیلوت  شریذپ  زا  ار  نانموم  اهراب  میرک  نآرق  دناهدش . عنم  اهنآ  یتسرپرس  شریذپ  ناکرـشم و 

ظفح و ار  یمالسا  هعماج  یتدیقع  ینامیا و  نایک  ات  دنـشوکیم  یگمه  رکنمزایهن " فورعمهبرما و   " لصا نوچ  يرگید  ریبادت  دننامه 
يریذپهعماج دنیآرف  هب  لمع  رد  دناوتیم  دوخ  یمـسیناکم  نینچ  دنناسر . ددم  نآ  موادـت  ینید و  نامیا  شرتسگ  طسب و  هب  نآ ، زا  رتارف 

یعون ساسا ، نیا  رب  یمالـسا  ياههزومآ  دـیامن . کمک  یمالـسا  هعماج  ياههورگ  اهلسن و  نیب  ینید  ياـهراجنه  اـهشزرا و  لاـقتنا  و 
ناوریپ زا  ینید  ره  درک . هدهاشم  زین  نایدا  رگید  رد  فلتخم  لاکـشا  هب  ناوتیم  ار  یگژیو  نینچ  دـنراد . دوخ  نورد  رد  ار  ییارگلوصا 

نینچ زین  يرـشب  بتاکم  رد  نایدا  زا  رتارف  یتح  دنهد . رارق  انبم  دوخ  یگدنز  رد  ار  اهنآ  دنریذپب و  ار  یـصاخ  لوصا  ات  دهاوخیم  دوخ 
هداد و رارق  انبم  ار  لوصا  يرـس  کی  دوخ ، موادت  تیوه و  زارحا  يارب  ینید  بتکم و  ره  ثیح ، نیا  زا  دراد . دوجو  الماک  ییارگلوصا 
زا هنومن  ود  هب  دوشیم  یعـس  راتـشون  نیا  رد  دـنراد . دوخ  زا  یقلت  نینچ  زین ، نایارگمالـسا  دزاسیم . زیامتم  نایدا ، اـی  بتاـکم  رگید  زا 

. مینکیم حرطم  يدابآدـسا  نیدـلالامج  دیـس  رـصاعم ، یمالـسا  ياهتکرح  راذـگناینب  زا  ار  هنومن  نیتسخن  دوش . هراشا  اـهیقلت  نینچ 
مالسا ناهج  طاقن  همه  رد  رایـسب ، ياهشالت  اهتدهاجم و  یمالـسا و  فلتخم  ياهروشک  رد  روضح  لیلد  هب  لامج  دیـس  دیدرت  نودب 

رگید یقلت  زا  یـصخاش  دـناوتیم  هنیمز ، نیا  رد  يو  هاگدـید  یـسررب  ور  نـیا  زا  دوـشیم ، بوـسحم  راذـگریثات  يدرف  هدـش و  هتخاـنش 
. تسا هدومن  دیکات  یـساسا  هتکن  ود  رب  مالـسا  ناهج  ناماسبان  تیعـضو  زا  دوخ  لیلحت  رد  لامج  دیـس  دشاب . ریخا  يهدس  نایارگمالـسا 

مالسا ناهج  هب  برغ  مجاهت  مود  هتکن  تسا و  یمالسا  میلاعت  زا  يرود  لیلد  هب  مالسا  ناهج  یلخاد  یگدنام  بقع  دادبتـسا و  لوا  هتکن 
فـالخ رب  لاـمج  دیـس  تسا . هدـش  یمالـسا  يهشیدـنا  زا  اـهنآ  نـتفرگ  هلـصاف  نآ و  ربارب  رد  یخرب  یگتخاـبدوخ  بجوـم  هـک  تـسا 

هب تشگزاب  رد  يو  رظن  زا  درکیم . دیکات  یمالسا  تنس  هب  تشگزاب  ترورض  رب  يدنه ، ناخ  دمحا  دیـس  هدازیقت و  نوچ  یناگدزبرغ 
، تسا هدـش  لیمحت  مالـسا  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهتعدـب  تافارخ و  زا  مالـسا  شیاریپ  هب  تسخن  تسیاـبیم  یمالـسا  لیـصا  تنس 

ياهراجنه اهتنس و  رب  دیکات  رگنایب  برغ ، ربارب  رد  مالسا  هب  تشگزاب  دومن . تردابم  ینید  رکفت  يایحا  حالصا و  هب  سپس  تخادرپ و 
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، ناملسم شیدناون  دنمشناد  کی  ناونع  هب  يدابآدسا  نیدلالامج  دیس  هتبلا  تسا . یمالـسا  لوصا  هب  تشگزاب  رگید  ریبعت  هب  یمالـسا و 
هشیدنا رد  یمالـسا  لوصا  تیروحم  لاح ، نیا  اب  اما  تفریذپیم ، زین  ار  دیدج  يایند  ياههدیدپ  زا  یخرب  لقع ، تیجح  شریذپ  لیلد  هب 

يدـنه ناخدمحادیـس  درکلمعو  اههاگدـید  هب  لاـمج  دیـس  شرگن  رد  ناوـتیم  یبوـخ  هب  ار  رما  نیا  دوـمن  دـشابیم . زرحم  ـالماک  يو 
. تسنادیم مومذم  ار  ینید  ياهتنس  رب  بصعت  دوشیم ، برغ  يهتفیش  ناتسلگنا ، هب  شرفـس  زا  سپ  هک  ناخدمحا  دیـس  درک . هدهاشم 

هدـشن دراو  نآ  هب  یللخ  تسا و  ملاس  شلقع  هک  یـسک  دراد  ناکما  ایآ  : " دـسیونیم ینید  بصعت  زا  عافد  يو و  در  رد  لامجدیـس  اـما 
لقاع صخـش  ایآ  دوش ؟ یقلت  هعماج  کی  يارب  یگدنام  بقع  لقع و  صقن  يهناشن  ینید ، بصعت  رد  يور  هنایم  هک  دوش  دقتعم  دـشاب ،

…. دـنادب یلم  بصعت  زا  رتهدـیافرپ  رتكاپ و  ار  ینید  بصعت  هنافـصنم  هک  نیا  رگم  دراذـگیم ؟ قرف  یلم  بصعت  ینید و  بصعت  نایم 
مادک هب  ياکتا  اب  دنتسین و  هاگآ  نآ  زا  ادبا  هک  دننکیم  تمذم  دیقنت و  یتفص  زا  یلقع ، نیزاوم  فالخرب  اههدزبرغ  نیا  هدش  هچ  سپ 
باب نیا  رد  دشابیم "؟ رـشب  یقالخا  تلیـضف  نیرتگرزب  دنربیم ، دای  نآ  زا  یتسودنهیم  مان  هب  هک  یلم  بصعت  یلقع ، لوصا  زا  لصا 

: تسا هجوت  بلاج  تسا ، هدومن  لامج  دیس  يدنه و  ناخ  دمحا  دیس  نیب  تیانع  دیمح  هک  ياهسیاقم 

( موس تمسق  ) خساپ

حالصا رد  طارفا  تارطخ  ناحلصم و  یخرب  يراکبیرف  زا  ار  ناناملسم  لامج ، دیس  تفگیم ، نخـس  نید  حالـصا  زا  دمحا  دیـس  رگا  "

عوضوم نیا  رب  لامج  دیـس  درکیم ، دیکات  ناناملـسم  يارب  ار  ون  ياههشیدنا  نتفرگارف  ترورـض  دـمحا ، دیـس  رگا  تشادیم و  رذـحرب 
ناناملـسم دمحا  دیـس  رگا  و  دنکیم . نومنهر  تسرد  راتفر  هب  ار  ناسنا  دارفا  رگید  لماع  ره  زا  شیب  ینید ، تاداقتعا  هک  تشاد  رارـصا 

روآ ناـیز  دـنه ، مدرم  تیموـق  نید و  يارب  اـعبط  ار  اههویـش  نیا  لاـمج  دیـس  درکیم ، قـیوشت  تـیبرت  رد  وـن  ياههویـش  زا  يوریپ  هـب  ار 
، دنه رد  تماقا  ماگنه  هب  دوب ، هدش  رادربمان  ون  ياهشناد  اههشیدنا و  زا  يرادبناج  هب  نامز  نآ  ات  هک  لامج  دیـس  ناس  نیدب  تسنادیم .

نیا رد  … فصو نیا  اب  تفای . ترهش  ناناملسم  یمیدق  ننـس  دیاقع و  زا  يرادساپ  هب  ریزگان  دمحا  دیـس  نوچ  یهاوخون  رکفتم  ربارب  رد 
، دش لقن  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  زا  هک  یتارابع  رد  تفاتنربور ". ینید  رکف  كرحت  ترورـض  هرابرد  دوخ  نیـشیپ  يار  زا  زین  هرود 

شیدناون یناملسم  یتسرد ، هب  لامجدیس  رگا  تسا . زراب  دوهـشم و  الماک  یمالـسا  ياههزومآ  لوصا و  رب  دیکات  ییارگلوصا و  شرگن 
نید و زا  يو  یقلت  ثیح  نیا  زا  دراد ، دـیکات  ینید  ياههزومآ  لوصا و  رب  زونه  ارگمالـسا  کی  ناونع  هب  لاح  نیا  اب  دوشیم ، بوسحم 

ياهنماخ اتیآ  بالقنا  مظعم  ربهر  ياههاگدـید  أرآ و  زا  ناوتیم  ار  مود  هنومن  دوشیم . بوسحم  هنایارگلوصا  یقلت  کی  دوخ  هزرابم 
زادرپهیرظن زرابم و  ياهتیصخش  زا  یکی  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يربهر  ناونع  هب  یلعف  تیلووسم  زا  رتارف  ياهنماخ  اتیآ  درک . حرطم 

تیمها زیاـح  هژاو ، نیا  زا  نایارگمالـسا  تـشادرب  يهعلاـطم  رد  ییارگداـینب ، يهژاو  زا  ناـشیا  یقلت  ور  نـیا  زا  دـشابیم . زین  ارگمالـسا 
ییارگلوصا : " مینکیم رورم  هنیمز  نیا  رد  ار  يو  تارابع  زا  ییاههنومن  لیذ  رد  دـناهدرک . هراشا  هژاو  نیا  هب  اهراب  ناـشیا  دوب . دـهاوخ 

نیا ندرک ، تماقتـسا  " اوماقتـسا ؛ مـث  اـنبراولاق ا  نیذـلا  نا   " ندـنام دـنبیاپ  اـهنآ  هـب  نتـشاد و  لوـبق  ار  يایقطنم  لدتـسم  لوـصا  ینعی 
رد دـنکیم ". تیادـه  ار  ناسنا  هداج  کی  رد  هک  ییاهصخاش  لثم  ندرک ؛ قیبطت  لوصا  نآ  اب  ار  دوخ  ياهراتفر  و  تسا ، ییارگلوصا 

دنبیاپ ظاحل  هب  ناریا  تلم  : " دـنوشیم لیاق  زییمت  دـنکیم ، دـصق  نآ  زا  برغ  هچنآ  یمالـسا و  حیحـص  ییارگداـینب  نیب  رگید  یتاراـبع 
یقالخا داینب  لصا و  کی  اهنیا  زا  کی  ره  هک  تنایخ ---  مدعو  تلادع  ییوگتسار ، یقالخا ، تفارـش  ینید و  ینابم  لوصا و  هب  ندوب 

نتفرگ هدـیدان  قطنم و  ندـیمهفن  رجحت ، اب  ار  ییارگداینب "  " اهیبرغ اـما  دـنکیمراختفا ؛ نآ  هب  تسا و  ارگداـینب  دوشیم ---  بوسحم 
عماوج مشچ  زا  ار  مالسا  ات  دناهداد ، تبـسن  یمالـسا  ناریا  هب  ار  غورد  تمهت و  نیا  ساسا  نیمه  ربو  دناهتـسناد  ربارب  ایند ، ياهتفرـشیپ 

يرادهیامرس لفاحم  ملاع ، یتسینویهص  لفاحم  اهییاکیرما ، نالا  دنوش . مالسا  يوس  هب  یبرغ  ياههدوت  شیارگ  زا  عنام  دنزادنیبناملسم و 
دنراذگیم ار  شمـسا  دـننکیم ، هاگن  وا  هب  رطخ ، نمـشد ، مشچ  هب  مدرم ، هنانموم  ياهتکرح  نیا  هب  دـننکیم  هاگن  یتقو  ملاع ، هدـمع 
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، لوصا هب  مازتلا  هک  تسین . ناشدارم  لوصا  هب  مازتلا  نآ  دـنراد ، ییارگداینب  هملک  زا  اـهنآ  هک  يدوصقم  ییارگداـینب ، هتبلا  ییارگداـینب .
زا ناشدارم  تسین . نیا  ناـشدارم  ییارگداـینب  هملک  زا  دـنیوگب . دـنهاوخیمن  ار  نیا  یـساسا ---  ياهـشزرا  يرکف و  ياـههیاپ  هب  مازتلا 
هب ینعی  دـنیوگیم . ار  نیا  ییارگداینب  دـنیوگیم  یتقو  ندرک ، هاگن  لیاسم  هب  رجحتم  یتسرپهنهک ، يرگنسپاو ، ینعی  ییارگداینب  هملک 

." دـنیاهنیا مگد و  هداتفابقع و  رجحتم و  ینعی  دـنیارگداینب . اهنیا  اهتلم . فرط  هب  دـننکیم  باترپ  ار  ییارگداـینب  مانـشد ، کـی  ناونع 
رد دناهدش و  بوعرم  یمالـسا  تکرح  رب  ییارگداینب  بسچرب  ندز  رد  برغ  یتاغیلبت  يوهایه  زا  هک  ار  یناسک  رگید  یترابع  رد  ناشیا 
ام دوخ  نیب  رد  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  : " دـنهدیم رارق  تمـالم  شنزرـس و  دروم  دـنیوجب ، يرازیب  هژاو  نیا  زا  دـننکیم  یعـس  هجیتـن 

. دننک رواب  اهنآ  ات  میتسین ، دنبیاپ  ناملوصا  هب  ام  اب  او  هک  دنروخب  سابع  ترـضح  مسق  یناهج  عماجم  رد  ایند  رد  هک  دندش  ادیپ  یناسک 
میراد ناملوصا  زا  عافد  رطاخ  هب  ام  دـنیوگیم  دـننک ، یلمع  دـناهدرب ، مسا  هک  ار  ییاهروشک  هیلع  دـیدهت  هک  نیا  يارب  اهییاکیرما  ـالاح 
مولعم دـعب  دـنک ، هبوت  شدوخ  لوصا  زا  هک  دـننکیم  راداو  ار  تلم  کی  دـینیبب ! بوخ )!( ییارگلوصا ، دـش  الاح  مینکیم ؛ ار  راـک  نیا 

، دـنراد ناـشدوخ  يارب  یلوـصا  کـی  اـیند ، هب  يهـلمح  يارب  ناـشدوخ  اـهنآ  تـسا ؛ یبوـخ  زیچ  کـی  ییارگلوـصا  هـن ، هـک  دوـشیم 
رـصانع اب  اهتلم ، ياهرواب  اب  اهتلم ، تاراختفا  اب  اـهتلم ، تشونرـس  اـب  اـهتلم ، اـب  يروجنیا  دـننک . عاـفد  لوصا  نآ  زا  دـنهاوخیم 

هک تسا  نآ  زا  یکاح  قوف ، يارگمالـسا  دنمـشیدنا  ود  ياههاگدـید  یـسررب  دـننکیم ". يزاب  يروجنیا  اـهتلم ، تیـصخش  يهفلوم 
ياـنعم هب  هک  یتروـص  رد  ینید  ییارگداـینب  ور  نیا  زا  دـنراد . دـیکات  یبرغ  يهشیدـنا  ربارب  رد  ینید  لوـصا  رب  کـسمت  رب  دوـخ  اـهنآ 

ماهتا ربارب  رد  زگره  نانآ  تسا . يرورض  هکلب  بولطم و  راجنهب و  يرما  نایارگمالسا ، رظن  زا  دشاب ، ینید  ياهرواب  لوصا و  هب  کسمت 
، تسا يداقتعا  ینید  ینابم  هب  اهنآ  يدـنبیاپ  رگناـیب  دـننکیم و  دـصق  دوخ  اـهنآ  هک  ییاـنعم  هب  ینید  ییارگداـینب  اـی  ییارگ  لوصا  هب 

روـضح اـب  هک  تسا  نآ  رب  یبرغ  هدـش  اـقلا  تینهذ  زا  یکاـح  نینچمه  هژاو  نیا  زا  اـهنآ  یقلت  دـنهدیمن . هار  دوـخ  هب  ياهمهاو  زگره 
هچ نآ  ارگمالـسا  تاـنایرج  ینورد  يدـنبهقبط  هب  یهاـگن  دراد . تفلاـخم  یعاـمتجا  یـسایس ---  هصرع  رد  ینید  تاداـقتعا  اـهرواب و 

حیضوت ار  رصاعم  ییارگمالسا  نایرج  لماک ، تسرد و  وحن  هب  دناوتیمن  ینید  ییارگداینب  نوچ  يریباعت  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  تشذگ ،
رگید يداینب  ياهتوافت  هب  هجوت  نودب  برغ  تسناد . نآ  رب  نردم  برغ  تینهذ  ندشبارـشا  ناوتیم  زین  ار  نآ  لیلد  نیرتهدمع  دهد .

رد ار  نآ  زراب  هنومن  هک  دزادرپیم  اهنآ  یبایزرا  هب  دوخ ، ياهرواب  نداد  رارق  رایعم  اب  یبرغ و  ینابم  لوصا و  اـب  اهندـمت  اـهگنهرف و 
هب مالسا  خیرات  لوط  رد  ییارگمالسا  نایرج  دیدرت  نودب  ینید ، ییارگداینب  بسچرب  زا  غراف  اما  دید . ناوتیم  ییارگداینب  يهژاو  قالطا 

یـسررب زا  لـبق  تسا . دـیفم  اـهنآ  هب  هجوـت  زین ، رـضاح  هعلاـطم  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياهيدنبهتـسد  ياراد  رـضاح ، راـگزور  رد  هژیو 
تاـنایرج رب  میهاوـخب  رگا  مـیهد . رارق  هجوـت  دروـم  ار  ییارگمالــسا  یمــسقم  ياـهیگژیو  اـت  تـسا  مزـال  ییارگمالــسا ، يدـنبهقبط 

فلتخم تانایرج  يارب  یبسانم  ناونع  دـناوتیم  یبوخ  هب  یـسایس " مالـسا   " يهژاو دـسریم  رظن  هب  مییامن ، زکرمت  رـصاعم  يارگمالـسا 
زین نآ  لامعتسا  شیادیپ و  هچخیرات  تسا و  دیدج  ياهدیدپ  دوخ  هژاو  نیا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  تسا  مزال  هتبلا  دشاب . رصاعم  یمالـسا 

. درادـن دای  هب  ار  نآ  ناناملـسم  یخیرات  هرکاذ  هک  تسا  يرما  یـسایس ، فصو  اب  مالـسا  فیـصوت  دراد . قلعت  نردـم  دـیدج و  يایند  هب 
هب ار  نید  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یبرغ  تینهذ  زا  تسا ، نآ  زا  یکاح  حالطصا  نیا  هکنانچ  زین  یسایسریغ  یسایس و  هب  مالسا  کیکفت 
ادج یـسایس  يهصرع  زا  زگره  هدوب و  عماج  هراومه  مالـسا  یبرغ ، تینهذ  فالخ  رب  اما  دـنکیم . میـسقت  یـسایسریغ  یـسایس و  عون  ود 

اب تیحیسم  فالخرب  مالسا ، تسا . انعمیب  ثبع و  فصو  نیا  یتینهذ  نینچ  اب  دشاب . یسایس  دیق  هب  نآ  ددجم  فیـصوت  هب  زاین  هک  هدوبن 
خیراـت لوط  رد  زین  ناناملـسم  تسا . هدوب  یمالـسا  تلود  نیتسخن  راذـگناینب  دوخ  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هدـش و  زاـغآ  تموکح 

تسا بلاج  یتح  دنشاب ؛ یمالسا  تلود  ینیع  لثمت  تقو ، ياهتلود  ات  دناهتشاد  راظتنا  هتشاد و  مالـسا  زا  یتینهذ  نینچ  هراومه  مالـسا ،
هراشا وسور  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  دناهتشاد . مالـسا  زا  یتشادرب  نینچ  مالـسا ، اب  ههجاوم  رد  زین  یبرغ  نادنمـشیدنا  دوخ  زا  يرایـسب  هک 
رایـسب تشادرب  تموکح ، زا  ص )  ) دمحم ترـضح  : " تسا دـقتعم  تیحیـسم  اب  مالـسا  هسیاقم  رد  یعامتجا ، دادرارق  باتک  رد  هک  درک 
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افلخ و ییاورنامرف  نارود  رد  وا  تموکح  راتخاس  هک  ینامز  ات  درک و  یکی  یبهذم  ماظن  اب  الماک  ار  دوخ  یـسایس  ماظن  تشاد و  یتسرد 
مالـسا رد  یبهذم  ماظن  یـسایس و  ماظن  تدـحو  ترابع ، نیا  زا  وسور  دارم  دـشیم ". هرادا  بوخ  تموکح  دوب ، رارقرب  اهنآ  نانیـشناج 

مغر هب  اما  دیدرگیم . یسایس  ماظن  رد  یتالکشم  بجوم  دوخ  هک  تشاد  دوجو  یگناگود  کیلوتاک ، تیحیـسم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،
رادروخرب يرتهب  یبسن  يایازم  زا  هژاو  نیا  دوجوم ، ناگژاو  نیب  رد  دسریم  رظن  هب  " یسایس ، مالـسا   " حالطـصا رد  یبرغ  تینهذ  دوجو 

تینهذ ریثات  تحت  هک  تسا  رصاعم  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  تانایرج  زا  یخرب  ندرک  صخشم  ناکما  نآ ، یبسن  تیزم  نیرتمهم  تسا .
ار هچنآ  ای  یمالـسا  مسیرالوکـس  نایرج  ثیح  نیا  زا  دراد و  قلعت  يدرف  یـصوصخ و  یگدنز  يهصرع  هب  مالـسا  دندقتعم  یبرغ  نردم 
هک تسا  یفنم  راـب  زا  نآ  ندوـب  یهت  رگید ، یبـسن  تیزم  دـنهدیم . لیکـشت  تسا ، هدـش  روهـشم  یمالـسا  مسیتناتـستورپ  هـب  اریخا  هـک 

کی بلاق  رد  ار  ییارگمالـسا  یلک  نایرج  دـناوتیم  یـسایس " مالـسا   " حالطـصا دراد . دوجو  ییارگداینب  نوچ  یناـگژاو  رد  کـنیامه 
مالـسا ساسا ، نیا  رب  تسا . یبرغ  نامتفگ  هژیوهب  رگید و  ياهنامتفگ  زا  زیامتم  تیوه  کی  هدنهد  لیکـشت  هک  دـیامن  فیرعت  نامتفگ 

. دـهدیم رارق  یـسایس  لـمع  نوناـک  رد  ار  یمالـسا  تیوه  هک  تسا  یناـمتفگ  یـسایس  مالـسا  : " درک فیرعت  نینچ  ناوتیم  ار  یـسایس 
، رگید نایب  هب  دننکیم ". هدافتسا  یمالسا  ریباعت  زا  دوخ  یسایس  ياهنامرآ  تشونرـس و  زا  ریبعت  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  نایارگمالـسا 

يزیچ نآ  یترور ، ریبعت  هب  ییاهن  ناگژاو  زا  دارم  دـنیوجیم . مالـسا  رد  ار  دوخ  ( Final Vocabulary ییاهن ناگژاو  نایارگمالسا 
هب ینامتفگ  هاگن  اب  دـننکیم . هدافتـسا  ناگژاو  نیا  زا  دـننک ، نایب  ار  دوخ  ییاهن  لامآ  اهدـیما و  ات  دوش  هتـساوخ  دارفا  زا  یتقو  هک  تسا 

. درک یفرعم  ییاسانـش و  ارگمالـسا  ياهنامتفگ  هدرخ  ناونع  اب  ار  نآ  یعرف  تاـنایرج  ناوتیم  رـصاعم  نایارگمالـسا  یـسایس و  مالـسا 
رد ار  دوجوم  تانایرج  يرکف  رابت  تشگرب و  یمالـسا  هتـشذگ  يرکف  تانایرج  هب  تسیابیم  رـصاعم  نایارگمالـسا  يدـنب  میـسقت  يارب 

هدنیامن نیرتمهم  درک . هراشا  یمالـسا  يهتـشذگ  رد  زیتس  لقع  ارگ و  لقع  یلـصا  نایرج  ود  هب  دـیاب  ساسا  نیا  رب  درک . وجتـسج  اهنآ 
لبنحنبدـمحا و نوـچ  ییاهتیــصخش  هـک  ثیدــح  لـها  درک . وجتــسج  ثیدــح  لـها  يرکف  ناـیرج  رد  دــیاب  ار  زیتسلـقع  ناـیرج 

رما ره  ور  نیا  زا  دـندوب . دـقتعم  ثیدـح  تیجح  رب  لباقم  رد  هدرک و  در  الک  ار  لـقع  دنتـسه ، نآ  نارکفتم  نیرتمهم  زا  سنانبکـلام 
هب يدیدج  رما  ره  در  هب  ریفکت ، يهبرح  اب  اتدمع  نایرج  نیا  دشیم . یقلت  لوبق  لباق  ریغ  دوبن ، یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  يدیدج 
ره درک . هراـشا  ناـسنا  راـیتخا  یفن  ییارگربج و  هب  ناوتیم  يرکف  ناـیرج  نیا  ياـههزومآ  رگید  زا  تخادرپیم . نید  رد  تعدـب  ناونع 

یلزتعم تاشیارگ  یناوج  رد  دوخ  هک  يرعـشا  اما  دـیدرگ  لیدـعت  يدـح  ات  يرعـشا  نسحلاوبا  تسد  هب  اهدـعب  يرکف  ناـیرج  نیا  دـنچ 
ور نیا  زا  تشگن . لـئاق  يداـقتعا  روما  كرد  نییبت و  رد  نآ  يارب  یـشقن  چـیه  تفریذـپ و  یعاـفد  رازبا  ناونع  هب  ار  لـقع  اـهنت  تشاد ،

يدعب تانایرج  رد  لقع ، يهرابرد  یعـضوم  نینچ  يهجیتن  دـنام . یقاب  زیرگ  لقع  ثیدـح ، لها  نایرج  دـننامه  زین  يرگيرعـشا  نایرج 
هب کسمت  اب  لقع ، اب  زیتس  رد  ثیدـح ، لها  ياههزومآ  زا  تیعبت  هب  زین  يزوج  میق  نبا  يو  درگاش  هیمیت و  نبا  تفاـی . زورب  زین  یمالـسا 

تیباهو و رد  رـضاح  رـصع  رد  نایرج  نیا  دـندرب . راـک  هب  يرجه  متـشه  نرق  رد  ناـفلاخم  در  رد  ار  ریفکت  هبرح  اددـجم  یعرـش  رهاوظ 
قلطم در  هب  رـضاح ، رـصع  رد  زیتس  لقع  بلـصتم و  نایرج  کی  ناونع  هب  نایرج  نیا  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  اـیحا  نآ ، یعرف  ياـههخاش 

. تسا هداد  لیکـشت  ار  رجحتم  رگید  ریبعت  هب  بلـصتم و  نایرج  کـی  ثیح  نیا  زا  دزادرپیم و  تعدـب  ناونع  هب  يرـشب  ياـهدروآتسد 
مالسا ناهج  طاقن  رگید  ناتسناغفا و  ناتسکاپ ، يدوعس ، ناتسبرع  رد  رـصاعم  يارگیفلـس  ياهنایرج  رد  ناوتیم  ار  نآ  زراب  ياههنومن 
نایرج هب  ناوتیم  ثیدح ، لها  زیتسلقع  فیط  لباقمرد  دنتـسه . نایرج  نیا  زراب  هنومن  ود  هدـعاقلا ، مسینابلاط و  هدـیدپ  درک . هدـهاشم 

رگوجتـسج ارگملع و  حور  اب  هک  نایرج  نیا  درک . هراشا  دنتـسه ، نآ  ناگدـنیامن  نیرتمهم  نایعیـش ، ناـیلزتعم و  هک  هیلدـع  يارگلـقع 
هجیتن رد  ینید و  ياههزومآ  كرد  طابنتـسا و  ددـص  رد  ینطاب ، لوسر  ناونع  هب  لقع  هب  کـسمت  اـب  دراد ، يرتشیب  يراـگزاس  یمالـسا 

دنچ یـسابع  يافلخ  تقو  ياهتسایـس  ریثات  تحت  دوب و  یطارفا  یناـیرج  یلزتعم ، ناـیرج  دـنچ  ره  دـشابیم . دـیدج  ياههدـیدپ  نییبت 
ارگ لقع  تیهام  لیلد  هب  عیشت ، ناهج  رد  اما  تفرگارف ، يرگيرعـشا  زیرگلقع  نایرج  ار  ننـست  ناهج  لک  درواین و  ماود  شیب  یحابص 
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زین یمالسا  برغم  يهفسالف  هب  ناوتیم  هتبلا  دیدرگ . رتهدنلاب  زین  خیرات  لوط  رد  هتفای و  موادت  نایرج  نیا  یعیش ، تاداقتعا  یلالدتـسا  و 
تانایرج رابت  قوف ، نایرج  ود  دندیشخب . قنور  دوب ، ننـست  ناهج  زا  یـشخب  هک  هقطنم  نیا  رد  ار  یفـسلف  یلقع و  ثحابم  هک  درک  هراشا 

ای مسیلاکیدار  نوچ  ییاهيدنبمیسقت  ياج  هب  یلعف  تانایرج  يدنب  میسقت  رد  ناوتیم  ور  نیا  زا  دنهدیم . لیکشت  ار  یلعف  يارگمالـسا 
ریباعت تاحالطـصا و  زا  نتفرگهلـصاف  نآ  تسخن  تیزم  تسا . یهجوت  روخ  رد  يایازم  ياراد  رما  نیا  درک . هدافتـسا  نآ  زا  ییارگداینب ،

نیا ساسا  دنتـسین . هناگیب  ياهكالم  رگید  مالـسا ، ناهج  یلخاد  تانایرج  يدنبهقبط  كالم  ثیح  نیا  زا  تسا ، یبرغ  تینهذ  رب  ینتبم 
نیا رگید  تیزم  دنک . نایب  زین  ار  اهنآ  هتـشذگ  رابت  قلعت و  دناوتیم  نیمه  يارب  و  تسا . یمالـسا  هتـشذگ  خـیرات و  هب  اهنآ  قلعت  تیزم 

يارگمالـسا تانایرج  ناوتیم  يدـنبهقبط  نیا  ساسا  رب  دـشابیم . ارگمالـسا  تاـنایرج  فلتخم  ياـهفیط  عونت و  هب  هجوت  يدـنبهقبط ،
ار نآ  رگید  رـس  ثیدـح و  لها  نایرج  دـننامه  یطارفا  زیتس  لقع  تانایرج  ار  نآ  رـس  کـی  هک  دومن  ظاـحل  یفیط  نورد  رد  ار  رـصاعم 

لیکـشت ارگمالـسا  تاـنایرج  رگید  ار  فیط  ود  طـسو  دـح  دـهدیم . لیکـشت  یلزتـعم  یطارفا  ناـیرج  لـثم  ارگلـقع  یطارفا  تاـنایرج 
ای ارگلقع  ناـیرج  ود  زا  یکی  هب  فصتم  دـهدیم ، لیکـشت  ار  لادـتعا  هطقن  هک  فیط  نیا  زکرم  زا  ناشهلـصاف  بساـنت  هب  هک  دـهدیم ،

يرکف و مجاهت  ربارب  رد  ریخا  هدس  ود  رد  مالـسا  ناهج  رد  ینید  رکف  يایحا  نایرج  شرتسگ  روهظ و  نخـس  ماجرف  دـنوشیم . زیتسلقع 
مالـسا ناهج  رد  دوکر  یتدم  زا  سپ  هک  ینایرج  نینچ  تسا . مالـسا  ناهج  رد  تیمها  زیاح  ياههدـیدپ  زا  یکی  نردـم ، برغ  یگنهرف 
لمحت هک  زین  برغ  نردـم  يایند  تفای . یفعاضم  ناوت  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  تسا ، هدز  مقر  ار  یمالـسا  زیخاتـسر  دـنیآرف 

رگید هب  دوـخ  ینف  ياـهدروآ  تسد  هب  رخاـفت  رورغ و  زا  وـلمم  یتـینهذ  اـب  شیپ  هدـس  ود  زا  تشادـن ، دوـخ  لـباقم  رد  ار  رترب  یناـیرج 
. تسا هدومن  یبایزرا  ار  رـصاعم  ییارگ  مالـسا  نایرج  هدـنامبقع ، یفنم و  هاگن  اب  ساسا  نیا  رب  تسا و  هتـسیرگن  اهندـمت  اهگنهرف و 
هدنامبقع و زیمآریقحت و  هدید  اب  هک  دوب  یمالسا  مسیلاکیدار  ای  ینید  ییارگداینب  نوچ  ینیوانع  اهبسچرب و  زا  هدافتسا  رما ، نیا  هجیتن 

یمالـسا شرگن  اب  الماک  یتینهذ  نینچ  دـش ، هراشا  زین  شهوژپ  نتم  رد  هکناـنچ  دـنکیم . فیـصوت  ار  نایارگمالـسا  شیدـنا ، کـیرات 
یقلت ارگلوصا  یمالـسا ، یـساسا  لوصا  هب  کـسمت  ياـنعم  هب  هتبلا  تهج ، نیا  هب  ار  دوخ  ارگمالـسا  فـلتخم  تاـنایرج  تسا و  هناـگیب 

ياهيروادشزرا زا  یلاخ  الوا  هک  مینک  يراذگمان  یمالسا  یموب ---  ریباعت  اب  ار  نایارگمالـسا  ام  ات  تسا  نآ  رتهب  ور  نیا  زا  دننکیم .
/ ارگلقع يارگمالسا  زیتس و  زیرگلقع / بلـصتم و  ییارگمالـسا  ریباعت  دهدیم . ناشن  ار  اهنآ  يرکف  رابت  ایناث ، دشابیم و  نردم  برغ 

. تسا دوجوم  هشیدنا ) هاگشاب   ) روکذم تیاس  رد  زین  يرگید  ددعتم  دیفم  تالاقم  رتشیب  تاقیقحت  تهج  تسا . لیبق  نیا  زا  لدتعم 

؟ تسیچ یمالسا  مسیتناتستورپ  زا  هدازدنوخآ  یتعیرش و  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  مسیتناتستورپ  زا  هدازدنوخآ  یتعیرش و  دوصقم 

خساپ

ازریم لاـثما  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اـهنت  هن  هژاو  نیا  زا  یتعیرـش  رتـکد  دوصقم  دناهدیـشیدنایم ؟ ناـسکی  هلوـقم  نیا  رد  ود  نیا  اـیآ 
نید و یهلا  ینامـسآ و  داعبا  فذح  مسیتناتـستورپ  زا  هدازدنوخآ  دارم  تسا . نآ  لباقم  رد  هکلب  دندرکیم ؛ حرطم  هدازدـنوخآ  یلعحتف 

تـسا یبهذم  زا  ترابع  مسیتناتـستورپ ، : » تسا قح  زکرم  رد  يرـشب  ياهدادرارق  تارابتعا و  ندادرارق  قح و  یهلا  أشنم  تعیرـش و  یفن 
تابوتکم یلعحتف ، ازریم  هدازدـنوخآ ، دـنامب .» یقاب  ساـنلا  قوقح  طـقف  هدوب ، طـقاس  نآ  رد  ًاـعیمج  هَّللاداـبع  فیلاـکت  هَّللا و  قوقح  هک 

زگره دوشن ، علخ  لـماک  روط  هب  يرـشب  روـما  رد  تلاـخد  یـسایس و  یعاـمتجا و  ماـکحا  زا  نید  اـت  يو ، رظن  زا  ص 12 . هلودـلا ، لامک 
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ینید مسیلاربیل  یمالـسا و  مسیتناتـستورپ  ورنیازا  دشاب . دیفم  زاسراک و  برغ  ندمت  هب  هعماج  لوصو  تهج  رد  دـناوتیمن  نآ  يزاسزاب 
ماکحا دوش و  خوسنم  دناهدش ، عضو  (ص ) ربمایپ طسوت  صاخ  ینامز  ياضتقم  هب  وا  رظن  هب  هک  تعیرش  ماکحا  هک  تسا  نکمم  یماگنه 

، تابوتکم دیدج و  يابفلا  ومه ، ص 97 و 101 -  ینمؤم ، رقاب  همدـقم  تالاقم ، ومه ، اگن : دوش . ذـخا  برغ  يایند  زا  سابتقا  هب  يرگید 
ای ینامـسآ و  یهلا و  ياهرهچ  چیه  تسا و  ینیمز  يویند و  يریـسفت  ًامامت  دهدیم  يدازآ  تلادع و  قح و  زا  وا  هک  يریـسفت  ص 268 .
هک نآ  مـالک  صخلم  . 56 صـص 55 -  تابوتکم ، 97 و  صـص 93 -  تالاقم ، دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  کیژولوئدـیا  ینالقع و  یتح 
هب ندروآيور  یلقعو و  ینید  شناد  هـب  ندرک  تـشپ  یهلا و  تیدوـبع  ینید و  یگدازآ  زا  ییاـهر  ناریا ، تـلم  هـب  هدازدـنوخآ  هیـصوت 

ماـن هب  ینید و  یبلاـق  رد  درکیور  نیا  هک  نـیا  زا  رظنفرـص  تـسا ؛ یبرجت  مـلع  زا  هدافتـسا  نآ و  یبرغ  یتـسیلاربیل و  ياـنعم  هـب  يدازآ 
، دیمح ایناسراپ ، اگن : وا  ياههاگدید  زا  یلامجا  ییانـشآ  يارب  دـشاب . هاشداپ  تسد  هب  یـسایس و  یـششوپ  اب  ای  یمالـسا و  مسیتناتـستورپ 

یکی هتشذگ  هب  تشگزاب  حرط  اب  وا  تشاد . رارق  یتانایرج  نینچ  لباقم  رد  تسرد  یتعیرش  رتکد  اما  . 206 صص 213 -  هنامیپ ، ثیدح 
هک داد  نامزاس  دـندوب -  نآ  یپ  رد  وا  ناعبات  هدازدـنوخآ و  لاثما  هک  يداحلا -  يرکفنـشور  تانایرج  دـض  رب  ار  اهموجه  نیرتيوق  زا 
هب تشگزاب  یتعیرـش  رظن  زا  هتـشذگ » هب  تشگزاب  . » تسنادیم دوخ  هفیظو  تشادـن ، ار  یبرغ  گنهرف  باعل  گنر و  هچنآ  ره  اب  هزرابم 
زا درک .) هزرابم  هناتخسرس  وا  اب  هدازدنوخآ  هک  يزیچ  . ) تسا یمالسا  يژولوئدیا  یمالـسا و  گنهرف  هب  تشگزاب  کیژولوئدیا ، مالـسا 

نامیا کی  ماقم  رد  و  يژولوئدیا ، هلزنم  هب  هکلب  هعماج ؛ رد  دوجوم  داقتعا  ای  ماظن  کی  تثارو  تنـس و  کی  هلزنم  هب  هن  مالـسا  يو ، رظن 
، يو داقتعا  هب  ص 130 . ج 4 ، راثآ ، هعومجم  یلع ، یتعیرـش ، دشابیم . هدروآ ، دـیدپ  هعماج  نیمه  رد  ار  هزجعم  نآ  دراد و  یهاگآ  هک 
هب تشگزاب  دراد ، روضح  یعامتجا  تیعقاو  کی  تروص  هب  نآ  مدرم  یگدنز  نتم  رد  مالـسا  هک  ياهعماج  رد  تشگزاب  هب  توعد  هرمث 

وگلا اب  رویرهش 1320 ش . زا  دعب  هک  تسا  یپچ  هنارکفنشور  ياهنایرج  یمامت  دض  رب  يوق  تفلاخم  باب ، نیا  رد  وا  رظن  تسا . مالـسا 
رــس رد  ار  يدـیلقت  ياـهبالقنا  يارجا  هعماـج ، یعاـمتجا  طیارــش  هـب  هجوـت  نودــب  هدازیقت ، لاـثما  یجراـخ و  ياهلدــم  زا  نـتفرگ 

نارود مامت  رد  یتسرپتلم ، هیعاد  اب  هک  تسا  ینارکفنـشور  یمامت  ربارب  رد  بهذـم ، زا  هنارکفنـشور  یعاـفد  نینچمه  و  دـندنارورپیم ؛
مـسیتناتستورپ یتعیرـش ، هاگدـید  رد  اما  دـناهدش . جیـسب  مالـسا  زا  لبق  راثآ  يایحا  بهذـم و  ندودز  تهج  رد  نآ ، زا  سپ  ناـخاضر و 

دیدجت مالسا  رد  دیاب  کیژولوئدیا ، ِمالـسا  نیا  هب  ندیـسر  ساسارب  وا  رظن  هب  هکلب  دوبن ؛ عامتجا  هصرع  زا  نید  فذح  ینعم  هب  یمالـسا 
، یلع یتعیرـش ، دـهدیم . لزنت  ضحم  یبرجت  موـلع  حطـس  رد  ار  ینید  تفرعم  دوـخ ، ياههتـشاگن  یخرب  رد  رما  نیا  يارب  وا  دوـش . رظن 
، درادیم زاـب  دـنکیم  لـصاح  يزوریپ  زا  سپ  هـک  يدوـکر  زا  ار  مالـسا  هـچنآ  يو ، رظن  هـب  ص 15 . یمئاد ، بـالقنا  هـیرظن  داـهتجا و 

دهتجم هب  یعامتجا  دیدج  ياهزاین  طیارـش و  ياضتقم  هب  ار  اهتنـس  ماکحا و  موادم  رییغت  ریـسفت و  تردـق  داهتجا  اریز  تسا ؛ داهتجا » »
دح رد  داهتجا  هک  دنکیم  ریبعت  لیوأت و  یتروص  هب  ار  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، ینعی  داهتجا  ینابم  يو  اما  ص 20 . نامه ، دهدیم ،

تقد اب  ص 200 . تیبرت ، میلعت و  هفـسلف  یلع ، یتعیرـش  عبنم و  نامه  اگن : باب  نیا  رد  دیامنیم . لزنت  ضحم  یبرجت  یملع -  راک  کی 
نآ لباقم  رد  هکلب  یتعیرـش ؛ یمالـسا  مسیتناتـستورپ  زا  ریغ  هدازدنوخآ  یمالـسا  مسیتناتـستورپ  هک  ددرگیم  نشور  دش ، هتفگ  هچنآ  رد 

. تسا

مالسا دیاب  ارچ  اجنآ  نید  دیهد  حیضوت  افطل  تسا ؟ سکعرب  ناریا  رد  تسین و  ناملسم  یلو  تسه  جراخ  رد  مالـسا  دیراد  لوبق  امـش  ایآ 
. دشاب

شسرپ

مالسا دیاب  ارچ  اجنآ  نید  دیهد  حیضوت  افطل  تسا ؟ سکعرب  ناریا  رد  تسین و  ناملسم  یلو  تسه  جراخ  رد  مالسا  دیراد  لوبق  امش  ایآ 
. دشاب
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خساپ

مالسا تقیقح  هک  نیا  هچ  مینک  یمن  لمعدوخ  ینید  ياه  هزومآ  هب  ناناملسم  ام  زا  يرایسب  هنافـسأتم  هک  میتسه  قفاوم  امـش  اب  ام  الامجا 
قحان قح و  نارگید  هب  متـس  يرادربهالک و  يزاب و  هقح  همه  نیا  تروص  نیا  رد  دـبای و  رولبت  ام  حراوج  ریاـس  ناـبز و  مشچ ، رد  دـیاب 

یم داقتنا  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  ریاس  زا  مه  دوخ و  زا  مه  امـش  لثم  اذـل  تشاد ، دـهاوخن  ینعم  يزاب و ... یتراپ  هوشر و  ندرک و 
اما ناتیاهنابز . اب  افرـص  هن  دـینک  توعد  نید  هب  ار  مدرم  ناتلامعا  اب  هک  مینک  یم  توعد  (ع ) قداص ماما  ینارون  راـتفگ  هب  ار  همه  مینک و 

نامه زا  یناسنا  هعماج  اه ، نهذ  رد  طقف  ایند  رد  تسا . ترخآ  رد  طقف  شیالآ  نودب  ینامرآ  هعماج  الوا  دیراد  هجوت  دبال  لاح  نیع  رد 
دعاوق یخرب  هب  زین  یجراـخ  ياـهروشک  رد  دـییامرف .) هعجارم  هرقب  هروـس  هیآ 30  ریـسفت  هب   ) درک یم  ءاـضتقا  نینچ  تقلخ  ودـب  ناـمز 
لباقریغ یلقع  رظن  زا  الاب . گنهرف  ظاحل  هب  ای  یعامتجا و  عفن  ظاحل  هب  ای  سیلپ  زا  سرت  هزیگنا  هب  ای  هتبلا  دوش . یم  لمع  مالسا  راختفارپ 

ادخ روتـسد  قبط  هنوگچ  دشاب  هتفریذپن  ار  نید  لصا  یتقو  نوچ  دشاب  لاعتم  يادـخ  زا  يریذـپ  نامرف  یگدـنب و  ظاحل  هب  هک  تسا  رواب 
زا یخرب  هب  ناناملـسم  ام  ندرکن  لـمع  زا  ار  امـش  داـقتنا  همه  نیا  اـب  تسین . مالـسا  زین  اـجنآ  رد  سپ  دوبن  نینچ  یتقو  دـنک و  یم  لـمع 
هچ ياراد  و  تسیچ ؟ مالـسا  هک  تسا  هتکن  نیا  یـسررب  دـنمزاین  خـساپ  لیـصفت : میراد . لوبق  دراد  یعامتجا  دـب  تاریثأت  هک  تاروتـسد 

ینابر یتناید  رب  هک  تسا  ماع  یمـسا  دوخ  یعرـش  تقیقح  رد  اـما  تسا . داـیقنا  يریذـپنامرف و  ياـنعم  هب  تغل  رد  مالـسا  تسا ؟ ییازجا 
لوصا  ) تاداقتعا زا  لکـشتم  مالـسا ، تسا . لیاق  يراتفر  یکولـس و  يداقتعا و  ياـه  هبنج  شیوخ  وریپ  ناـسنا  يارب  دـنک و  یم  تلـالد 

نادنمشیدنا رظن  زا  دشاب . هدرک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هک  تسا  یسک  ناملـسم  تسا . تایقالخا  و  نید ) عورف   ) یلمع ماکحا  نید ،)
هچرگ . 1 تسا : نینچ  ناـمیا  اـب  مالـسا  هطبار  هراـبرد  نادنمـشیدنا  نیا  تارظن  راـصتخا  هب  هک  تسا  ناـمیا  مالـسا ، زا  سپ  هلحرم  هعیش ،
مالسا . 2 تسا . خـسار  داقتعا  نامیا  خـسار و  ریغ  داقتعا  مالـسا  یلو  تسا  يدـمحم  تعیرـش  هب  داقتعا  ياـنعم  هب  ود  ره  ناـمیا  مالـسا و 
ترابع مالسا  . 3 دشاب . یم  زین  تماما  لدع و  هب  داقتعا  نمـضتم  اهنآ  رب  نوزفا  نامیا  یلو  تسا ، داعم  توبن و  دیحوت ، لصا  هس  هب  داقتعا 

هک تسا  يزیچ  نامیا  یلو  تسا ، حاکن و ... زاوج  ندب ، تراهط  لیبق  زا  يرهاظ  ماکحا  ندش  يراج  بجوم  هک  تسا  يروما  هب  مازتلا  زا 
. تسا نآ  عقاو  داقتعا و  تقیقح  نامیا  نکیل  تسا ، نابز  هب  رارقا  داقتعا و  راـهظا  مالـسا  . 4 ددرگ . یم  ترخآ  تداعـس  تاجن و  بجوم 

رکذ زا  سپ  مالسا .)»  » لخدم عیشت ، فراعملا  هریاد   ) تسا لمع  هب  نورقم  داقتعا  نامیا  یلو  تسا ، لمع  نودب  داقتعا  فرـص  مالـسا  . 5
سکعلاب ناریا  رد  تسین و  ناملسم  یلو  تسه  مالـسا  جراخ  رد  هک  نیا  زا  ناتدوصقم  میـسرپ ، یم  یمارگ  رگـشسرپ  امـش  زا  همدقم  نیا 

یمک هدع  يوس  زا  زج  روما  نیا  هک  تسا  یهیدب  دشاب ، جراخ  رد  مالـسا  ماکحا  ای  تاداقتعا  دوجو  امـش  دوصقم  هچنانچ  تسیچ ؟ تسا 
، تفاظن دـننام  اهنآ  هب  مالـسا  هک  تسا  ییاهراتفر  اه و  قالخا  امـش  دوصقم  هچنانچ  دوش و  یمن  تیاعر  جراـخ ، رد  یعقاو  ناناملـسم  زا 
. تسا یناسنا  ره  يرطف  تساوخ  هکلب  مالسا  تساوخ  اهنت  هن  روما  نیا  تسا  ینتفگ  تسا . هدرک  شرافـس  راثیا و ... ناعون ، مه  هب  کمک 
، يراتفر روما  یـضعب  هب  اهروشک  یخرب  رد  تسا . تواـفتم  اـهروشک  رب  مکاـح  گـنهرف  هب  هجوت  اـب  يراـتفر ، یقـالخا و  روما  تاـعارم 
هک تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  اهتنم  دنـشاب . لفاغ  رگید ، یناسنا  روما  زا  دـیاش  روشک ، ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهد . یم  يرتشیب  تیمها 

، نیناوق هب  لـمع  یناـسنا ، ياـهراتفر  هب  مدرم ، یجراـخ  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  فورعم  اـه -  هدـید  هن  اـه -  هدینـش  ساـسارب 
قابطنا اب  تسا  اه  ناسنا  ترطف  اـب  قبطنم  شنیناوق  هک  مالـسا ، ناوریپ  تسا  هتـسیاش  دـنهد . یم  تیمها  رتشیب  رگیدـکی ، قوقح  تاـعارم 

. دنرادرب مالسا  غیلبت  رد  یلمع  یماگ  مالسا  ياه  هزومآ  رب  دوخ  لامعا 

یسک رگا  نیرساخلا  نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  دیامرف : یم  هک  تسا  يا  هیآ  نارمع  لآ  هروس  نآرق  رد 
زین یگدنز  نید  مالسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  باختنا  ینید  مالـسا  زا  ریغ 

ماکحا تسه و 
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شسرپ

یسک رگا  نیرساخلا  نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  دیامرف : یم  هک  تسا  يا  هیآ  نارمع  لآ  هروس  نآرق  رد 
یگدنز نید  مالـسا  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک  باختنا  ینید  مالـسا  زا  ریغ 

هراشا طقف  الاب  هفیرـش  هیآ  رد  دنوادخ  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  تسا  یناسنا  يایند  نتـسیز  رتهب  يارب  نآ  ماکحا  تسه و  زین 
؟ تسا هدومرفن  نایب  يزیچ  ناسنا  یگدنز  رد  نآ  يویند  ریثأت  زا  هدومن  مالسا  نید  يورخا  رثا  هب 

خساپ

نآرق تایآ  رت  قیقد  رتهب و  مهف  يارب  دوش  یم  ضرع  ناتبوخ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  دـیدرک ، حرطم  اـم  اـب  ار  دوخ  لاؤس  هکنیا  زا  رکـشت  اـب 
زین دیا  هدرک  حرطم  هک  یـشسرپ  هرابرد  دشاب . یم  هدش  لزان  عوضوم  نامه  هرابرد  هک  میرک  نآرق  رگید  تایآ  هب  هعجارم  شور  نیرتهب 

ةرابرد یفلتخم  تایآ  میرک  نآرق  رد  دوش . هعجارم  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تایآ  هب  دـیاب  نآرق  ییاهن  رظن  هب  ندیـسر  يارب 
رد هک  يا  هلأسم  دجنگ . یمن  قاروا  نیا  هلصوح  رد  اهنآ  قیقد  یسررب  هک  هدمآ  نارـسخ  هب  ندیـسر  یهلا و  نیمارف  ربارب  رد  میلـست  مدع 

نایز نارـسخ و  نآرق  زا  یتایآ  ًالثم  هدـشن  هراشا  ترخآ  نارـسخ  هب  اهنت  میرک  نآرق  رد  ًـالوا  هک : تسنیا  میزادرپ  یم  نآ  هب  روطـس  نیا 
یلع بلقنا  هنتف  هباصا  ناو  هب  نأمطا  ریخ  هباصا  ناف  فرح  یلع  هللا  دـبعی  نم  ساـنلا  نم  و  : " هدومرف هداد و  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  يویند 

زا دنتسرپ و  یم  رهاظ  نابز و  هب  ار  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یـضعب  و  ( 1"  ) نیبملا نارسخلا  وه  کلذ  هرخالا  ایندلا و  رسخ  ههجو 
رد یسک  نینچ  دننادرگیور  ادخ  نید  زا  دنروخرب  یتفآ  رش و  هب  رگا  دننکیم و  ادیپ  رطاخ  نانیمطا  دنسر  یتمعن  ریخ و  هب  هاگره  ور  نیا 

کئلوا : " دـیامرف یم  ناقفانم  هرابرد  يرگید  هیآ  رد  و  تسا . راکـشآ  سک  همه  رب  یئور  ود  قافنا و  نیا  تسا و  راکنایز  ترخآ  اـیند و 
نانآ مه  تشگ و  لطاب  دوبان و  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  هک  دنیاهنآ  ( 2"  ) نورساخلا مه  کئلوا  هرخالاو و  ایندلا  یف  مهلامعا  تطبح 

لوذبم يورخا  نارسخ  اهنایز و  هرابرد  ار  رتشیب  دیکأت  هجوت و  يویند  ياهنایز  هب  هجوت  رانک  رد  میرک  نآرق  ًایناث  دنناراکنایز . تقیقح  هب 
نیذلا کئلوا  (، 4  ) نورسخ الا  مه  ةرخالا  یف  مهنا  مرجال  ( 3  ) ۀمیقلا موی  مهیلها  مهسفنا و  اورسخ  نیذلا  نیرساخلا  نا  لق  : " دننام هتشاد 

و و " ... ( 6  ) نیرساخلا نم  هرخالا  یف  وه  هلمع و  طبح  طقف  نامیالاب  رفکی  نم  و  (، 5  ) نورسخ الا  مه  ةرخالا  یف  مه  باذعلا و  ءوس  مهل 
یگدـنز يورخا  یگدـنز  اما  تسا . یناـف  رذـگدوز و  رایـسب  يورخا  یگدـنز  اـب  هسیاـقمرد  ییاـیند  یگدـنز  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع 

دراد و یناسنا  هیحور  اب  يراگزاس  هک  يورخا  تایح  یگدنز و  نیمه  زا  يرادروخرب  زین  ناسنا  تقلخ  زا  یلصا  دوصقم  تسا و  نادواج 
هناخ هاگیاج و  تسا  ناویح  وا و  كرتشم  هناخ  هک  يویند  یگدـنز  اذـل  هدـش  هدـیمد  وا  رد  یهلا  هخفن  هک  ارچ  دـشاب  یم  تسا  ینادواج 

هیامرـس هک  ایند  هزور  دـنچ  تاـیح  زا  رگا  هک  تسنیا  میور  یم  اـج  یب  میئاـج و  یبز  اـممیتسین  اـجنآ  زا  اـجنیا و  زا  اـم  تسین . وا  یلـصا 
میهاوخب و هچ  ار  دوخ  دوجو  ياه  هیامرس  هک  ارچ  میا  هدش  یگرزب  نارسخ  راچد  مینکن  هدافتسا  تسرد  تسا  نادواج  تایح  هب  ندیسر 
دور و یم  لیلحت  يدام  يونعم و  ياهورین  درذگ ، یم  تعرـس  هب  رمع  ياهلاس  اههام و  مایا و  تاعاس و  میهد ، یم  تسدزا  میهاوخن  هچ 
دنهد و یم  تسد  زا  ار  یگدنز  رمع و  سیفن  ياه  هیامرـس  دننک  یمن  باختنا  ار  تسرد  هار  هک  یناسک  دوش . یم  هتـساک  تردق  ناوت و 
هب ندیـسر  يارب  ار  هیامرـس  نیا  مامت  یهورگ  دـنروآ ، یم  مهارف  گرزب ، یفاک  ای  رقحم  يا  هناـخ  رایـسب ، اـی  رـصتخم  یلاـم  نآ  ربارب  رد 

ياهب دناوت  یمن  اهنیا  زا  کیچیه  ًاملـسم  يدام ...  رذگدوز  تاذل  شون و  شیع و  ریـسم  رد  ار  نآ  یهورگ  دـنهد و  یم  تسد  زا  یماقم 
هب ار  نآ  دریگب و  ار  گرزب  نایز  نیا  ولج  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  دـننک . یم  نایز  گرزب  رازاب  نیا  رد  همه  دـشاب و  میظع  هیامرـس  نآ 

يرتدنمـشزرا رتاـهبنارگ و  هیامرـس  رمع ) هیامرـس   ) هیامرـس نیا  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  دـنک  لدـبم  میظع  يدوس  تعفنم و 
طقف طقف و  نآ  دـشاب و  رتهب  رتشیب و  نآ  زا  راب  نارازه  اهدـص و  اههد و  هکلب  دوش  رپ  هیامرـس  نآ  یلاخ  ياـج  اـهنت  هن  هک  دروآ  تسدـب 
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یلع نودفاولا  باخ  : " تسا هدمآ  " ع " قداص ماما  زا  بجر  هام  ياعد  رد  هک  روطنامه  ( 7 . ) تسوا برق  ماقم  ادخ و  ياضر  هب  ندیسر 
دنیآ یم  وـت  ریغ  غارـس  هب  هک  اـهنآ  دـش و  دـنهاوخ  سویأـم  دـنوش  یم  دراو  وـت  ریغ  رب  هک  اـهنآ  کـل " ـالا  نوـضرعتملا  رـسخ  كریغ و 
يارب " " ع" : یلع هدومرف  هب  هک  ارچ  میـشورفن  تشهب  ریغ  هب  ار  نآ  مینادـب و  ار  ناـمدوج  هیامرـس و  ردـق  هک  رتهب  هچ  سپ  دـنراکنایز ".
هروس هیآ 11 2 . جـح /  هکرابم  هروس  . 1 ذخآم : عبانم و  ( 8."  ) دیـشورفب نآ  زا  رتمک  هب  ار  نآ  ادابم  تسین  تشهب  زج  ییاهب  امـش  دوجو 

هکرابم هروس  هیآ 5 6 . لمن /  هکراـبم  هروس  هیآ 22 5 . دوه /  هکراـبم  هروس  هیآ 15 4 . رمز /  هکراـبم  هروس  هیآ 69 3 . هبوت /  هکراـبم 
، هغالبلا جهن  فذـح ) ییاجباج و  اب   ) 297 ص295 - ج27 ، يزاریش ، مراکم  رصان  ققحم  داتـسا  رظن  ریز  هنومن ، ریـسفت  هیآ 5 7 . هدئام / 

هلمج 456 راصق ، تاملک 

نید یسانش  رادیدپ 

 . دییامرف نایب  ار  هطبار  نیا  رد  لرسوه  هاگدید  تسیچ ؟  یسانش  رادی  دپ 

شسرپ

 . دییامرف نایب  ار  هطبار  نیا  رد  لرسوه  هاگدید  تسیچ ؟  یسانش  رادی  دپ 

خساپ

مولع هاگیاج  هراـبرد  هدرک ، حرطم  ياهزاـت  وترپ  رد  ار  نیع  نهذ و  هطبار  معا ، روط  هب  ( Phenomenology «) یسانشرادیدپ ( » فلا
زا ياهخاش  عقاو  رد  دزادرپیم . یباـیزرا  دـقن و  هب  یمهف ، دوخ  نیا  يراداـنعم  تلاـصا و  دوخ و  زا  نردـم  ییاـیند  مهف  یتاـبثا و  ینیع و 
هک نیا  ای  و  تسا ؟ اکتا  لباق  نردـم  يایند  یملع  یمهفدوخ  ایآ  - 1 دراد : هدهع  رب  ار  لئاسم  ای  هلأسم  نیا  هب  یهدخساپ  یـسانشرادیدپ ،
ایآ - 2 درک ؟ هعجارم  رتيداـینب  يزیچ  هب  دـیاب  یلک ، روط  هب  اـنعم ) أـشنم  نتفاـی  يارب  ینعی  ، ) نردـم ناـهج  یملع  یمهف  دوـخ  مهف  يارب 

یهاگآ رب  یگلمج  هک  تسایـس -  داصتقا و  گنهرف ، هعماج ، فلتخم  ياههزوح  رد  نردـم ، ياـیند  جـیار  ياـهنامتفگ  اـهیمهفدوخ و 
نامتفگ نابز و  هاگآدوخان  ناهن و  ياهراتخاس  رد  دـنزرویم -  دـیکأت  ام ، یمهفناهج  رب  اـم و  یمهفدوخ  رب  ینعی  هلأـسمیب ، فاـفش و 
هاگدـید زا  یـسانشرادیدپ  ب )  هن ؟ اـی  دـنانوریب  ییاسانـش  لـعاف  ناوـنع  هب  ناـسنا  میقتـسم  یهاـگآ  هصرع  زا  تـقیقح ، رد  دـناهتفهن و 

نیا رب  ینتبم  يو ، یـسانشرادیدپ  ساسا  تسا . ناهج  رد  ناـسنا  هرمزور  یتسه  بسح  رب  یتسه  مهف  یفـسلف  رازبا  (، Husserl) لرسوه
هک دوب  نآ  رب  لرـسوه  رگید ، ترابع  هب  دراد . انبم »  » یناسنا هبرجت  ناهج  تسیز -  نورد  رد  ًاتیاهن  یملع ، ای  ینیع  تقیقح  لک  هک  تسا 
هب تشگزاب  يو ، یسانشرادیدپ  فده  درک . یبایهنیمز  ناسنا  یهاگآ  ياهتیلاعف  رد  ون  زا  دیاب  ار ، مولع  همه  یملع  حالطـصا  هب  قیاقح 

، ینیع ناهج  یلزا  لیصا و  هیلوا و  يانعم  یسانشرادیدپ ، مکح  هب  ینعی ، تسا ؛ یفسلف ) لبقام  يرظن و  لبقام  هبرجت   ) ندش تسیز  هبرجت 
زاب ناهج  لباقم  رد  نهذ  هک  تسا  ياهویـش  ام ، ینهذ  یهاگآ  يانعم  رگید ، يوس  زا  تسا . نادـب  ناـسنا  یهاـگآ  لاغتـشا  لکـش  ناـمه 

« نیع  » و نهذ » ، » هاگدـید نیا  ساـسارب  تسا . رـضاح  اـنعم  قـلخ  رد  دوـخ  تینهذ ، ینعی ، تسا ؛ یکی  تسیز  ناـهج  تینهذ و  دوـشیم .
قیرط زا  اـهنت  اـم  نهذ  زا  جراـخ  ینیع و  ناـهج  ياـنعم  ددرگیم . نییعت  هیلوا  ياهطبار  رد  يرگید ، هلیـسو  هب  یکی  دـناریذپان و  ییادـج 

دوخ رد  یهاـگآ  تقو  چـیه  زین  یهاـگآ  تسا و  یهاـگآ  يارب  یتیعقاو  هکلب  تسین ؛ دوخ  رد  تیعقاو  ناـهج ، دوشیم . هتخاـس  یهاـگآ 
رد هکلب  ینیع ، ناهج  رد  طقف  هن  نهذ و  هصرع  رد  طـقف  هن  اـنعم  ور ، نیا  زا  تسا . ناـهج  زا  ینعی  يرگید ، زیچ  زا  یهاـگآ  هکلب  تسین ؛
ای دوخ و  هناگادج  یتسه  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا  لرسوه ، یسانشرادیدپ  ساسارب  هک  نآ  مالک  ناج  دنکیم . روهظ  ود  نآ  نایم  هطبار 
زا هتخیـسگ  يوزنم و  درفنم ، یهاگآ  هب  ار  انعم  هک  ياهفـسلف  وا  هاگدـید  زا  سپ ، تسه . ناهج  رد  دوش ، هاگآ  ناهج  هناگادـج  یتسه  زا 
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ناهج رد  ار  دوخ  هشیر  اریز  دـناهدش ؛ نارحب  راچد  یعیبط ، مولع  لرـسوه  رظن  زا  نینچمه  تسا . عاـفد  لـباق  ریغ  دزاـس ، دودـحم  ناـهج 
يدوهـش دهاوش  رد  اهنت  تفرعم  ملع و  هنیمز  ای  داینب  یـسانشرادیدپ ، ساسارب  هک  نآ  لاح  دـناهدرپس . یـشومارف  تسد  هب  یناسنا  تسیز 

ار ربتعم  تخانـش  هک  تسا  یهاگآ  نآ  ییالعتـسا  هبرجت  فشک  یپ  رد  لرـسوه  تروص ، ره  هب  دوشیم . تفاـی  یهاـگآ  میقتـسم  هبرجت 
اب یتسه  نآ ، رد  هک  دبای  تسد  ییالعتسا  یگطساویب  ناهج  نآ  هب  دوخ ، یسانشرادیدپ  یفـسلف  حرط  رد  دشوکیم  يو  دنکیم . دیلوت 

ریبعت فلتخم  ياهلکـش  هب  لرـسوه ، یـسانشرادیدپ  هک  درک  تلفغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  تسا . ناسکی  یکی و  یهاـگآ  ربارب  رد  شروهظ 
گروئگ سناه  . » داد تسد  هب  نآ  زا  يدوجو  تلاصا  ریبعت  ناسنا ، یتسه  زا  دوخ  هناسانشرادیدپ  لیلحت  اب  رگدیاه » نیترام  . » تسا هدش 

یهاگآ يارب  تشاد . هضرع  نآزا  هنانکـش  هدولاش  يریبعت  ادـیرد » كاژ   » دـندرک و نآ  زا  یکیتونمره  يریباعت  روکیر ،» لپ   » و رماداـگ »
-2 يودـهم . ییحی  رتـکد  همجرت  لاو ، ناژ  ندوـب ،» تـسه   » هفـسلف - 1 تسا : دـنمدوس  اهباتک  نیا  هعلاـطم  لرـسوه ، هاگدـید  زا  رتشیب 

. دنودالوف هَّللا  تزع  همجرت  یگم ، نایرب  گرزب ، هفسالف 

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 ،

www.noorfatemah.org
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	پرسش
	پاسخ

	از آن جا كه نشانه مسلمان بودن داشتن ايمان است، چطور يك نفر ميتواند به ايمان داشتن خود يقين داشته باشد، به عبارت ديگر: نشانه ايمان كامل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه تفاوتي ميان شناخت يك موضوع و ايمان به آن وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق مؤمن با مسلمان در چيست؟ مؤمن واقعي كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اصولاً فرق ميان اعتقاد و ايمان چيست؟ در صورتي كه فرقي ندارند، بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايمان به امور غيبي، مقدمه ايمان به خداوند است يا ايمان به خداوند را آسانتر ميكند؟ آيا عشق و محبّت از امور غيبي بوده و در افزايش ايمان مؤثر است؟
	پرسش
	پاسخ

	ايمان واقعي چيست؟ آيا همين كه بگوييم يقين داريم كه خدايي هست و از او اطاعت مي كنيم، كافي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آثار بي ايماني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حقيقت ايمان و كفر و رابطه آنها با علم و جهل را شرح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلام و كفر فقهي چه نسبتي با ايمان و كفر كلامي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه قرآن مي گويد : مومنان ايمان به غيب دارند آيا به معناي دستيابي آنان به غيب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است كسي اعتقاداً الهي و عملاً مادي باشد و بالعكس؟
	پرسش
	پاسخ

	ايمان مذهبي چگونه بهجت و انبساط ميآفريند؟
	پرسش
	پاسخ

	ايمان مذهبي چگونه ناراحتيها را كاهش ميدهد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن درست است كه بر اساس قانون فرا گير عليت، هر كس تلاش كند نتيجه كوشش و رنج خود را خواهد ديد و هر كس از علوم تجربي بهره مند بود از طبيعت بهره مي برد و ربطي به ايمان وكفر فاعل ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با عنايت به آن كه حقيقت «ايمان» همان اعتقاد قلبي است، آيا همين مقدار براي رستگاري كافي است؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگي سه گروه كافران ، منافقان و مومنان را توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	خدا از همه رازهاي نهاني آگاه است. اعتقاد به خدا و اعتقاد به آگاهي او بر همه رازهاي نهاني در زندگي انسان چه اثر عملي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	رابطه ايمان با آگاهي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق ميان مؤمن و مسلمان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت مومن با مسلمان در چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	ايمان چيست ؟ هدايت به چه معناست ؟ آيا شرط داشتن ولايت علي شرط لازم و كافي براي ايمان است يا خير. يا آيا طبق گفته و استناد دكتر علي شريعتي ، شرط اصالت عمل را هم بايد داشته باشد يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما چرا خداوند اساس خوشبختي يا بدبختي انسانها را بر مبناي ايمان قرار داده است ايماني كه نه مي توان آن را به درستي تعريف يا مشخص كرد.
	پرسش
	پاسخ

	26- رابطة ايمان و علم چيست؟ آيا ايمان همان علم است يا چيز ديگري است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه كنيز و برده داري در اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شك در مسايل اعتقادي، از انسان سلب ايمان مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي مواقع در اصول اعتقادي (توحيد، نبوت ومعاد) و يا ادعيه در ما تشكيك بوجود مي آيد، علت چيست و چگونه عمل كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شك و ترديد در مباني ديني مذموم واقع ميشود. مگر نبايد دين را با استدلال پذيرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شك در مسايل اعتقادي، از انسان سلب ايمان ميكند؟
	پرسش
	پاسخ


	دين و اخلاق
	اخلاق نسبي است يا مطلق؟
	پرسش
	پاسخ

	پرسش: اين مسئله را كه همه چيز و همه حكم نسبي است، چه كساني مطرح كرده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر هدف اصلي دين طبق فرموده پيامبر(بعثت لاتمم مكارم الاخلاق) اخلاق مي باشد، پس چه نيازي به اين است كه رسماً ديندار باشيم؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي گفته اند اجتماع مولود احتياجات و نيازهاي وجودي انسان است . انسان هااجتماع را براي برآورده شدن اين نيازها درست كرده اند . از آنجا كه شخص انسان دچار تحول و تكامل است , نيازها و احتياجات او نيز تغيير مي كند . بنابراين اجتماع نيز تغيير مي كند . از جـمـل
	پرسش
	پاسخ

	برخي معتقدند كه حسن و قبح مطلق و ثابت نيستند , حتي اموري مثل عدل و ظلم نيزمتفاوتند . مثلا شلاق زدن زناكار در اسلام عدل است اما در جوامع غربي ظلم است .
	پرسش
	پاسخ

	«عقل عملي» در اخلاص و عبادت، چه نقشي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تنها سود و زيان ما، مي تواند ملاك خوب و بد بودن يك موجود يا يك حادثه باشد؟ يا اينكه بايد براي يك قضاوت كلي و نهايي، مجموعه تأثيرات اين حادثه را مورد مطالعه قرار داد؟
	پرسش
	پاسخ

	عقل نظري و عقل عملي به چه معناست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ظلم امري نسبي است؟
	پرسش
	پاسخ

	رابطه بين اخلاق و مذهب چيست و آيا ميتوان گفت كه مذهب پاية اخلاق را تشكيل ميدهد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسائل اخلاقي صرفاً در حوزة دين قرار مي گيرند يا جنبههاي ديگري نيز دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اخلاق اسلامي در دين نهادينه نشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	امكان جايگزيني عمل به وجدان انساني و اخلاقي به جاي دينداري و وابسته شدن در حصار تنگ دين و شريعت ؟
	پرسش
	پاسخ

	آزمايش گربه ي شرودينگر كه بعضي در مورد نسبي بودن اخلاق به آن استناد مي كنند چيست و چگونه مي توان آن را نقد كرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي معتقدند چون حُسن اعمال نيك و قبح اعمال ناپسند بديهي است پس در حوزه اخلاق نيازي به دين نيست اين عقيده چگونه قابل بررسي است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از جامعه اخلاقي كه آقاي سروش مطرح مي كند چيست. شرح اين نظر و ادله و نقد آن را به صورت كاملا مشروح بيان فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا خوب وبدي براي خداوند وانسان مطلقند يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن نويسنده كتاب دانش و ارزش كه ميگويد بايد از هست نتيجه نميشود، درست است؟ و آيا اين نتيجهگيري با مسأله فطرت در مبحث اخلاق مخالفت ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا داشتن يك دين صحيح، مي تواند ضامن تكامل اخلاقي انسان باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بنيان هاي اخلاق از دين برمي آيد يا دين در سايه ارزش هاي اخلاقي پذيرفتني مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	تهذيب اخلاقي و رسيدن به كمالات اخلاقي، از طريق روان شناسي نوين امكان پذيراست؟ در اين صورت بشر چه نيازي به دين خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ


	تجربه ديني
	چه فرقي بين تجربه رواني و وحي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تجربه ديني قابل بيان است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اگر حضرت پيامبر(ص) عمر بيشتري داشتند به قرآن اضافه نميشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيات قرآن تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده نازل ميگشت آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت قرآن نسبت به آن حالت فرضي نقص
	پرسش
	پاسخ

	چه رابطه اي بين تجربه ديني و ايمان وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	كثرتگرائي ديني
	پلوراليسم ديني چيست؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پيروي از هر آييني مايهي نجات است ؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال: در صورت ثابت شدن ضرورت دين و خدا و رسول چه معياري وجود دارد كه بايد اسلام را بپذيريم؟
	پرسش
	پاسخ

	مردم ايران و كشورهاي مسلمان كه به خداوند اعتقاد دارند و او را ميپرستند و خداوند هم وعده فرموده كه هر كس او را عبادت كند به بهشت ميرود. در صورتي كه بيشتر كشورهاي خارجي مثل آمريكا و روسيه و آلمان و... كه به خداوند اعتقادي ندارند به جز عده قليلي از آنها، آ
	پرسش
	پاسخ

	ميگويند الطريق الوصول الي الله بعدد الانفس. آيا ميتوانيم استنباط كنيم بجز تشيع علوي راه ديگري براي وصول به خداوند وجود دارد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا بهشت فقط براي شيعيان 12 امامي است يا ديگر مردم از جمله سني ها مي توانند وارد بهشت شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	از پيامبر6 روايت شده است كه فرمود: "به تعداد نفوس انسانها، راه رسيدن به حقيقت وجود دارد." ميخواستم بدانم مقصود حضرت چه بوده و آيا اين حديث نميتواند مورد سوءاستفادة كساني قرار گيرد كه به پلوراليسم و تكثرگرايي معتقد هستند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	آيا ما شيعيان انسان هاي واقعي و برگزيده هستيم و بقيه مردم همه گمراه هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل كتابي كه به پيامبر ايمان نياورده اند بهشت شامل آنها مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد شبهه نسبي بودن حققيت و تأثير پذيرفتن آن بر روي عقايد اسلامي فرد و همچنين جواب اين شبهه توضيح فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميتوان تنها حقانيت اسلام را نسبت به مسيحيت و يهوديت اثبات كرد؟ چه اشكالي دارد كه همه اديان حق باشند و «پلوراليسم ديني» صحيح باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	حقانيت يك دين را از چه راههايي ميتوان اثبات نمود ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تنها شيعيان و محبين حضرت علي ـ عليه السلام ـ به بهشت مي روند پس تكليف پيروان اديان و مذاهب ديگر چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه دين اسلام بهترين دين نزد خداوند است، آيا از اديان ديگر مانند مسيحي و يهودي نيز كسي به بهشت ميرود؟ آيا همه شيعيان - چه گنهكار و چه بي گناه - در آخرت به بهشت ميروند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بهشت اختصاص به مسلمين دارد يا اينكه يهود و نصاري هم به بهشت راه پيدا مي كنند ، ولو در طول عمرشان اسلام را قبول نكنند و يهودي يا مسيحي بميرند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هميشه نقل است "موسي به دين خود، عيسي به دين خود" توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه 27 سوره مائده كه به اهل انجيل فرمان داده مي شود طبق كتابشان حكم كنند آيا منظور همان پلوراليزم ديني است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه اثبات مي كنيد كه اين دين بر حق است و ديگر اديان نابه حق؟ شايد اگر شما در يك خانواده يهودي يا لائيك به دنيا مي آمديد اكنون تمام سعي تان را در جهت توجيه به حق بودن آنها به خرج مي داديد. اين طور نيست؟ شايد اگر شما در يك جزيره كه در آن فقط 20 نفر زندگي
	پرسش
	پاسخ

	آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
	پرسش
	پاسخ

	با وجود چند ميليارد انسان روي زمين كه داراي اديان و عقايد متفاوتي هستند تكليف آن ها در جهان آخرت چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	تعداد قابل توجهي از مردم اعم از مسيحي، مسلمان (سنّي و شيعه) و حتّي لائيك بر اساس تعليمات خانوادگي و تحت تأثير تبليغات اجتماعي و حكومتي و به تعبيري به صورت تقليدي، ملتزم به مذهب خود هستند و به طور تحقيقي از مذاهب ديگر اطلاعي ندارند. آيا اين گونه اشخاص جاه
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليل تنها اسلام دين حق است و ساير اديان باطل است؟ (آيات و روايات هم مورد قبول غير مسلمان نيست).
	پرسش
	پاسخ

	در سوره آلعمران آيه 19 آمده است: "دين نزد خدا اسلام است" آيا به درستي اين همه مسيحي و يهودي كه امروزه در دنيا زندگي ميكنند، در آن دنيا از زيانكاران خواهند بود؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آمدن پيامبران با اديان گوناگون (كه موجب نفاق بين انسانها مي شود ) آيا سدّي در مقابل كمال انسانها نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مسيحي مي تواند به سعادت مورد نظر ائمه اطهار برسد؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند مي فرمايد ما دين اسلام را برگزيده ايم كه كامل ترين دين است، در حالي كه تعداد محدودي مسلمان هستند، آيا فقط خداوند به فكر همين تعداد انسان است و آن ها از نعمت هدايت برخوردار كرده است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيه 62 سوره بقره كه مي گويد : پيروان هر مذهبي بايد به مذهب خود عمل كنند وهمين قدر كه بـه خـدا و آخرت ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند را كافي دانسته پس چه لزومي دارد كه يهود و نصاري و پيروان اديان ديگر اسلام را پذيراشوند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پيروي از هر آئيني مايه نجات است ؟
	پرسش
	پاسخ

	هـرگاه اسلام ناسخ دينهاي ديگر است , چرا در برخي از آيات قرآن , هر يك از افرادو ملل جهان را اعـم از مـسـلـمان و يهودي و مسيحي و 000 در صورتي كه به خدا ايمان داشته باشد و عمل نيك انـجـام دهد , اهل نجات مي داند و مي گويد : براي چنين افرادي در روز رستاخيز تر
	پرسش
	پاسخ

	دو طرز تفكر افراطي و تفريطي در زمينه «پذيرش عمل خير غير مسلمانان از سوي خداوند» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل عقلي طرفداران مسئله «عدم تفاوت بين مسلمان و غير مسلمان در پذيرش عمل خير از سوي خداوند» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل عقلي و نقلي طرفداران مسئله «پذيرش عمل خير از سوي خداوند، فقط از مسلمانان» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ما در سراسر جهان افرادي را مي شناسيم كه مسلمان يا شيعه نيستند، اما انسانهاي خوبي هستند و درست كردارند. بسياري از اختراعات توسط دانشمندان غير مسلمان انجام شده است. آيا درست است كه همگي آنها را به اين دليل كه مسلمان نيستند، مستحق جهنم و عذاب الهي بدانيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا استدلال به آيه 62 سوره بقره (كه ميفرمايد مسلمانان، يهوديان و مسيحيان و صائبان هر كدام به خداوند و روز قيامت ايمان بياورند و عمل نيك انجام دهند نزد پروردگار پاداش دارند و خوف و بيم و اندوهي نخواهند داشت) جهت مختار بودن انسان در پيروي از هر آييني صحيح
	پرسش
	پاسخ

	بطور كلّي چه انگيزه يا انگيزه هايي موجب پيدايش تفكّر پلوراليسم شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	كثرت گرايي ديني در بُعد نظري يعني چه؟ و آيا قابل پذيرش است؟
	پرسش
	پاسخ

	باتوجه به آيه 19 سوره آل عمران ( ان الدين عند الله الاسلام ) و آيه 6 كافرون ( لكم دينكم ولي دين ) چگونه مي توان به دين واحد اعتقاد داشت ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از كلام حضرت علي ( ع ) كه مي فرمايند اگر حق خالص بود و باطل خالص بود كسي گمراه نمي شد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از كلام حضرت علي ( ع ) كه مي فرمايند اگر حق خالص بود و باطل خالص بود كسي گمراه نمي شد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از بعثت پيامبرر خاتم((صلي الله عليه وآله))فقط مسلمانان به بهشت مي روند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر همه پيامبران از سوي خداوند مبعوث شده، بر حق هستند چرا در حال حاضر غير از اسلام دين ديگري پذيرفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا معقول است كه بگوييم: مثلا يهودي ها و مسيحي ها و صاحبان اديان و مذاهب غير از اسلام همگي جهنّمي هستند و فقط شيعيان به بهشت مي روند؟
	پرسش
	پاسخ

	ملاكهاي داوري درباره حقانيت اديان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اديان و كيش هاي مختلف بر حقند و همه راهي براي رسيدن به حقيقت و سعادتمندي مي باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توان ثابت كرد كه حق با كساني است كه نماز مي خوانند نه با كساني كه به كليسا مي روند ؟
	پرسش
	پاسخ


	علم و دين
	آيا دين با علم منافات دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به پيشرفت هاي گستردة علوم، نقش دين چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با گذشت زمان و پيشرفت علوم تجربي، تعارض بين علم و دين آشكارتر نميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	جمله « علم ذاتا سكولار است يا نه» يعني چه؟جواب آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خود علم فايده دارد؟ يعني اگر مثلا عدد ريگهاي بيابان را بياموزيم هر چند سودي در آن نباشد آيا دانستن اين موضوع بهتر از ندانستن آن خواهد بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا گاهي اعتقادات ديني و مطالب علمي با يكديگر تضاد دارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	در تعارض قرآن و علم چه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود پيشرفت علوم و فراهم شدن وسايل رفاه، بشر داراي آرامش و راحتي كمتري است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علم و عقل با دين تعارض دارند؟ رابطه آنها چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در جهانبيني اسلامي تأثير و ارتباط علم و ايمان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	: تفكيك علم و ايمان از يكديگر چه نتايجي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	جورج سارتن ، در مورد نياز انسان به مثلث هنر ، ايمان و علم چه گفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا از ديدگاه قرآن و روايات اسلامي اهميت علم منحصر به علوم ديني است؟ يا مطلق علم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا از ديدگاه قرآن اهميت علم منحصر به علوم ديني است؟ يا مطلق علم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا از ديدگاه روايات اسلامي اهميت علم منحصر به علوم ديني است؟ يا مطلق علم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان با كنار نگذاشتن ارزشهاي اسلامي و انساني در علم و صنعت پيشرفت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان علم و دين را از هم جدا كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	ضرورت و اهميت تحقيق و پژوهش از ديدگاه اسلام و قرآن را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علم و تكنولوژي به دين وابسته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علم محوري كه بر دين تقدم يافته از سوي قرآن كريم بيان شده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا برخي از نظريههاي علمي با آيههاي قرآن مغايرت دارد؟ داروين پيدايش انسان را يك سير تكاملي ميداند، ولي قرآن آدم و حوا را نخستين انسان ميداند، چرا چنين است
	پرسش
	پاسخ

	فرق بين علوم ديني و غير ديني چيست
	پرسش
	پاسخ

	منظور از علم در اسلام چيست؟ توضيح دهيد و آيا درس هايي كه ما نيز مي خوانيم جزو علم محاسبه شود و يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فقط علمي كه موجب معرفت الله مي شود مفيد است ؟ با اين حساب تكليف بقيه علوم مثل تاريخ و فيزيك و شيمي و غيره چه مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اشتراكات و تعارضات بين علم و دين در چه مواردي است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اصولا امكان دارد كه يافته هاي علمي متعارض با آيات قران باشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر قران درباره پيشرفت علم و تكنولوژي جديد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توانيم بگوييم كه علم زير مجموعه اي از دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	شبههاي برايم به وجود آمده است. البته ميدانم ميان علم و دين تقابل نيست؛ ولي ميخواهم مسأله برايم روشن شود. سؤال من اين است: ميدانيم در اسلام بر ارزش گرسنگي بسيار تأكيد شده است و در حديث داريم: معده خانه درد است و دواي آن گرسنگي است؛ ولي از آن طرف در علم
	پرسش
	پاسخ

	آيا بشر ميتواند از راه تكنيك جديد به سعادت برسد؟
	پرسش
	پاسخ

	با اهميتي كه علوم غيرديني دارند, آيا اين علوم در شناخت و ايمان فرد تاءثيري دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي شود از علوم تجربي لذت برد و آن را با علوم اسلامي عجين كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	: چرا علوم اسلامي، خود را با تكنولژي روز و ارتباطات امروز خود را هماهنگ نمي نمايد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اضافه كردن كلمه اسلامي به انتهاي نام يك علم (مثل پزشكي اسلامي ،اقتصاد اسلامي و...) چه معنايي دارد؟آيا معنايش اين است كه در آن رشته فقط بايد به احاديث و آيات مرتبط رجوع كرد و حداكثر تفسير يا آزموني رويشان انجام داده يا اين كه از آيات و روايات مي توان روشي
	پرسش
	پاسخ

	تعارض آموزههاي ديني با يافتههاي علمي در پوشيدن لباس سياه و سياه پوش كردن تكايا و محافل چه توجيهي دارد؟ يافتههاي علمي حكايت از تأثير مثبت لباسهاي روشن، در نشاط و شادي و ارتقاي فعاليتهاي انساني و تأثير منفي لباس سياه در اين امور دارد كه با سنت رايج دين
	پرسش
	پاسخ


	عقل و دين
	لطفاً مراتب عقل را توضيح داده بگوييد آيا عقل ما را بينياز از دين ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	بر حسب تلازم بين حكم شرع و عقل چه ضرورتي در انتخاب دين وجود دارد؟ يعني وقتي هر آن چه را كه شرع مقدس و پيامبر اكرم (ص) آورده، عقل درك كند و بتواند قوانين مثل قانوع شرع را ارائه دهد، چه نيازي به پذيرش دين وجود دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن پيرامون جايگاه عقل و انديشه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در شناخت دين و عقايد، استناد به عقل ضروري است، زيرا كه عقل به نص احاديث حجت باطني است و از حجت باطني به حجت ظاهري ميرسيم. اما در جايي ديگر داريم كه هيچ كس در هيچ جاي عالم نميتواند بدون تسلط بر قرآن و كليدهاي فهم آن و اخبار و احاديث و ق
	پرسش
	پاسخ

	اسلام براي نجات تودههاي مردمي كه در جهل مطلق بودند، نازل شد و زماني كه بشر به تمدن و تكامل برسد، ديگر نيازي به دين نيست پيامبر نيز مكمل بودن دين و عقل را با هم بيان ميكند; بنابراين اگر عقل در شرايط آن روز در قالب وحي آمده امروز در عصر جديد، از ذهن
	پرسش
	پاسخ

	ميزان ارزش و اعتبار عقل در شنǘΘʠمعارف از نظر اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	استفاده از قوه عقلانيت در قرآن و اسلام را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بعضي موارد مثل نماز مسافر و يا ربا بين دين و عقل تعارض ايجاد مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	تفكر و تعقل منطقي درباره «مسكوت عنه قرآن» چه سان است آيا همان اهميت و فضيلت مسائل گفته شده را دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقي از ديدگاه اسلام چيست؟
	از ديدگاه اسلام عقل چيست و چه جايگاهي در شناخت دارد؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	اساساً انسان چه نيازي به دين دارد؟ مگر انسان با عقل خود نميتواند راه خود را بشناسد و نيازهاي خود را تأمين كند؟ بنابراين با وجود عقل، ديگر چه حاجت به دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر جايي از اسلام با استدلالهاي عقلي ما تضاد يا تناقض داشته باشد و ما براي يافتن پاسخ و راه انطباق تلاش كنيم و به پاسخ نرسيم، وظيفه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان با كمك عقل به حقانيت اديان پي برد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عقل و اجتماع عقلاء براي سعادت كافي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا با وجود برهان وحي، دليل عقلي مردود نيست؟ با اينكه بسيار ميشود كه عقل، در احكام خود اشتباه ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان با كمك عقل به حقانيت اديان پي برد؟
	پرسش
	پاسخ

	26- رابطة ايمان و علم چيست؟ آيا ايمان همان علم است يا چيز ديگري است؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اسلام عقل چيست و چه جايگاهي در شناخت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	معيار شناخت خوبيها و بديها چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	دين و ايدئولوژي
	آيا نظريه سروش كه حقيقت دين حيرت افكني است با قرآن و اسلام سازگار است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دين، ايدئولوژي است و آيا ايدئولوژيك كردن دين درست است؟ نظر دكتر شريعتي در اين مورد چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	معرفت ديني
	فهم و درك ما از دين , مبتني بر معرفت و ادراك مفهوم الفاظ و كلماتي است كه در منابع ديني به كار رفته است . از طرفي مفهوم كلمات و الفاظ را از عرف و عامهء مردم مي گيريم ; پس اگر عرف اشتباه كند و ياكاربرد اين الفاظ تغيير يابد, معناي كل دين عوض مي شود. آيا اين
	پرسش
	پاسخ

	معارف ديني قداست ندارند چون فهم بشري نسبي است .
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	معرفت ديني چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	معرفت ديني چيست
	پرسش
	پاسخ

	شهيد مطهري چه ديدگاهي درباره نسبيت معرفت ديني دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فهم از دين بايد در تمام زمان ها يكسان باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	دين چيست ؟ معرفت ديني يعني چه؟ آيا معرفت ديني جزء دين است يا متباين با دين است؟ چه نسبتي با دين دارد؟
	پرسش
	پاسخ


	زبان دين
	ديدگاهها نظريه ويتگنشتاين است كه در آن مي گويد معرفت آدمي تابع نحوه معيشت اوست را بيان فرماييد؟
	پرسش
	پاسخ


	هرمنوتيك
	هرمنوتيك به چه معنا است، و در چه حوزه هايي مطرح مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از روش شناسي فهم قرآن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظرية « هايدگر» و «گادامر» در مورد تفسير متون و نيز اشكالات وارد بر اين نظريه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در تفسير قرآن يا يكي از متون مقدس، محور، تحصيل مقاصدفرستنده كتاب و نويسنده آن است يا خود متن و فهم مفسر؟ تا جايي كه گاهي اين مسأله را در كتابهاي هرمنوتيك به صورت مؤلف مدار، متن مدار و يا مفسر مدار مطرح ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	بحث هرمنوتيك توسط چه كسي و در تحت چه عنواني در ايران مطرح شد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه رابطه اي بين هرمنوتيك و قرايت هاي مختلف از دين است ؟
	پرسش
	پاسخ

	الف در مورد هرمنوتيك توضيح دهيد.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	هرمنوتيك چيست لطفاً پيرامون آن توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	هرمنوتيك چيست؟ مباني آن كدام است و آيا نقدي بر آنها وارد است، يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	هرمنوتيك و فهم دين ،نظريه شلاير ماخر در رابطه با هرمنوتيك نقد فرماييد با توجه به سه گرايش در ارتباط با ساز و كار فهم متن و هرمنوتيك كه عبارت است از :1. اصل با مولف متن است 2. اصل با متن بوده و متن مستقل از مؤلف است 3. اصل با مفسر متن است ،هرمنوتيك شلاير م
	پرسش
	پاسخ

	هرمنوتيك به چه معناست و تفسير قرآن و هرمنوتيك چه ارتباطي با يكديگر دارند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)


	قرائتهاي مختلف از دين
	بعضي از نويسندگان نوشته اند: شريعت صامت است، ما به حرفش مي آوريم: آيا اين نظر پايه و اساسي دارد يا بي اساس و پوچ است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا علما در بعضي از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مراجع تقليد در بعضي مسائل با هم اختلاف دارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فهم فقها در مورد احكام شرعي، اختلاف در فهم و قرائت محسوب ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه امام علي (ع) در مورد قرائتهاي مختلف چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظرية « هايدگر» و «گادامر» در مورد تفسير متون و نيز اشكالات وارد بر اين نظريه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	قرائت هاي مختلف ازدين يعني چه؟ وبا اختلاف فتواي مراجع در بعضي از مسائل چه فرقي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيابحث كثرتگرائي ديني با قرائتهاي مخلف يكي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بين اختلاف فتاوا و پلوراليزم ديني رابطه اي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرائت هاي مختلف از دين ممكن هست؟ به چه دليل؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قرائتهاي مختلف از دين نظريه تفسير به راي را به رسميت مي شناسند يا نه ؟
	پرسش
	پاسخ

	دين ما اسلام است و همة ما پيروي يك دين هستيم پس چرا مراجع با هم اختلاف نظر دارند و احكام شرعي در رسالهها مختلف بيان شده است
	پرسش
	پاسخ

	آيا درك از اسلام ثابت است ؟
	پرسش
	پاسخ

	در اسلام داريم كه اسلام دين واحد الهي است يعني اينكه در مورد يك مسئله اي در آن واحد فقط يك حكم داريم يعني نمي شود بگوييم كه كسي كه مثلا آدم كشته است هم مي شود حكم ايكس و هم مي شود حكم واي و...را اجرا كنيم و اسلام مي گويد كسي كه آدم كشته بايد قصاص شود حال
	پرسش
	پاسخ

	قبول مقدمات پنجگانهاي كه آقاي شبستري براي فهم يك متن مطرح كردهاند، چه لوازمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا فهم يك متن، عين فهميدن مقصود صاحب آن متن است و عناصر مفاهمه كدامند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ميتوان گفت كه تمام برداشتهايي كه از دين ميشود، مورد قبول و صحيح است
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بين مراجع از نظر فتوا اختلاف وجود دارد؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا فهم يك متن عين فهميدن مقصود صاحب آن متن است ؟ و عناصر مفاهمه كدامند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا صحبت هرشخصيت حوزوي يا مكتوب آن در هرزمينه اي همان نظر اسلام است , واگرنظراسلام است چرا اين قدر اختلاف مي باشدوچگونه نظرصحيح راتشخيص دهيم ؟
	پرسش
	پاسخ


	نيازهاي بشر به دين
	آثار اعتقاد به دين در زندگي انسان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال : دين به انسان براي بر آوردن نيازش چه كمكي مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بشر همواره ديندار بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به پيشرفت هاي علمي انسان، ديگر چه نيازي به دين است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علم مي تواند به اين سؤال ها پاسخ دهد: من كيستم؟ از كجا آمده ام؟ براي چه آمده ام؟ به كجا مي روم، اگر علم نمي تواند پاسخ دهد، جواب اين سؤال ها را انسان از چه منبعي به دست مي آورد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دين براي ما كه الان از خوب و بد همه چيز آگاهيم لازم است يا براي اعراب جاهل آن زمان كه دختران خود را زنده به گور ميكردند لازم بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جامعة انساني رو به تكامل مي رود يا تنزل؟
	پرسش
	پاسخ

	در كـشـورهـايـي كـه مردم آنها روابط اجتماعي خوبي دارند و به حقوق يكديگر تجاوزنمي كنند , عدالت و حسن تفاهم در ميان آنان برقرار است . در چنين كشورهايي دين چه نقشي را مي تواند به عهده بگيرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اريك فروم ،دربارة نيازمندي همه انسانها به دين چه گفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	بوعلي، در مورد نياز انسان به شريعت و نبي چه گفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن عده اي كه مي گويند قوانين بشري مي توانند ـ براي اداره امور جامعه ـ جاي دين را بگيرند درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	نمونههايي از قوانين اسلام كه بر اساس فطرت و نيازمنديهاي انسان وضع شده را ذكر كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دين، امري لازم و ضروري است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مردم روز بروز با اسلام نزديكترمي شوند يا دورتر؟
	پرسش
	پاسخ

	فايده مسلمان شدن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه ضرورتي دارد كه ما دين داشته باشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دين براي انسان است يا انسان براي دين ؟
	پرسش
	پاسخ

	دين اسلام تا چه اندازه توانسته است نيازهاي انسانها را برطرف كند؟
	پرسش
	پاسخ

	احساس ارزشمندي در پناه دين به چه اموري بستگي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فوايد دين براي بشر امروز چيست؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	نقش دين در زندگي (فردي و اجتماعي) انسان چيست؟ چرا حتماً انسان بايد دين دار باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسان امروزي نيز نياز به دين دارد ؟ و چرا اين دين بايد از جانب خدا باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا دين وجود دارد و چرا ما بايد دين داشته باشيم آيا واقعا لازم است بعضي كارها را انجام دهيم و از انجام برخي خودداري و اجتناب كنيم.براي رسيدن به پاسخ اين سئوال چيزهايي را شنيده ام و يا خوانده ام ولي مرا راضي نكردند در نهايت به فلسفه روي آوردم تا بعضي جاها
	پرسش
	پاسخ

	دين در جامعه امروزي و انسان متمدني كه به تكنولوژي پيشرفته مسلح است، چه فايده و ثمري خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دين ميتواند شادي مورد نياز انسان را تأمين كند؟ آيا تعاليم مذهبي و دستورهاي ديني مانع شادي و شادماني انسان نميگردد؟ براي مثال، آيا سفارش به گريه و عزاداري موجب غم و اندوه و افسردگي انسان نميگردد؟
	پرسش
	پاسخ

	انسان چه نيازي به دين دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بشر همواره ديندار بوده است ؟
	پرسش
	پاسخ


	دين و فطرت
	با نگاهي به جهان پيرامون روشن مي شود كه اكثريت مردم رو به بدي و تباهي دارد، اما اگر دين و توحيد و گرايش به خوبيها در نهاد انسان گذارده شده و به اصطلاح فطري آدميان است، پس چرا اكثريت به خلاف آنها گرايش دارند; و اكنون جهان ما رسماً سكولار است. پس بايد گفت ك
	پرسش
	پاسخ

	استدلال به آيه فطرت كه منشأ و ريشه دين را در فطرت انسان ميداند چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه فطرت كه منشأ و ريشه دين را در فطرت انسان ميداند ممكن است چنين توهم شود كه آيه 213 سوره بقره كه منشأ دين را بيرون از گوهر انسان و ضرورت اجتماعي بودن او ميداند با فطري بودن دين ناسازگار است اين شبهه را چگونه پاسخ ميدهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از حس ديني چيست؟ و چه دليلي براي وجود حس ديني آورده اند ؟
	پرسش
	پاسخ

	عوامل بي توجهي به فطرت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خداجويي امري فطري است چرا عده اي منـكر خـدا هسـتند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر انسان فطرتا خداجو مي باشد, چرا افرادي مشرك و كافر مي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بشريت ارزشهاي اصيل و اخلاق فطرتا پاك خود را فراموش كرد.
	پرسش
	پاسخ

	لطفا توضيح دهيد اگر آيين اسلام با فطرت انسانها سازگار است چرا اين قدر ارزشهاي اسلامي در جامعه خودمان و در دنيا دچار غربت و فراموشي است؟ و اصولا چرا دين دار بودن اين قدر سخت است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايمان به خدا فطري است يا معلول عوامل ديگر؟
	پرسش
	پاسخ

	چه آياتي در قرآن از راه محبت به تبيين فطرت مي پردازد؟
	پرسش
	پاسخ

	اسناد مستقيم اراده تطهير به خداوند و نه كس و چيز ديگر، در آيه «تطهير»، بيانگر چه نكاتي است؟
	پرسش
	پاسخ


	دين و تقليدناپذيري
	بسياري از ما مسلمانان به خاطر اين كه در خانواده مسلمان بزرگ شدهايم، مسلمانيم و اگر در يك خانواده يهودي بوديم، حتماً يهودي بوديم. پس يهوديان كه مسلمان نيستند، چه تقصيري دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	از اول دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه به صورت تقليدي تربيت شده و هيچ گاه دنبال آن نبود يا ما را طوري تربيت نكردند كه دنبال تحقيق برويم و بدانيم چرا مسلمان يا شيعه هستيم. اگر ما در زمان جاهليت بوديم، مي گفتيم از پدران و اجدادمان پيروي مي كنيم و يقيناً ج
	پرسش
	پاسخ

	من فكر مي كنم كه اگر پدر و مادرم در آمريكا زندگي مي كردند يا هر جاي ديگر قطعاً من شيعه نبودم چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	حال كه ما در خانواده و جامعه اي مسلمان متولد شده و رشد پيدا كرده ايم، آيا ديگر لازم نيست كه درباره اسلام تحقيق كنيم؟ و آيا بايد آن را بدون چون و چرا بپذيريم؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه قرآن كريم چگونه ميتوان از ترديدها و شكها، رهايي يافت و بر دين حق اسلام و شيعه ايمان واقعي داشت
	پرسش
	پاسخ

	مراد از تقليدي نبودن اصول دين چيست و چگونه مي توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما بايد به دين پدرمان باشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين احتمال وجود نداشت كه اگر ما در خانواده مسيحي به دنيا مي آمديم مسيحي بوديم و حالا چون در خانواده اي مسلمان به دنيا آمده ايم مسلمان هستيم آيا اسلام ما ارزشي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه ما بايد با مطالعه و تحقيق پيرامون دين و مسائل ديني بينش و آگاهي خود را در اين زمنيه افزايش دهيم و به قول معروف فقط به خاطر مسلمان بودن پدر و مادرمان اسلام نياورده باشيم لازم است مطالعاتي داشته باشيم، لطفا مرا در مورد كتابهايي كه مي توانم
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	اگر يك شيعه بخواهد سني بشود و يا يك سني بخواهد شيعه بشود (تغيير مذهب بدهد) شرعاً و قانوناً مجاز است يا خير؟ و آيا تأثيري در دنياي اخروي آن دارد يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	چه تفاوتي ميان تقليد كوركورانه و تقليد در احكام دين وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	به فرموده يكي از ائمه(عليهم السلام) اگر با تحقيق وارد دين شويد، از آن خارج نخواهيد شد. ما ميدانيم مسلمان به دنيا ميآييم و به سن تكليف ميرسيم. اگر دين ديگري را انتخاب كنيم حكم خارج شده از اسلام بر ما لازم ميآيد و محكوم به مرگ ميشويم، چه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه مي توانم اسلام تقليدي نداشته باشم و خودم در مورد دين تحقيقي و استدلالي عمل كنم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تغيير مذهب مثلاً سني، شيعه شود يا شيعه به مذهب اصل سنت در آيد، گناه است، چون ميان مردم گفته مي شود: فلاني انسان كثيفي بود، زيرا مذهبش را فروخت يا عوض كرد؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	اگر پدران و مادران ما كافر بودند يا مسيحي و... باز امكان داشت با ايماني كه به خدا داريم، مسلمان شويم و به مذهب تشيع روي آوريم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما در سن بلوغ نمي توانيم مذهب خود را انتخاب كنيم؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	چرا افراد هميشه بايد دين پدر و مادر خود را داشته باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	1- آيا در مسائل اساسي و اصولي اسلام ميتوان تقليد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	براي انتخاب دين ، از كجا بفهميم كه كدام مذهب و دين حق است ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي يافتن دين صحيح چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شك و ترديد در مباني ديني مذموم واقع مي شود. مگر نبايد دين را با استدلال پذيرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا غير از اين كه درباره اسلام و شيعه بايد تحقيق و پژوهش انجام دهيم لازم است درباره اديان و مذاهب ديگر نيز تحقيق كنيم ؟ تحقيق در مسائل ديگر آيا براي دعوت آنها به دين اسلام و جواب دادن به سؤالات آنها بر همه واجب است ؟تحقيق در مسائل شيعه تا چه حدي بر ما واج
	پرسش
	پاسخ

	ما كه به پيروي از خانواده خويش به دين اسلام روي آورده ايم اكنون مثل آنهايي نيستيم كه پيروي از پدران خويش به آئين مسيحيت يا ديگر مذاهب روي آورده اند؟ براي جلوگيري از اين حالت چه بايد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	ما كه در انتخاب دين نقشي نداشتيم و چون پدر و مادر ما مسلمان بودند، مسلمان شديم حالا كساني كه در محيط بت پرست و در خانوادههاي بي دين متولد ميشوند چيست
	پرسش
	پاسخ

	خداوند از كساني كه چشم گوش بسته از دين آبا و اجداد خويش پيروي مي كنند انتقاد مي كند, حال با كساني كه اسلام را اين گونه پذيرفته اند چه مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	ميخواهم در اسلام و در امور اعتقادي تحقيق كنم , از چه طريقي و با مراجعه به چه منابعي مي توانم به هدف خودم برسم ؟
	پرسش
	پاسخ

	آنچه از اصول و فروع دين آموخته ام بدون آگاهي كامل بوده و اين مرا به ترديد وا مي دارد چگونه به آگاهي كامل برسم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه است كه من نبايد در مورد هدف خلقت و چگونگي انجام اعمال خودم (جبر و اختيار) فكر كنم و با اين حال اين دين را نيز با همه دستوراتش بپذيرم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا غير از اين است كه درباره اسلام و شيعه بايد تحقيق و پژوهش انجام دهيم لازم است كه درباره اديان و مذاهب ديگر نيز تحقيق كنيم ؟ تحقيق در مسائل ديگر آيا براي دعوت آنها به دين اسلام و جواب دادن به سؤالات آنها بر همه واجب است ؟تحقيق در مسائل شيعه تا چه حدي بر
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه اصول دين تقليدي نيست چرا بايد كودكان قبل از رسيدن به سن بلوغ متدين و مذهبي تربيت كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	تقليد، پذيرفتن بدون دليل است، و عقل انسان چيزي را بدون دليل نميپذيرد.
	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ

	آيا اسلام مومنان را مقيد به پذيرش خواست اكثريت مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دموكراسي از نظر اسلام درست است ؟ نظر امام خميني ( ره ) در مورد دموكراسي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا استفاده از لفظ ليبراليسم اسلامي صحيح است و آيا اين واژه مترادف مردم سالاري ديني است؟
	پرسش
	پاسخ

	خاصيت دموكراسي از نظر قرآن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت مردمسالاري ديني و غربي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دموكراسي مربوط به كدام مكتب سياسي است و آيا دموكراسي مختص ليبراليسم است يا تنها روش پياده كردن عقل در جامعه است؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	در مورد دموكراسي برايم لطف كنيد توضيح بدهيد ؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت اچهارم)
	پاسخ(قسمت پنجم)

	فهرستي از اشكالات وارد بر دموكراسي چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت چهارم)
	پاسخ(قسمت پنجم)

	اهميت مشورت در اسلام چگونه است و تفاوت آن با مشورت در حكومتهاي دموكراتيك چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پذيرش مردم نقشي در حكومت و امامت ائمه دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مردم سالاري در حكومت امام علي(ع) چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش مردم در حكومت اسلامي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در جامعه اي اكثر مردم مخالف تشكيل حكومت اسلامي باشند و اقليت موافق آن , تكليف چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن دربارة حكومت مردسالاري ديني چيست
	پرسش
	پاسخ


	دين و آزادي
	آيا حكم ارتداد با آزادي عقيده سازگار است؟ آيا عقلاً صحيح است كسي به خاطر عوض كردن دينش كشته شود؟
	پرسش
	پاسخ

	دين مبين اسلام و دين مسيحيت از دين هاي شناخته شده هستند, اما بسيار مشاهده مي كنيم مسيحيان به دين اسلام مي گردند, ولي مسلمانان نمي توانند به دين مسيحيت گرايش يا اعتقاد پيدا كنند. علت آن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا امامان معصوم(ع) با برده داري مخالفت جدي نكردند و برخي از آنان غلاماني را خريد و فروش ميكردند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه در قرآن آمده است: «لااكراه في الدين...; در دين اكراهي نيست». چگونه در برخي آيات ديگر آمده است كه هر كه جز اسلام ديني را بپذيرد از وي پذيرفته نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	در جامعه امروزي ما جواني كه مسلمان زاده است مجبور است نسبت به دين اسلام پايبند باشد و آن را بپذيرد. در صورتي كه بخواهد از دين جدا شود و به دين ديگري بپيوندد مرتد اعلام شده و اگر چنين تفكري داشته باشد جامعه او را از خود دور مي كند در صورتي كه در قرآن آمده
	پرسش
	پاسخ

	مگر خداوند در قرآن كريم نفرمودهاند: «لا اكراه في الدين پس چرا، مجازات شخص مرتد، قتل است مگر اظهار پشيماني يك فرد از دين ضرري دارد كه اسلام از آن جلوگيري كرده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا خداوند در انتخاب دين اجبار قرار نداده است؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً توجيه دقيق و دلايل اصلي عدم موضعگيري قاطع اسلام را در برابر مسئله "بردهداري بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسانها حق ندارند غير از دين اسلام دين ديگري انتخاب كنند
	پرسش
	پاسخ

	اگر در پذيرش دين اكراه و اجبار نيست چرا حكم مرتد از نظر اسلام اعدام است
	پرسش
	پاسخ

	آيا ما ايرانيها به حكم اينكه پدر و مادرمان مسلمان هستند بايد دين اسلام را بپذيريم. اگر شخصي تحقيق كرد و به غلط به اين نتيجه رسيد كه دين مسيحيت را انتخاب نمايد آيا مرتد است؟ آيا مي تواند از نظر شرعي و قانوني اين كار را انجام دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	شبهه اعتقادي: مگر شما نمي گوييد كه دين اختياري است و هيچ جبري در كار نيست پس چطور است كه اگر اكنون من مسلمان دين يهوديت يا مسيحيت يا يكي از اديان كفرآميز ديگر را اختيار كنم شما مي گوييد من مرتد هستم و بايد اعدام شوم. يعني از طرفي شما مي گوييد ما در همه اف
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	مسئله ارتداد را توضيح دهيد و تعريف كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	ارتداد يعني چه؟ فلسفه مجازات مرتد در چيست؟ مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختي را بر مرتد تحميل ميكند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بر دين خود كه سابقاً و چه بسا از
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	در مورد اعدام مرتد كه سوال كرده بودم جوابي داديد كه قانع نشدم:(نامه 11273.2) اولا كه بحث بر سر اينست كه چرا اين حكم شامل كافر معمولي نمي شود ولي شامل فردي كه يهودي شود در حاليكه پدر و مادر او مسلمان بوده اند مي شود (حتي اگر از ابتدا اين فرد هرگز مسلمان نب
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	خداوند در سوره بقره (آيه الكرسي)مي فرمايد :در دين هيچ اجباري نيست و هيچ كس مجبور نيست كه اسلام را بپذيرد پس چرا امر به معروف ونهي از منكر واجب است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلام دين آزادي است «لا اكراه في دين »حال چطور است كه كسي كه مرتد مي شود حكم او اعدام است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان حكم ارتداد را با آزادي مذهب تطبيق كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا محدوديتهايي كه دين براي انسان به وجود ميآورد مخالف آزادي او نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا براي تحقيق شخصي مي توانم انجيل يا تورات بخوانم؟ (از جهت ايجاد شبهه ميپرسم)
	پرسش
	پاسخ

	در يكي از آيات قرآن مي خوانيم كه در پذيرش دين اجباري نيست (لا اكراه في الدين ) از طرف ديگر يكي از ايات قرآن بيان مي كند كه هر كس غير از اسلام دين ديگري بگيرد از او پذيرفته نيست و در قيامت از زيانكاران خواهد بود تناقض ظاهري اين آيات چگونه برطرف مي شود.
	پرسش
	پاسخ

	اگر دين را بايد بر اساس آزادي و اجتهاد انتخاب نمود، چرا كساني كه غير اسلام را بر ميگزينند مرتد محسوب ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	به فرموده يكي از ائمه(عليهما السلام) اگر با تحقيق وارد دين شويد، از آن خارج نخواهيد شد، ما ميدانيم مسلمان به دنيا ميآييم و به سن تكليف ميرسيم اگر دين ديگري را انتخاب كنيم حكم خارج شده از اسلام بر ما لازم ميآيد و محكوم به مرگ ميشويم، چه كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر كسي در تحقيقات خويش درباره اصول دين به نتيجهاي نرسيد چرا شما او را مرتد ميدانيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا محدوديتهايي كه دين براي انسان به وجود ميآورد مخالف آزادي او نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در قرآن چگونه پيشبيني شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه در قرآن كريم ميفرمايد: "لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست"، اولاً) اين شبهه به وجود ميآيد كه هر فردي در جامعه اسلامي، بدون هيچگونه شرطي آزادانه زندگي كند و هر كاري دلش خواست انجام دهد، آيا چنين است؟
	پرسش
	پاسخ

	برده فروشي رفتاري غير انساني است يعني يك انسان را مانند مال خريد و فروش مي كنيم و خود را مالك وصاحب آن مي دانيم چرا در قرآن احكامي در مورد كنيز يا غلام آمده كه نشان دهنده تاييد اين نظام است و چرا ائمه ما با خريد غلام و كنيز آنها را به خدمت گرفته و بر اين
	پرسش
	پاسخ

	مرز آزادي انديشه چيست؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)
	پاسخ(قسمت چهارم)
	پاسخ(قسمت پنجم)

	آزادي چيست و ديدگاه اسلام را در مورد آزادي بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از «آزادي معنوي » در اسلام و راه حصول آن، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه در قرآن آمده است: «لااكراه في الدين...; در دين اكراهي نيست». چگونه در برخي آيات ديگر آمده است كه هر كه جز اسلام ديني را بپذيرد از وي پذيرفته نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر دين اسلام به عنوان يك دين آزاد و طرفدار دمكراسي است، چرا مسلمانان را به عنوان حاميان اصلي تروريسم در جهان معرفي ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	بارها شاهد اين بودهايم كه اقليّتهاي مذهبي در ماه محرّم خيلي علاقه به امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل، و شهداي كربلا نشان ميدهند، و حاجتهاي زيادي هم گرفتهاند، و با دادن غذاي امام حسين(ع) به بيمارستان شفاي بيمار را ميگيرند. اينها چرا مسلمان نميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علت اين كه مسلمان شدن انسانها اختياري است، و هر كس دوست دارد و تشخيص ميدهد، بايد اسلام بياورد و مسلمان شود، براي اين است كه آن عدّه كه خداوند دلهايشان را نرم ساخته، بايد مسلمان شوند، يعني مسلمان شدن جداي اين كه امر عقلي است، امري قلبي است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا يك مسلمان نمي تواند دين ديگري انتخاب كند اماشخص ديگري مي تواند اسلام را انتخاب كند.وحكم ارتداد با آزادي عقيده چگونه قابل جمع است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر فردي در خانواده مسلماني تشخيص داد كه ديني غير از اسلام بر حق است آيا ميتواند آن دين را انتخاب كند؟
	پرسش
	پاسخ

	طبق آيات 6 و 7 سورة بقره اگر كسي ايمان به غيب نداشته باشد، به عذابي سخت وعده داده شده است. حال كسي كه با انديشيدن به اين نتيجه رسيده باشد، آيا انديشيدن جرم است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه قرآن مي فرمايد: "لا اكراه في الدين" چرا هر كس كه از دين اسلام خارج بشود، حكم او اعدام است؟ اگر كسي مسلمان باشد و بعداً كافر شود يا كافر بوده، بعد مسلمان شده، سپس مرتد شود، حكمشان چيست؟ آيا مرتد نمي تواند توبه كند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اين كه قرآن فرمود: لااكراه في الدين، پس چرا در قانون كشور ما مرتد را ميكشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسان در انتخاب دين، آزاد نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هر كس كه ازدين اسلام خارج بشود حكم او اعدام است ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود رامعرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال: تعارض هايي كه در قرآن وجود دارد چگونه حل شدني است مثلاً در جايي از قرآن گفته "لا اكراه في الدين" و در جايي ديگر گفته شده"لكم دينكم ولي دين" و در جايي ديگر گفته مي شود هر جا كفار را يافتيد آن را بكشيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا واقعيّت دارد حكم كسي كه مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحّت دارد، چرا؟ به حكم آيه شريفة «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ...» هركس مخيّر است دين را آزادانه و با تفكّر و تحقيق بپذيرد نه اجبار؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ايمان را با زور و فشار، ميتوان ايجاد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پذيرش دين اجباري است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه آيين اسلام، آيين حريت و آزادي است معالوصف، چرا مسلماني كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح «مرتد» شده بايد كشته شود؟
	پرسش
	پاسخ

	رابطه دين وآزادي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اعدام مرتد با مساله عدم اكراه در دين تناقض ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام در مورد آزادي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه تعاليم اسلام برپايهي آزادي عقيده و عمل است، چرا آزادي كساني را كه برخلاف اسلام باشند، سلب مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر انسان در مذهب حقّه خود شك كند، تا اتمام مرحله تحقيق چه تكليفي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مگر نمي گويند هر آن چه در درون انسان وجود دارد، پاسخي براي آن در عامل درون وجود دارد، پس چرا درباره برخي از چيزها نبايد سئوال كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا اسلام بعد از ظهور، بردهداري را لغو ننمود؟
	پرسش
	پاسخ

	موضع اسلام در مورد بردگي چيست؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	چرا اسلام بعد از ظهور، بردهداري را لغو ننمود؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	اعدام مرتد، چه نقشي در سعادت وي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	علي ( ع ) مي فرمايد : ( حق را بشناس تا به وسيله آن اهلش را بشناسي ) . چگونه حق را مي توان شناخت ؟ آيا با واسطه اشخاص مي توان حق را شناخت ؟
	پرسش
	پاسخ

	من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي
	پرسش
	پاسخ

	اگر فردي اظهار كند كه مسيحي است و از آيين اسلام رويگردانده است آيا عمل اين فرد مسلمان صحيح است يا خير؟... لطفاً راهنمايي فرماييد؟
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