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ناسنا يدوجو  تالامک 

باتک تاصخشم 

ناوج هشیدنا  نوناک  شرافسهب  یعاجـش ؛ دمحم  ناسنا / يدوجو  تالامک  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1343 دمحم - ، یعاجش ، هسانشرس : 
-964 کباش :  مس  x5/16 12 40 ص ؛ يرهاظ :  تاصخشم  . 1379 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخـشم 

تیعـضو لایر  41700-02-7329-964 لاــیر ؛  41700-02-7329-964 لاــیر ؛  41700-02-7329-964 لاــیر ؛  41700-02-7329
Mohammad shojaei: Existential perfections: یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف 
( نافرع  ) ناسنا عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشادداـی :  لاـیر   2100 1381 ؛ مود : پاچ  تشادداـی :  . of the mankind
297/83 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP287/2/ش3ك8  هرگنک :  يدـنب  هدر  ناوج  هشیدـنا  نوناک  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا )  ) ناـسنا عوضوم : 

م17573-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هبرجت نارود  یناوج  زا  تبحص  یتقو  تفای .  ناوت  نآدنامه  هک  تسا  یگدنز  زارف  نیرت  یندنامدای  هب  نیرتناشخرد و  نیرتابیز ،  یناوج 
يروش رگید و  یهاگن  نآ  يافرژ  رد  هدروآ و  دـیدپ  يرگید  ياـیند  ترطف  زیگنا  لد  ياـه  یئاـبیز  اـب  نآ  یگتخیمآ  تسه و  زین  غولب  و 
هدشمگ تقیقح  کی  اب  تساژ  هزات  هطبار  لابند  هب  ون  هبرجت  نیا  رد  وا  دیـسر .  دهاوخ  دوخ  هب  اهرگید  نیا  مامت  نایم  زا  ناوج  و  رگید . 

ار تکرح  یسامح  دورس  اب  دنک .  یم  رارقرب  اهلد  مارآ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  هار ،  نیا  رد  راد و  هشیر  هبذاج  کی  لیـصا و  شـشک  کی  اب 
هچ و  ندیـسر .  يارب  یـشسرپ  شـسرپ ؟  دـهاوخ و  یم  تهج  تکرح  نتـشیوخ و  اب  ناهنپ  ياوجن  کـی  تسا .  مهم  فشک  کـی  ندوب 

يایاوز داعبا و  امن  ناهج  ماج  نیا  تخانـش .  زاـب  دـیاب  ار  یناوج  دنمـشزرا  رهوگ  نتـساوخ ؟  نتـسناد و  ندیـسر ؟  ندیـسرپ و  تساـبیز 
هـشیدنا هزیگنااب  ناوج  هشیدنا  نوناک  میا .  هدـیمان  هشیدـنا  ار  یقیقحرون  کی  ینورد و  يورین  کی  وترپ  رد  دـیاب  هک  دراد  يا  هتخانـشان 

یـسرب ثحب و  زین ،  راـب  نیا  تسا .  هدراـمگ  تمه  ون  لـسن  هژیو  يددـعتم  راـثآ  فیلاـت  قیقحت و  هب  نونک  اـت  رتهب  تخانـش  يارب  رتـشیب 
زا رثا  نیا  یعاجـش  دمحم  دیـس  داتـسا  بانج  دـنمجرا  ققحم  يراکمه  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  ناسنا  يدوجو  تالامک  عوضوم  نوماریپ 
 ، مالسا نید  رظن  زا   . 1 دیئوگ .  خساپ  ریز  تالاوس  هب  رتفد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  دیناوتب  دیابامش  میئامن .  ناترضحم  میدقت  ار  ناوج  هلسلس 

 . متسه امش  بوخ  تارظن  تسیچ ؟  رد  ناسنا  یقیقح  لامک   . 2 تسا ؟  يدوجوم  هنوگچ 

هراشا

لبق تسا  مزال  سپ  تسا .  میقع  قالخا  نید و  تبسن  هرابرد  ثحب  ناسنا ،  تخانش  نودب  دنک .  یم  ادیپ  هطبار  ناسنا  اب  قالخا ،  نید و 
ار قالخا  نید و  تبـسن  نایاپ  رد  ناسنا و  نید و  تبـسن  سپـس  مزادرپب و  ناسنا  یلامجا  یفرعم  هب  قالخا  نید و  تبـسن  هرابرد  ثحب  زا 

ییاج ات  میا  هدینش  میا و  هدناوخ  رایـسب  ناسنا  هرابرد  تسیچ ؟  رد  وا  یقیقح  لامک  و  تسیچ ؟  تیناسنا  تسیک ؟  ناسنا  مینک .  یـسررب 
رد تسا .  هدش  هئارا  فلتخم  بتاکم  زین  نادنمـشناد و  يوس  زا  ناسنا  لامک  تیناسنا و  يانعم  وا و  هرابرد  هیرظن  اهدص  هکلب  اههد و  هک 
رد یهاگ  یتح  تافالتخا  نیا  دوش .  یم  هدید  راکشآ  قیمع و  داضت  نیابت و  اهنآ  نیب  هکلب  دراد  دوجو  فالخا  اهنت  هن  تایرظن  نیا  نایم 

هدـش رکذ  تالاوس  هب  خـساپ  زا  شیپ  هک  مناد  یم  رتهب  لـیلد  نیمه  هب  دروخ .  یم  مشچ  هب  زین  یملع  عجرم  کـی  بتکم و  کـی  ناوریپ 
تاهابتشا و زا  يرایسب  زا  ار  ام  لاوس  نیا  هب  خساپ  تسین ؟  هچ  ناسنا  هک  میهد  خساپ  لاوس  نیا  هب  دنراد ،  یباجیا  هبنج  هک  ناسنا  هرابرد 
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نیا هب  خساپ  دراد .  یم  نوصم  وا ،  یگدنز  ياهدیابن  اهدیاب و  زین  وا و  تواقـش  تداعـس و  لامک ،  تیناسنا ،  ناسنا و  هرابرد  تافالتخا 
میناوت یم  هلیـسو  نیدب  هک  ارچ  میزادرپب .  ناسنا  هرابرد  ثحب  هب  يرتزاب  رکف  اب  ات  درک  دهاوخ  کمک  ام  هب  تسین ،  هچ  ناسنا  هک  لاوس 

هک تسیچ  تیناسنا  ناسنا و  ثحابم  هزوح  زا  ار  اهنآ  میـسانشب و  ار  هدـش  هئارا  ناسنا  هرابرد  وهـس  ای  دـمع  هب  هک  یطلغ  یناعم  اهفیرعت و 
 . تسین هچ  ناسنا  مینادب  ادتبا 

يدوجو تالامک  رظن  زا  تادوجوم  يدنب  میسقت 

راثآ ءاشنم  راثآ و   ) يدوجو تالامک  رظن  زا  اهنآ  هک  میبای  یم  رد  یبوخب  میرگن ،  یم  تقد  اب  ناهج  ردار  دوخ  دوهـشم  تادوجوم  یتقو 
مینیب یم  دوخ  فارطا  رد  هک  ار  یتادوجوم  تسا .  رتشیب  رترب و  رگید  یضعب  يدوجو  راثآ  رب  یضعب  يدوجو  راثآ  دنتسین و  ربارب  نیون ) 

راثآ ياراد  هک  تاعیام  اهزاگ و  اهگنـس ،  عاونا  دـننام  ناج  یب  تادوجوم  ای  تاداـمج  - 1 دنوش :  یم  میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  رظن  نیا  زا 
دنراد گنر  دنراد ،  نزو  دنک ،  یم  لاغشا  اضق  ینعی  دنراد  مجح  تادامج  مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  دنتسه و  یصاخ  يدوجو 

تادامج هب  تبـسن  يرتشیب  يدوجو  راثآ  تالامک و  ياراد  هک  ناهایگ  ای  تاتابن  - 2 دنراد و . . .  یفلتخم  يرـصنع  صاوخ  دنراد ،  وب  ، 
یم اهنآ  دـقاف  تادامج  هک  دنتـسه  یـصوصخم  يدوجو  راثآ  ياراد  دـنراد ،  ار  تادامج  يدوجو  راـثآ  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی  دـشاب  یم 

زا دنتـسه و  تکرح  سح و  ياراد  يا  هزادنا  ات  دننک ،  یم  لثم  دـیلوت  دـننک ،  یم  هیذـغت  دـنراد ،  ومن  دـشر و  تاتابن  لیبق :  زا  دنـشاب . 
لثم يدامج  راثآ  یـضعب  رد  هژیو ،  راثآ  نیا  رب  هوالع  تاتابن  هک  دنامن  هتفگان  دنـسر .  یم  دایز  یندب  تردق  هب  مادـنا  فعـض  تیعـضو 

نیاربانب دوش .  یم  هدید  اه  هویم  اهلگ و  رد  اهوب  اهگنر و  عونت  دنهد و  یم  ناشن  يرتشیب  تیلباق  تادامج  زا  وب ،  نتـشاد  يریذپ و  گنر 
ناهایگ و هب  تبـسن  يرتشیب  يدوجو  راثآ  تـالامک و  ياراد  هک  تاـناویح  - 3 دنتـسه .  تادامج  زا  رترب  يدوجو  لامک  رظن  زا  ناـهایگ 
زا دـننآ .  دـقاف  یلبق  مسق  ود  هک  دنتـسه  صوصخم  يدوجو  ياراد  ناهایگ ،  تادامج و  يدوجو  راثآ  رب  هوـالع  دنـشاب و  یم  تاداـمج 

یـسنج و توهـش  ياراد  دـنراد ،  ینیزگ  نکـسم  ینیزگرـسمه و  دـننک ،  یم  شالت  راک و  دـنراد ،  هدارا  روعـش و  تاناویح  هکنیا  لـیبق 
 ، یلغـش بتارم  يدـنب و  میـسقت  ياراد  یعامتجا  یگدـنز  رد  دراد ،  دوجو  یعامتجا  یگدـنز  اـهنآ  عاونا  زا  یـضعب  رد  دنتـسه ،  بضغ 

دوخ و میرح  زا  دراد .  دوجو  اـهنآ  نیب  رد  یلغـش  يرترب  یتـسپ و  ماـقم و  هبتر و  رگید  تراـبع  هب  دنتـسه .  فلتخم  یعاـمتجا  حـیرفت و 
 ، یگدـنز ندـنارذگ  تهج  عونمه  ریغ  یهاـگ  عونمه و  تاـناویح  نیب  رد  دـننک .  یم  عاـفد  نانمـشد  تارطخ و  ربارب  رد  دوخ  هداوناـخ 
 . دنریذپ یم  دودحم  تیبرت  ینعی  دنتـسه  تیبرت  لباق  يا  هزادنا  ات  دوش .  یم  هدید  زیمآ  تملاسم  لباقتم و  تامدـخ  يراکمه و  نواعت ، 

عاوـنا رد  مینک  یم  ریغت  قـالخا  هب  اـهنآ  زا  یگدـنز  رداـم  هـک  یتـبثم  بوـخ و  یحور  تافـص  اـهنآ  رد  دـنفطاوع .  تاـساسحا و  ياراد 
هک تهج  نآ  زا  ناسنا  ناـسنا .   4 تباجن و . . .  عونمه ،  هب  تمدخ  يرادـتناما ،  يرادافو ،  لیبق  زا  یتافـص  دوش .  یم  هدـید  ناشفلتخم 
 ، تادامج يدوجو  راثآ  تالامک و  دقاف  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  ناویح .  هن  تسا ،  دامج  هن  دشاب ،  یم  تاقولخم  فرشا  تسا و  ناسنا 
زا ریغ  يرما  تسا  تادوجوم  ریاس  رب  وا  فارـش ت  ناسنا و  تیناسنا  هیام  هچنآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  هکلب  تسا ،  تاـناویح  تاـتابن و 
 . درادـن اهنآ  رد  یتلیـضف  تسا و  كرتشم  رگید  مسق  اب  يدوجو  راثآ  نآ  رد  ناـسنا  هک  ارچ  تسا .  هتـشذگ  مسق  هس  يدوجو  تـالامک 
رب ناسنا  يرترب  تلیضف و  ناوت  یمن  نیاربانب  دشابن .  نارگید  تسد  رد  هک  يزیچ  نتشاد  ینعی  يرترب  و  يرترب ،  ینعی  تفارش  تلیـضف و 

دوخ زا  تالامک  نآ  روهظ  رد  ناسنا  دـنچره  مینادـب .  یناویح  یهاـیگ و  يداـمج ،  تـالامک  نتـشاد  هب  ار  نامدوهـشم  تادوجوم  ریاـس 
ناونع هب  دنک .  یمن  جراخ  دوخ  هبترم  تقیقح و  زا  ار  لامک  نآ  لامک ،  کی  رد  نتـشاد  رتشیب  تیلباق  اریز  دـهد ،  ناشن  يرتشیب  تیلباق 
هبترم زا  توهـش  بضغ و  زگره  داد  ناشن  دوخ  زا  تاناویح  هب  تبـسن  يرتشیب  تیلباـق  یـسنج  توهـش  اـی  بضغ و  رد  ناـسنا  رگا  لاـثم 
لامک بضغ  توهـش و  هکنیا  هن  دهد ،  ناشن  تاناویح  دوخ  زا  رتشیب  ار  یناویح  لامک  کی  هبترم  هب  دـنور و  یمن  رتارف  یناویح  تالامک 

یم يدایز  یندب  تردق  ياراد  ناسنا  هک  یتقو  نینچمه  تسا .  رتیوق  ناویح  کی  ناسنا  مییوگ  یم  تروص  نیا  رد  دـشاب .  هدـش  یناسنا 
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 ، دوب نارگید  زا  رتیوق  یندب  تردـق  میتفگ  هک  روط  نامه  رگید  ترابع  هب  رتهب .  ناسنا  کی  هن  هدـش  رتیوق  هایگ  کی  وا  مییوگ  یم  دوش 
ابیز یسابل  ناسنا  یتقو  تسا  نینچمه  تسا .  رتالاب  تیناسنا  رد  تسا و  يرتهب  ناسنا  هکنیا  هن  تسا  رتیوق  یهایگ  تفـص  کیرد  طقف  وا 

هکنیا هن  تسا  هداد  رارق  هدافتسا  دروم  هدروآ و  رد  مادختسا  هب  ار  یهایگ  لامک  کی  وا  مییوگ  یم  دنک ،  یم  نت  رب  رخاف  گنراگنر و  و 
هتفرگ یشیپ  نارگید  زا  تفارش  تیناسنا و  رد  رتابیز ،  یتروص  هفایق و  زا  يرادروخ  رب  ای  رتهب و  یـسنج  اب  رتابیز و  یـسابل  ندیـشوپ  اب  وا 

ناهایگ تاناویح و  رد  تسوا و  هژیو  هک  تسا  یتالامک  راثآ و  نآ  تیناسنا و  تقیقح  رد  يرترب  هب  ناسنا  یقیقح  يرترب  هک  ارچ  دشاب . 
تالامک ءزج  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  یناسنا  هژیو  لامک  رگید  تالامک  نآ  دوش  تفای  اـهنآ  رد  رگا  هک  دوش ،  یمن  تفاـی  تاداـمج  و 

نیدـب تسه ،  زین  نینچ  هک  مینادـب  تاـقولخم  فرـشا  زا  وا  میـشاب و  تادوـجوم  ریاـس  هب  تبـسن  ناـسنا  يرترب  هب  لـباق  رگا  دـنکرتشم . 
هب هجوت  اب  تشادـن .  انعم  وا  تفارـش  يرترب و  الاو  تسین  یلبق  تادوجوم  ریاس  رد  هک  دراد  دوجو  یتالامک  لامک  ناسنا  رد  هک  تسانعم 

نیا تالامک  دـح  رد  هک  یتالامک  راثآ و  رگا  نیا  ربانب  تسین .  ناویح  هایگ و  دامج  ناسنا ،  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  بلاطم 
هک تهج  نآ  زا  ـالثم  درادـن .  اـهناسنا  ریاـس  رب  یناـسنا  رظن  زا  یتلیـضف  چـیه  تساـهنامه و  هبترم  رد  داد  ناـشن  دوخ  زا  دنتـسه  مسق  هس 

راک و هک  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  ناویح  کی  دنک ،  یم  ینیزگ  رـسمه  دنک و  یم  ادـیپ  فلاخم  سنج  هب  لیامت  دراد و  یـسنج  توهش 
دوخ عونمه  هب  دور ،  یم  الاب  یعامتجا  بتارم  هلـسلس  رد  دراد ،  یعامتجا  تکراشم  یگدنز و  دراد ،  ینیزگ  نکـسم  دـنک ،  یم  شالت 

رد اهنیا  همه  هک  ارچ  تسا ،  بوخ  ناویح  کی  تسا ،  هدیدنـسپ  وکین و  یقالخا  تافـص  زا  یـضعب  ياراد  دنک و  یم  تمدـخ  کمک و 
ای دنک و  یم  ادیپ  شزرو )  رثا  رد  الثم  يا (  هداعلا  قوف  یندـب  تردـق  دـنک و  یم  دـشر  هک  یتقو  نینچمه  دوش .  یم  تفای  زین  تاناویح 
یم تفای  زین  ناهایگ  رد  اهنیا  همه  هک  ارچ  تسا ،  بوخ  هایگ  کی  دروآ ،  یم  رد  مادختسا  هب  ار  اهییابیز  دوش و  یم  ابیز  یتروص  ياراد 

 . دوش

؟  تسیچ ناسنا 

ناسنا تسین .  یهار  هژیو  تـالامک  هب  ار  ناویح  هاـیگ و  داـمج و  دراد و  دوجو  رد  طـقف  هک  ییاـهزیچ  ینعی  ناـسنا  تاـصتخم  زا  روظنم 
دازآ يدوجوم  ناسنا  دنک .  یم  لیصحت  يونعم  يدام و  ياهتفرشیپ  دسانش و  یم  دوجو  قیاقح  نآ  اب  هک  تسا  رکف  لقع و  يورین  ياراد 
یملع تردق  یهلا ،  هحفن  ای  حور  زا  يرادروخرب  اب  ناسنا  دیامن .  تکرح  نآ  يوس  هب  دنک و  باختنا  ار  دوخ  فدـه  ریـسم و  راتخم ،  و 

دنک و رقتسم  داجیا و  دوخ  رد  ار  دنوادخ  تافص  ءامـسا و  دناوت  یم  هک  ییاج  ات  دراد ،  دودحم  ان  يریذپ  تیبرت  تردق  زین  دودحم و  ان 
یهللا هفیلخ  ماقم  نامه  نیا  دوش .  دنوادخ  تافص  لماک  رهظم  هنیآ و  دنک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ادخ  هب  برقت  لامک و  بتارم 

 . تسا هدش  قلخ  نآ  هب  لوصو  يارب  ناسنا  هک  تسا 

ناسنا يدوجو  داعبا 

نیط نم  ارشب  قلاخ  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  تسا :  يدام  ریغ  شرگید  دعب  يدام و  وا  دعب  کی  هک  تسا  يدعب  ود  بکرم  کی  ناسنا 
سپ منیرفآ ،  یم  لگ  زا  ار  رـشب  نم  هک  تفگ  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  نیدجاس و  هلاوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف 

تعیبط و ءاشنم  ناسنا  يداـم  دـعب  و  ( 1  . ) دـینک هدجـس  وا  هب  مدـیمد  وا  رد  دوـخ  حور  زا  متـسارایب و  لـماک  تقلخ  هب  ار  وا  هـک  هاـگنآ 
هک دـهد  یم  یماقم  ناسنا  هب  هک  تسا  دـعب  نیمه  تسوا .  یناویح  قوف  تالیامت  ترطف  ءاشنم  وا  یهلا  دـعب  تسوا و  یناویح  تـالیامت 
رد دنوادخ  میا  هدناوخ  هکرابم ص  هروس  زا  هیآ 72  رد  هک  روط  نامه  دنوش .  یم  ناسنا  رب  هدجس  هب  رومام  ماقم  نآ  رطاخ  هب  ناگتـشرف 
هب ار  ناـسنا  حور  مدـیمد .  وا  رد  مدوخ  حور  زا  یحور  نم  هیف  تخفن  دومرف :  ناـسنا  يدوجو  لـحارم  زا  هلحرم  نیرخآ  لـیمکت  ناـیرج 

نایب همادا  رد  زین  و  دناسر .  یم  ار  ناسنا  تفارـش  زین  دنوادخ و  اب  ناسنا  طابترا  لاصتا و  تدش  تبـسن ،  نیا  دـهد و  یم  تبـسن  شدوخ 
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دندرک و هدجـس  وا  هب  انثتـسا  نودب  هکیالم  همه  دینک .  هدجـس  شیارب  یگمه  نیدجاس  هلاوعقف  دومرف :  هکیالم  هب  باطخ  نایرج  نیمه 
 : دیامن یم  لاوس  نینچ  مدآ  هب  شا  هدجس  مدع  تلع  هرابرد  سیلبا  زا  دنوادخ  درکن و  هدجـس  وا  هب  ( 2  . ) دوب هکیالم  نیب  رد  هک  سیلبا 
ار نآ  مدوخ  ياهتـسد  اب  هک  يزیچ  هب  هکنیا  زا  درک  عنم  ار  وت  زیچ  هچ  سیلبا  يا  يدـیب .  تقلخ  امل  دجـست  نا  کعنم  اـم  سیلبا  اـی  لاـق 

همـالع موـحرم  دـنک .  یم  وا  تقلخ  ناـسنا و  تیمها  زا  تیاـکح  مدرک  قـلخ  ار  نآ  دوـخ  ناتـسد  اـب  هـملک  ( 3  . ) ینک هدجـس  مدـیرفآ 
يارب هکنیا  زا  دـش  تعناـم  هچ  دومرف  هداد و  تبـسن  دوخ  تسد  هب  ار  رـشب  تقلخ  هیآ  نیا  رد  هکنیا  دـیامرف :  یم  هراـب  نیا  رد  ییاـبطابط 

نیا زین  مدـیمد )  وا  رد  مدوخ  حور  زا  یحور (  نم  هیف  تخفن  هلمج و  هک  ناـنچمه  مدوخ .  رطاـخ  هب  ار  مدآ  یلو  مدـیرفآ ،  رگید  يزیچ 
هک تسا  نیا  يارب  دروایب  درفم  تسناوت  یم  هکنیا  اب  متـسد )  ود  يدی (  دومرف :  دروآ و  هینثت  ار  دـی  هملک  رگا  مناسر .  یم  ار  صاصتخا 
هب تبـسن  هک  میدـنب  یم  راک  هب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  یلمع  رد  مه  اهناسنا  ام  نوچ  متـشاد ،  مات  مامتها  وا  تقلخ  رد  دـنامهفب :  هیاـنک  هب 
يا هلحرم  تسا ،  یناسنا  حور  ندش  هدیمد  نامه  هک  ار  ناسنا  رد  دوخ  حور  ندش  هدیمد  دـنوادخ  ( 4  . ) میشاب هتشاد  يرتشیب  مامتها  نآ 

ار دوخ  هتفگ و  کـیربت  دوخ  هب  ناـسنا  ندـمآ  دوجو  هب  دـیدج و  تقلخ  نیا  هرطاـخ  هب  دـنک و  یم  یفرعم  وا  تقلخ  لـماکت  رد  دـیدج 
رخا اقلخ  هاناشنا  مثامحل  ماظعلا  ان  وسکف  اماظع  هغـضملا  انقلخف  هغـضم  هقلعلا  اـنقلخف  هقلع  هفطنلا  اـنقلخ  مث  دـنمان .  یم  نیقلاـخلا  نسحا 
هقلع ار  هفطن  هاگنآ  میداد .  رارق   ( ردام محر  راوتـسا (  ياج  رد  هدـینادرگ و  يا  هفطن  تروص  هب  ار  ناسنا  نیقلاـخلا .  نسحا  هللا  كراـبتف 

هدـننیرفآ نیرتهب  هک  دـنوادخ  رب  نیرفآ  سپ  میدومن  اشبا  رگید  یتلفخ  اب  ار  وا  نآ  زا  سپ  میدـیناشوپ .  تشوگ  ار  هقلع  و  هتـسب )  نوخ  )
نیرخآ دروم  رد  اریز  ددرگ .  یم  لیدبت  يدیدج  دوجوم  هب  هلحرم  نیدـنچ  یط  زا  سپ  ناسنا  هفطن  میدـید  هک  روط  نامه  ( 5  . ) تساه

رد ناسنا  هک  یلحارم  نآ  قلخ  رطاخ  هب  ادنوادخ  هقباس .  یب  دیدج و  داجیا  ینعی  قلخ  فالخ  رب  اشنا  درک .  هدافتسا  اشنا  هملک  زا  هلحرم 
دمان یم  نیقلاخلا  نسحا  ار  دوخ  هتفگ و  کیربت  دوخ  یماگنه  هکلب  دیوگ .  یمن  کیربت  دوخ  هب  تسا  کیرش  تاناویح  اب  اهنآ  نتـشاد 

قولخم نیرتهب  زین  ناسنا  تساه ،  هدـننک  قلخ  نیرتهب  ناسنا  قلخ  اب  دـنوادخ  رگا  سپ  دـبای .  یم  قلعت  ناـسنا  مسج  هب  یناـسنا  حور  هک 
کیربت دوخ  هب  اهنآ  دنتسه .  نآ  دقاف  تاناویح  هک  تسا  يا  هبنج  رطاخ  هب  اعطق  تاقولخم  ریاس  هب  تبسن  ناسنا  ندوب  نیرتهب  نیا  تسا . 

ياراد ناسنا  نیاربانب  دـنرتیوق .  رایـسب  ناـسنا  زا  یندـب  ياوق  رد  هکلب  دنتـسه ،  اـه  هبنج  نیا  ياراد  اـهنت  هن  زین  تاـناویح  ارچ  تفگ  یمن 
دوخ زا  ار  تادامج  ناهایگ و  یلوا  قیرط  هب  تاناویح و  تالامک  راثآ و  تسا و  كرتشم  تاناویح  اب  دعب  نآ  رد  هک  تسا  یناسنا  يدعب 

تیلاعف دراد .  یگتـسب  دـعب  نیا  هب  شا  هژیو  تالامک  وا و  تیناسنا  هک  تسا  یناسنا  یناویح و  قوف  يدـعب  ياراد  زین  و  دـهد .  یم  ناشن 
ناسنا یناویح  دعب  هب  تسا .  هداد  تفارش  يرترب و  تادوجوم  ریاس  رب  وا  هب  هک  تسا  رشب  یگدنز  رد  یناویح  هبنج  رب  نآ  هبلغ  دعب و  نیا 
دوجو یمیاد  شکمـشک  عازن و  وا  دوجو  رب  تیمکاـح  رـس  رب  ناـسنا  رد  ورین  ود  نیا  نیب  دـنیوگ .  ترطف  وا  یناویح  قوف  هب  تعیبـط و  ، 

دوش مکاح  ناسنا  دوجو  رب  تعیبط  رگا  ینعی  دـنک ،  یم  نییعت  ار  ناـسنا  تشونرـس  تیـصخش و  دـشاب ،  هچ  ره  عازن  نیا  هجیتن  هک  دراد 
ترطف رگا  تشاد .  دهاوخ  یناویح  تایح  طقف  هجیتن  رد  دـبلط و  یمن  ار  اهنآ  زج  يزیچ  دوش و  یم  لیامتم  یهایگ  یناویح و  ياهـشزرا 

وا تعیبط  دوش و  یم  شترطف  اب  وسمه  یناویح  تالامک  زا  وا  يرادرب  هرهب  دبلط و  یم  ار  یناویح  قوف  ياهشزرا  دوش  مکاح  وا  دوجو  رب 
تادوجوم ریاس  زا  فرـشا  رترب و  تشاد و  دـهاوخ  یناـسنا  تاـیح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  طـقف  دریگ .  یم  رارق  شترطف  مادختـسا  رد 

هدنز هک  نارگید  دننام  زین  وا  ینعی  یناویح ،  تالامک  زا  مه  دنک و  یم  هدافتـسا  یهایگ  تالامک  زا  مه  ناسنا  یناسنا ،  تایح  رد  تسا . 
دنک و یم  شالت  راک و  دنک ،  یم  ینیزگ  نکـسم  ینیزگ و  رـسمه  تسا ،  یعامتجا  تکراشم  یگدنز و  لها  دنتـسین ،  یناسنا  تایح  هب 
رد يا  هلیـسو  هکلب  دنتـسین ،  وا  دوجو  رب  مکاح  ییاهب  شزرا  اهنیا  زا  کی  چـیه  یلو  درب و . . .  یم  هرهب  يدادادـخ  یعیبط و  ياهتذـل  زا 

 . دنتسه وا  یناویح  قوف  دعب  دشر  ییافوکش و  ترطف و  رایتخا  مادختسا و 

ملاع نیا  تادوجوم  هب  تبسن  ناسنا  يرترب  تمارک و 
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رایسب ار  مدآ  نادنزرف  ام  الیضفت  انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  ربلا و  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دقل 
زیذـل و ياذـغ  ره  زا  و  میتخاـس -  ناـسنا  رخـسم  ار  ناـج  مسج و  ناـهج  و  میدرک -  راوس  رحب  رب و  بکرم  هب  ار  اـهنآ  میتشاد و  یمارگ 

هرابرد ییابطابط  همـالع  هلحرم  ( 6  . ) میدیـشخب لـماک  تلیـضف  يرترب و  دوخ  تاـقولخم  زا  يرایـسب  رب  میداد و  يزور  ار  اـهنآ  هزیکاـپ 
رد هک  تسا  تموـصخ  هب  نداد  تفارـش  تیاـنع و  هب  نداد  صاـصتخا  میرکت ،  زا  دوـصقم  دـیامرف :  یم  نـینچ  ناـسنا  يرترب  تـمارک و 
رد یـسفن و  تسا  ییانعم  میرکت  نوچ  دـنک ،  یم  ادـیپ  قرف  لیـضفت  اب  میرکت  يانعم  هک  تسا  تیـصوصخ  نیمه  اـب  و  دـشابن ،  نارگید 
نآ زا  روظنم  هک  لیضفت  فالخ  رب  دوشب ،  یتمارک  یتفارـش و  ياراد  هک  تسا  رظن  دروم  صخـش  اهنت  هکلب  تسین ،  ریغ  هب  يراک  میرکت 

يانعم هک  لاح  دراد .  تکرش  هیطع  نآ  لصا  رد  نارگید  اب  وا  هک  یلاح  رد  دبای ،  يرترب  نارگید  زا  لیضفت  دروم  صخـش  هک  تسا  نیا 
تسین نارگید  رد  هک  دراد  یتیـصوصخ  ملاع  تادوجوم  ریاس  نایم  رد  ناسنا  مییوگ :  یم  کنیا  دش  نشور  لیـضفت  اب  نآ  قرف  میرکت و 

مه تافص  تایصوصخ و  ریاس  زا  لقع  ریغ  رد  هک  تسا  نیا  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  لیضفت  يانعم  تسا و  لقع  تمعن  نتـشاد  نآ  و  ، 
ینب هکنیا  هصالخ  و  دراد .  دوجو  ناسنا  رد  نآ  يالعا  دـح  تسه  تادوجوم  ریاس  رد  هک  یلاـمک  ره  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  ناـسنا 
رگید زا  هک  تسا  هصیـصخ  نامه  رطاخ  هب  هدـیدرگ و  رادروخرب  يا  هصیـصخ  یگژیو و  کی  زا  ملاـع ،  تادوجوم  ریاـس  ناـیم  رد  مدآ 
 . . . دـهد یم  زیمت  رـضفم  زا  ار  عفان  رـش و  زا  ار  ریخ  لطاب و  زا  ار  قح  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلقع  نآ  هتفای و  زاـیتما  ناـهج  تادوجوم 

يدوجوم چیه  هب  هک  تسا  لقع  نداد  هب  شمیرکت  دش ،  هداد  ناسنا  هب  هک  تسا  یهلا  ياهتبهوم  زا  هتـسد  کی  هب  رظان  میرکت  لیـضفت و 
طلست لیبق  زا  يرگید  ياهتبهوم  دهد ،  یم  زیمت  دب  زا  ار  کین  رضم و  زا  ار  عفان  رش و  زا  ار  ریخ  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  و  هدشن ،  هداد  رگید 

لقع هک  دوش  یم  ققحم  ینامز  زین  نآ  لاثما  طخ و  قطن و  لیبق  زا  اهفده  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  ریخـست  مادختـسا و  تادوجوم و  ریاس  رب 
رگا تسا ،  هداد  ناسنا  هب  يرتشیب  مهـس  کی  ره  زا  هداد  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  تادوجوم  ریاس  رب  ناسنا  لیـضفت  اما  و  دـشاب . 

ناویح اب  تهج  نیا  رد  هک  ناسنا  یلو  دراد ،  نآ  ریغ  اـی  ناـهایگ و  اـی  هویم و  اـی  تشوگ و  زا  يا  هداـس  كاروخ  دروخ  یم  اذـغ  ناویح 
ياهماعط دـنک ،  یم  راکتبا  دوخ  يارب  ماخ  هتخپ و  ياـهماعط  عاونا  هتفرگ و  ار  ییاذـغ  داوم  ناـمه  هک  دراد  ار  هفاـضا  نیا  تسا  کـیرش 

یندیـشوپ و یندیماشآ و  نینچمه  دیامن و  یم  عارتخا  دوخ  يارب  هدروآ  شا  هرامـش  هب  ناوت  یمن  هک  ذـیذل  فلتخم و  نونف  نوگانوگ و 
(7  . ) تسا سایق  نیدب  ناسنا  تاناویح و  رد  یعامتجا  راتفر  ندیزگ و  نکسم  هقیرط  یسنج و  هزیرغ  ءافطا 

ناسنا نید و  تبسن 

یم رـصحنم  ناهایگ  تاناویح و  یگدنز  تالامک و  هدودحم  هب  ناسنا  یگدنز  نید  نودب  تسا .  رـشب  یناسنا  تایح  نماض  لماع و  نید 
نآرق دـناسرب .  یناسنا  قیال  تایح  یگدـنز و  قفا  هب  یهایگ  یناویح و  تالامک  حطـس  زا  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  نید  اـهنت  دوش . 

اهیا ای  دننک :  یم  مالعا  هنوگ  نیا  ابیز  رایسب  ینایب  اب  دشاب  یناسنا  هژیو  تایح  هدننک  نیمءات  دناوت  یم  نید  اهنت  هک  ار  تقیقح  نیا  میرک 
هک یماگنه  ار  لوسر  ادخ و  دینک  تباجا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مکییحی .  امل  مکاعد  اذا  لوس  رلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا 

ادـخ و تباـجا  رد  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  موـهفم  لافنا 29 )  دـهد ( .  یم  تاـیح  امـش  هب  زیچ  نآ  هک  يزیچ  هب  دـننک  یم  توعد  ار  اـمش 
رگا هک  دروآ ،  يزیچ  دنوادخ  يوس  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ (  رگید  ترابع  هب  دراد و  دوجو  ناسنا  يارب  يا  هژیو  تایح  لوسر ، 

هللا یلـص  لوسر (  ادخ و  تباجا  نودب  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  فلاخم  موهفم  تفای .  دـهاوخ  يدـیدج  تایح  دـننک  کسمت  نآ  هب  مدرم 
تایح ینعی  تایح  زا  رتالاب  هلحرم  هب  اهناسنا  ندناسر  نید ،  راک  نیاربانب  دوش .  یمن  رادوخرب  هژیو  تایح  نآ  زا  سک  چیه  هلآ )  هیلع و 

نید تباجا  لها  رادـنید و  هک  یناسک  اذـل  دوش .  لیان  تاـیح  زا  هلحرم  نیا  هب  دـناوت  یمن  نودـب  سک  چـیه  هک  يروط  هب  تسا  یناـسنا 
نیا هک  دید  دـیاب  لاح  تسا .  نید  لها  هژیو  طقف  یناسنا  تایح  اما  یناویح .  یهایگ و  هلحرم  تایح  یلو  دنتـسه ،  تایح  ياراد  دنتـسین 

رتـالاب هلحرم  تاـیح  زا  اـت  دـننک  دـیاب  هچ  نید  کـی  ناوریپ  رگید  تراـبع  هـب  دـنک و  یم  نیمءاـت  دوـخ  ناوریپ  يارب  هنوـگچ  ار  تاـیح 
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اهناـسنا يارب  هک  ینید  رد  تسا  شربماـیپ  دـنوادخ و  تباـجا  نآ  داد و  ینـشور  هب  ار  لاوس  نیا  باوج  روکذـم  هیآ  دـنوش ؟  رادروـخرب 
رب یبسانم  هطبار  شخب  هس  ره  اب  دیاب  نآ  ناوریپ  هک  دنوش  یم  میسقت  شخب  هس  هب  ینید  شخب  تایح  تاروتـسد  میلاعت و  تسا .  هدروآ 

ناهج رب  ینتبم  هک  تایقالخا  ب -  تسا .  یناسنا  راکفا  اه و  هشیدـنا  ینیب و  ناـهج  ناـمه  هک  نید  لوصا  اـی  دـیاقع  فلا -  دـننک .  رارق 
یتمسق تالماعم و  تادابع ،  لمعلا  روتـسد  هک  نید  عورف  ای  ماکحا  ج -  تسا .  یحور  تباث  تافـص  تاکلم و  نآ  زا  دارم  تسا و  ینیب 

هلسلس هب  یتسیاب  نید  ناوریپ  ( 8  . ) دشاب یم  هبیط  تایح  نآرق  ریبعت  هب  ای  یناسنا و  هژیو  تایح  هب  ندیـسر  يارب  تسا  ناسنا  تاطابترا  زا 
ربانب تماما و . . . .  توبن ،  داعم ،  ءادبم  لیبق :  زا  يدیاقع  دشاب ،  دقعتم  دراد  ياج  ینید  میلاعت  نتم  رد  هک  حیحـص  هقح و  دیاقع  زا  يا 

ياهشخب همه  اب  یلمع  یحور و  حیحص  طابترا  يرارق  رب  ینعی  نآ ،  تباجا  اب  ناسنا  هک  تسا  يرشب  هژیو  تایح  یـساسا  لماع  نید  نیا 
روتـسد قباطم  لامعا  قـالخا و  دـیاقع ،  زا  يا  هعومجم  هبیط  تاـیح  رگید  تراـبع  هب  درک .  دـهاوخ  ادـیپ  تسد  هبیط  تاـیح  نیا  هب  نآ 

 . تسا حلاص )  لامعا   ) دنوادخ

ناسنا تایح  لحارم 

هلحرم تقیقح  رد  تسا و  تقوم  دودـحم و  هک  ایند  هئـشن  ای  هلحرم  دـیامن :  یم  یفرعم  ار  هئـشن  ود  ای  هلحرم  ود  ناسنا  تاـیح  يارب  نید 
هب هلاقم  نیا  رد  ام  تسایند .  تایح  لوصحم  هجیتن و  تسا و  هنادواج  دودـحمان و  هک  ترخآ  هئـشب  اـی  هلحرم  تسوا .  تاـیح  یتامدـقم 

 . میزادرپ یم  هلحرم  ود  نیا  یلامجا  یفرعم  هب  نامثحب  بسانت 

نیمز رد  ناسنا  تقوم  تماقا  ایند و  تایح 

هب دـنوادخ  دـنراد و  دـنوادخ  يوس  هب  یتشگزاب  تکرح و  ناش ،  هژیو  تالامک  دوخ و  يدوجو  راتخاس  بسانت  هب  ملاع  تادوجوم  همه 
ینثتـسم یمومع  ریـسم  نیا  زا  زین  ناسنا  تسا .  تادوجوم  همه  فدـه  ییاـهن و  دوصقم  اـهنآ ،  هلا  بر و  قلاـخ و  قلطم و  لاـمک  ناونع 

هب تادوجوم  ریاس  اب  هارمه  تیاـهن  رد  تسا و  تکرح  رد  یلعا  دـصقم  لاـعتم و  ءادـبم  يوس  هب  یتسه  ناوراـک  اـب  هارمه  زین  وا  تسین . 
 . دنک یم  زاغآ  نیمز  زا  ار ،  دوخ  بر  يوس  هب  تیدبا و  يوس  هب  تکرح  یهلا ،  یحور  نتشاد  اب  ناسنا  دیـسر .  دهاوخ  دوخ  بر  ياقل 
نآ زا  ناتیدـنم  هرهب  نیمز و  رد  امـش  رارقتـسا  نوجرخت .  اهنم  نوت و  ومت  اهیف  نویحت و  اهیف  لاق  نیح  یلا  عاتم  رقتـسم و  ضرالا  یف  ملو 

نیمز رگید  ترابع  هب  ( 9  . ) دـیوش یم  هتخیگنا  رب  نآ  زا  دریم و  یم  نآ  رد  دـنک و  یم  یگدـنز  نیمز  نیا  رد  تسا .  نیعم  یتدـم  يارب 
یم هدیمان  ایند  تایح  هب  نید  نابز  رد  نیمز ،  يور  زا  یگدـنز  زا  تقوم  تدـم  نیا  تسا .  ناسنا  تایح  یگدـنز و  يارب  تقوم  يزکرم 

یتسردب یش ء  لک  نم  یندا  اهتال  ایند ،  ایندلا  تیمس  امنا  دیامرف :  یم  نایب  نینچ  ار  يراذگمان  نیا  تلع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دش . 
هلحرم نیرت  تسپ  تسادیپ  شمان  زا  هک  روط  نامه  ایند  تایح  ( 10  . ) تسارت تسپ  يزیچ  ره  زا  هکنیا  لیلد  هب  دش  هدیمان  ایند  ایند ،  هک 
ترخآ رد  یعقاو  تایح  دنراد .  روهظ  نآ  رد  تایح  هلمج  زا  تالامک ،  نیرتمک  اذل  تسا .  دوجو  هلحرم  نیرت  نییاپ  تایح و  لحارم  زا 

 ، تسایند رد  تالامک  زا  هچ  ره  تسا .  نآ  رد  صلاخ  لماک و  مات و  روط  هب  تالامک  همه و  تسا و  ناهج  نیا  لوصا  نطاـب و  هک  تسا 
شیب يا  هچیزاب  ترخآ  ربارب  رد  هک  تسا  فیعـض  مک و  ردـق  نآ  نآ ،  تالامک  ایند و  تایح  زا  رادـقم  نیا  تسا و  هدـیبات  ملاـع  نآ  زا 

 . تسپ فیعـض و  تایح  ینعی  تسایند .  تاـیح  اـب  بساـنتم  تسا ،  هداد  رارق  نیمز  رد  دـنوادخ  هک  ار  یلاـمک  ره  یلک  روط  هب  تسین . 
نولک وتی  مهبر  یلع  اونما و  نیذـلل  یقبا  ریخ و  هللادـنع  ام  ایندـلا و  هویحلا  عاتمف  یـش  نم  متیت  وا  امف  دـیامرف :  یم  هراـب  نیا  رد  دـنوادخ 

 - یلو تسارت -  یقاب  رتهب و  رایـسب  تسادـخ  دزن  هچنآ  تسایند و  تایح  اب  بسانتم  عاـتم  هدـش  هداد  امـش  هب  اـیند  ياـهتمعن  زا  هک  هچنآ 
نم نا  تسادخ .  دزب  یلامک  ره  يزیچ و  ره  لصا  ( 11  . ) دننک لکوت  ناشراگدرورپ  هب  ناشیاهراک  رد  دنروایب و  نامیا  هک  یناسک  يارب 

یمن لزان  يزیچ  ام  تسام و  دزن  نآ  ياه  هنیزخ  هکنآ  رگم  تسین  ملاع  رد  زیچ  چیه  مولعم .  ردـقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  ان  دـنع  الا  یش ء 
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شخب تداعـس  تالامک  هب  ندیـسر  طرـش  یلو  تسارت .  یقاب  رتهب و  تسادـخ  دزن  هک  هچنآ  نیا  ربانب  ( 12  . ) نیعم هزادـنا  هب  رگم  مینک 
الفا یقبا  ریخ و  هللادـنع  ام  اـهتنیز و  ایندـلا و  هویحلا  عاـتمف  یـش ء  متیت  وا  اـم  و  دـیامرف :  یم  رگید  ياـج  رد  تساوقت .  ناـمیا و  يدـبا ، 
دزن هچنآ  تسا و  اـیند - تسپ -  تاـیح  اـب  بساـنتم  يرویز  عاـتم و  تسا ،  هدـش  هداد  امـش  هب  اـیند  نیا  ياـهتمعن  زا  هک  هچنآ  نوـلقعت . 

؟ ) 13) دینک یمن  لقعت  ایآ  تسارت  یقاب  رتهب و  رایسب  تسادخ 

ترخآ گرم و 

هئـشن هب  ندب  گرم  اب  وا  دبای و  یم  نایاپ  يدبا  تایح  یتسیز  طیارـش  بسک  يارب  ناسنا  تصرف  ایند ،  تقوم  تایح  ندش  يرپس  زا  سپ 
همادا تمایق  ینعی  شتایح  يدعب  هلحرم  ات  دوخ  ریس  هب  هدومن  بسک  وا  حور  هک  هچنآ  ساسا  رب  اجنآ  رد  دوش و  یم  دراو  رگید  یملاع  و 

هک یگرم  وگب  نولمعت .  متنک  امب  مکئبنیف  هدهـشلاو  بیغلا  ملاع  یلا  نودرت  مث  مکیقالم  هناف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لـق  دـهد .  یم 
هب ار  امش  وا  دیدرگ و  یم  زاب  دنوادخ - ادیپ - ناهنپ و  ياناد  يوس  هب  سپس  دنک و  یم  تاقالم  ار  امـش  امتح  دینک ،  یم  رارف  نآ  زا  امش 

ندش يرپس  اب  لسن  هب  لسن  يرگید و  زا  سپ  یکی  هک  تساهناسنا  همه  یعطق  تشونرس  نیا  و  ( 14  . ) دزاس یم  هاگآ  دیا  هدیدرک  هچنآ 
اب دیآ و  رس  هب  تقلخ  ناهج  اهنامـسآ و  نیمز و  رمع  ات  دبای ،  یم  همادا  ردق  نآ  نایرج  نیا  دنوش و  یم  لقتنم  يرگید  ملاع  هب  ناشرمع 
یم ققحت  تمایق  ددرگ و  یم  نوگرگد  هتفای و  نایاپ  ایند  تایح  دور و  یم  نیب  زاو  دروخ  یم  مه  هب  ناهج  مظن  اـهنآ  لـجا  ندـش  يرپس 

ضرالا لدبت  موی  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دوش .  یم  تسا ،  يدبا  تایح  هک  دوخ  یگدـنز  زا  يدـیدج  هلحرم  دراو  ناسنا  دـبای و 
 - مدرم دوش و -  لیدبت  رگید  نامسآ  هب  زین  اهنامسآ  رگید و  ینیمز  هب  نیمز  هک  يزور  راهلا .  دحاولا  هللاوزرب  تاومسلا و  ضرالا و  ریغ 
ام یمسم .  لجا  قحل و  اب  الا  اهنیب  ام  ضرالاو و  تاومسلا  انقلخ  ام  دیامرف :  یم  زینو  ( 15  . ) دنوش رضاح  ردتقم  هناگی  يادخ  هاگشیپ  رد 

هعاسلا نا  و  دـیامرف :  یم  تمایق  داعم و  تیمتح  هراـبرد  نینچمه  و  ( 16  . ) میدیرفاین نیعم  یتدـم  يارب  قح و  هب  زج  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
زا ار  اه  هدرم  نیقی  هب  دنوادخ  دیسر و  دهاوخ  يدیدرت  چیه  نودب  تمایق  تعاس  املسم  و  روبقلا .  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیرال  هیتا 

دهاوخ یم  سک  ره  سپ  تسا  قح  تمایق  يزور -  نینچ  ءابام .  هبر  یلاذـخنا  ءاش  نمف  قحلا  مویلا  کلاذ  ای :  و  ( 17  . ) دزیگنا یمرب  ربق 
اـیند و یگدـنز  نیب  هطبار  يوحن  هب  نآ  تیعطق  تماـیق و  قـح  رب  هوـالع  هیآ  نیا  رد  ( 18  . ) دـبای یتلزنم  شراـگدرورپ  دزن  دوخ  يارب  ، 

دهاوخ یم  سکره  تسا ،  یهلا  هقلطم  تنطلـس  روهظ  زور  زور ،  نآ  نوچ  تسا و  قح  يزور  نانچ  نوچ  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  ترخآ 
تایح ربارب  رد  ترخآ  تایح  تلاصا  دشاب .  دوخ  راگدرورپ  دزن  رد  تلزنم  ماقم و  رکف  هب  زورما  نیمه  زا  دشاب ،  دنمتداعـس  زور  نآ  رد 

ملاع رد  هک  ییاهفعـض  اهتیدودـحم و  رطاخ  هب  ایند  رد  وا  تایح  تسا و  تیاهن  یب  هب  ایند  زا  لـماکتم  دـتمم و  دوجوم  کـی  ناـسنا  اـیند 
دهاوخ رتهب  رتیوق و  رتالاب و  یتایح  هب  دنک  یط  تسرد  ار  لامک  جرادم  ناسنا  رگا  تسا و  تسپ  فیعض و  رایـسب  یتایح  تسا ،  تعیبط 

 . تفگ میهاوخ  ادعب  نآ  هرابرد  هک  تسا  یبلطم  دسرب  رتهب  رتالاب و  تایح  هب  ات  دـنک  یط  ار  لامک  جرادـم  هنوگچ  ناسنا  هکنیا  دیـسر . 
ترخآ و یلوالا .  هرخالا و  هللا  تسا .  ترخآ  ایند و  کلام  قلاخ و  ام  عجرم  اهنت  نیرتهب و  ترخآ  اـیند و  تاـیح  یباـیزرا  یـسررب و  رد 
 . دنک یقیقد  یبایزرا  تسرد و  رظن  راهظا  ماظن  ود  نیا  هرابرد  دناوت  یمن  وا  زا  دادمتـسا  ندب  سک  چیه  ( 19  . ) تسادخ نآ  زا  طقف  ایند 

میرک نآرق  ياج  دـنچ  رد  دـنوادخ  دـیامرف .  یم  هچ  اهنآ  هرابرد  ترخآ )  ایند و  ماظن   ) ماظن ود  نیا  ربدـم  کلام و  قلاـخ و  مینیبب  لاـح 
هرخالا رادـلل  وهل و  بعل و  الا  ایندـلا  هایحلا  ام  و  میروآ :  یم  ییاه  هنومن  هک  هدومن  یفرعم  تسپ  هچیزاب و  ترخآ  لباقم  ار  اـیند  تاـیح 

ایآ تسا .  رتهب  رایسب  اوقت  لها  يارب  ترخآ  يارـس  انامه  تسین و  شیب  يزاب  تیلوغـشم و  زج  ایند  تایح  نوقلعت .  الفا  نوقتی  نیذللریخ 
نیا ندوـب  فیعـض  هدوـمن و  یفرعم  رورغ  بیرف و  ار  نآ  اـیند ،  تاـیح  لـحارم  یفرعم  نمـض  رگید  ياـج  رد  و  (20 ؟ ) دینک یمن  لقعت 
ثیغ لثمک  دالوالا  لاوم و  الا  یف  رثاکت  مکنیب و  رخافت  هنیز و  وهل و  بعل و  ایندـلا  هویحلا  امنا  اوملعا  دـنک :  یم  نییبت  یلاثم  اب  ار  تایح 

الا ایندـلا  هویحلا  ام  ناوضر و  هللا و  نم  هرفغم  دـیدش و  باذـع  هرخالا  یف  اماطح و  نوکی  مث  ارفـصم  هارتف  جـیهی  مث  هتابن  راـفکلا  بجعا 
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لاوما ندرک  دایز  صرح  رگیدکی و  هب  یـشورف  رخف  ییارآ و  دوخ  يزاب و  تیلوغـشم و  تقیقح  هب  ایند  یگدنز  هک  دینادب  رورغلا .  عاتم 
یم سپـس  دروآ و  بجعت  ار  عراز  هک  دـیورب  نیمز  زا  نآ  یپ  رد  یهایگ  درابب و  عقومب  هک  تسا  یناراـب  دـننام  لـثم  رد  تسا و  دـالوا  و 

يارب دـنوادخ - تیاضر  شزومآ و  و  رافک - يارب  منهج -  تخـس  باذـع  ترخآ  ملاع  رد  دـسوپ و  یم  دوش و  کـشخ  درز و  هک  ینیب 
رذـگدوز تقوم و  تایح و  فعـض  هجرد  نداد  ناشن  يارب  يزاب  و  ( 21  . ) تسین رورغ  بیرف و  عاـتم  زج  اـیند  تاـیح  تسا و  نینموم - 

یتح ماعنالا  سانلا و  لک  ای  امم  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  ایندلا  هویحلا  لثم  امنا  دـیامرف :  یم  نینچ  ایند  نآ  ندوب 
کلذک سمالاب  نغت  مل  ناکادیـصح  اهانلعجف  اراهن  وا  الیل  انرما  اهتا  اهیلع  نورداق  مهنا  اهلها  نظ  تنیزا و  اهفرخز و  ضرالا  تذـخا  اذا 
فلتخم عاونا  نآ  ندیسر  هب  ات  مینک  یم  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  ایند  تایح  لاثم  تقیقح  رد  نورکفتی .  موقل  تایالا  لصفن 

یم رکف  نیمزرـس  نآ  مدرم  و  دبای ،  تنیز  دوش و  مرخ  نیمز  هک  هاگنآ  ات  دیورب  دننک ،  یم  هیذغت  تاناویح  اهناسنا و  هچنآ  زا  نیمز  هایگ 
نانچ نیمز  درب و  یم  نیب  زا  ار  لوصحم  نآ  دـسر و  یم  هنازور  ای  هنابـش  ام  نامرف  ناهگان  دـندوب .  يراک  نینچ  رب  رداق  دوخ  هک  دـننک ، 

هرخـالاب و  مینک .  یم  ناـیب  حـضاو  رکف  لـها  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  هنوگ  نیا  تسا ،  هدوبن  نآ  رد  يزیچ  زورید  ییوـگ  هک  دوـش  کـشخ 
نیا نوملعی .  اوناک  ول  ناویحلا  یهل  هرخالا  رادـلا  نا  بعل و  وهلالا و  ایندـلا  هویحلا  اذـه  ام  و  دـیامرف :  یم  هدومن و  یفرعم  ترخآ  تایح 

هکراـبم هروس  رد  دـنمهفب .  رگا  تسا  ترخآ  يارـس  ناـمه  یقیقح  تاـیح  هک  یتسردـب  تسین و  يزاـب  وـهل و  زج  يزیچ  اـیند  یگدـنز 
رتهب دـندرک  هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  تقیقح  رد  ترخآ  هناخ  نولقعت  الفا  اوقتا  نیذـلل  هرخـالا  رادـلو  دـیامرف :  یم  هیآ 109  فسوی 

ایند کلام  زین  تساهنآ و  بر  ناهج و  ناسنا و  قلاخ  هک  دنوادخ  تسادـیپ ،  قوف  تایآ  زا  هک  روط  نامه  دـینک .  یمن  لقعت  ایآ  تسا ، 
 ، دناد یم  رت  یقاب  رتهب و  وا  يارب  ار  ترخآ  تایح  تسا و  هداد  ترخآ  هب  ار  تلاصا  دسانـش ،  یم  ناسنا  دوخ  زا  رتهب  ار  تسا  ترخآ  و 

رکف لها  ناوت  رد  طقف  ار  تسا  رت  یقاب  رتهب و  ترخآ  هک  ار  تقیقح  نیا  كرد  نینچمه  دشاب .  اوقت  نامیا و  لها  هکنیا  هب  طورشم  هتبلا 
یم رتهب  هب  رتالاب و  تایح  هب  ناشیگدـنز  رد  ار  تلاصا  دنتـسه  رکف  لها  دـننک و  یم  لقعت  هک  یناسک  طـقف  ینعی  تسا  هتـسناد  لـقعت  و 

 . ایند تقوم  فیعض و  تایح  هن  تسا  ناشیدبا  تایح  ناشروما  هیلک  رد  ناشیانبم  دنهد و 

ترخآ ایند و  یگتسباو  یگتسویپ و 

هک روط  ناـمه  ینعی  تسا .  ترخآ  اـیند و  یگتـسباو  یگتـسویپ و  هلـسم  ینآرق ،  یـسانش  ناـسنا  ینیب و  ناـهج  رد  مهم  رایـسب  عوـضوم 
عون هب  هتـسب  زین .  ناسنا  يدـبا  یترخآ و  تایح  تسا ،  ترخآ  ياهتمعن  تالامک و  زا  يا  هلزاـن  هبترم  اـیند  تاـیح  ياـهتمعن  تـالامک و 
رداق دـیامن ،  هدافتـسا  دوخ  یلاعت  دـشر و  تهج  رد  حیحـص و  وحن  هب  ییایند  تـالامک  زا  هک  یناـسنا  دـشاب .  یم  اـیند  رد  شا  یگدـنز 
تهج رد  حیحـص و  روط  هب  ایند  تایح  ياهتمعن  تالامک و  زا  رگا  و  ددرگ ،  دـنم  هرهب  ترخآ  رادـیاپ  یلاـع و  تـالامک  زا  دوب  دـهاوخ 

تالامک تقیقح  لصا و  هک  ترخآ  تالامک  اهتمعن و  زا  دوب  دهاوخن  رداق  درکن ،  هدافتـسا  یناسنا  تایح  لیـصحت  دوخ و  یلاعت  دشر و 
عون رگید  تراـبع  هب  دوـش .  یم  ترخآ  جـنر  باذـع و  بجوـم  يرادرب ،  هرهب  تردـق  مدـع  نیمه  ددرگ و  دـنم  هرهب  دنتـسه ،  ییاـیند 

 ، دیاقع زا  کی  ره  دراد .  ایند  یگدنز  رد  وا  تایح  عون  هب  لماک  یگتـسب  يدبا ،  تایح  رد  وا  یتخب  دـب  یتخبـشوخ و  ناسنا و  یگدـنز 
نییعت صخشم و  يانعم  اهنآ  زا  کی  ره  دز .  دهاوخ  مقر  ام  يارب  ار  ترخآ  رد  تایح  زا  یـصاخ  عون  ایند  رد  ام  قالخا  لامعا و  راکفا ، 
هارمه روشحم و  اهنآ  اب  میـسر و  یم  نآ  نطاب  هب  ام  دـش و  دـنهاوخ  ریـسفت  ترخآ  ماـظن  تایـضتقم  قبط  هک  تشاد  دـنهاوخ  يا  هدـننک 
تانایب راب  اههد  میرک  نآرق  دراد ،  ایند  رد  ام  تاـیح  عون  هب  لـماک  یگتـسب  ترخآ  رد  اـم  تاـیح  عون  هک  ار  عوضوم  نیا  دوب .  میهاوخ 

یم نایب  ار  تقیقح  نیا  عوضوب  زین  میدرک  رکذ  البق  هک  ار  یتایآ  دنچ  ره  مینک .  یم  رکذ  ار  هنومن  دـنچ  هک  تسا  هدـش  رکذـتم  فلتخم 
کئلوا تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  نودـلاخ و  اهیف  مهرانلا  باحـصا  کئلواف  هتئیطخ  هب  تطاحا  هئیـس و  بسک  نم  یلب   - 1 دننک . 

نینچ تفرگ ،  ار  شدوجو  هدومن و  هطاح  وا  هب  شدـب  رادرک  تخودـنا و  یتشر  لامعا  سک  ره  ( 22  . ) نودلاخ اهیف  مه  هنجلا  باحصا 
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لها دندرک ،  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دوب و  دهاوخ  بذـعم  نآ  رد  هشیمه  يارب  تسا و  خزود  لها  یـسک 
هبـساحم ایند  رد  ناش  یگدـنز  عون  ساـسا  رب  اـهناسنا  همه  تماـیق  زور  رد   - 2 دوـب .  دـهاوخ  معنتم  دـیواج  تشهب  رد  هشیمه  دنتـشهب و 

(23  . ) نیبساح انب  یفک  اهبانیتا و  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  ناک  نا  ائیـش و  سفن  ملظت  الف  همیقلا  مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  و  دش .  دـهاوخ 
یم باسح  رد  دشاب ،  یلدرخ  هناد  ردق  هب  یلمع  رگا  دش و  یـسفن  چیه  هب  یتمـس  داهن و  میهاوخ  تمایق  زور  يارب  ار  لدع  ياهوزارت  ام 

سفن ملظت  الف  همیقلا  مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  و  درک .  دـهاوخ  تیافک  نارگباسح  همه  زا  اهناسنا  هبـساحم  يارب  ام  ملع  اـهنت  میروآ و 
هب یتمـس  داهن و  میهاوخ  تمایق  زور  يارب  ار  لدع  ياهوزارت  ام  ( 24  . ) نیبساح انب  یفک  اهبانیتا و  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  ناـک  نا  اـئیش و 

همه زا  اهناسنا  هبـساحم  يارب  اـم  ملع  اـهنت  میروآ و  یم  باـسح  رد  دـشاب ،  یلدرخ  هناد  ردـق  هب  یلمع  رگا  دـش و  دـهاوخن  یـسفن  چـیه 
هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  مهلامعا  اوریل  اتاتشا  سانلا  ردصی  دئموی  درک .  دهاوخ  تیافک  نارگباسح 
هدرک کین  راک  يا  هرذ  ردق  هب  سک  ره  سپ  دننیبب .  ار  دوخ  لامعا  هک  دنیآ  نوریب  هدنکارپ  اهربق  زا  مدرم  تمایق -  زور - نآ  رد  ( 25 . )

یم شومارف  ار  ترخآ  هک  يا  هدع  - 3 دید .  دهاوخ  ار  نآ  هدش ،  بکترم  دب  راک  يا  هرذ  ردق  هب  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دـشاب ، 
یم ملظ  دوخ  هب  دننک ،  یم  ضارعا  یهلا  تایآ  زا  هک  یناسک  زین  و  دننک ،  یمن  میظنت  ناشیدبا  تایح  ساسارب  ار  ناش  یگدـنز  دـننک و 

تایآ رکدتم  هک  یسک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  ( 26  ) هادـی تمدـق  ام  یـسن  اهنع و  ضرعاف  هبر  تایاب  رکذ  نمم  ملظا  نم  و  دـننک . 
رد تماــیق و  زور  رد  - 4 درک .  شومارف  هداتـسرف  شیوـخ  ترخآ  يارب  رتوـلج  هک  ار  یلاـمعا  درک و  ضارعا  اـهنآ  زا  زاـب  هدـش و  ادـخ 
 ، تسا ملاس  حور  کی  نتـشاد  دـیامن ،  نیمات  ار  وا  تداعـس  دـناوت  یم  دراد و  دوس  ناسنا  لاح  هب  هک  يزیچ  اهنت  يدـبا  تایح  ترخآ و 

ياراد هک  یحور  دـشاب .  هدـشن  رامیب  فیعـض و  هدولآ و  ناسنا ،  یناویح  هبنج  تعیبط و  ياهیبلط  هداـیز  اـب  هک  یترطف  ینعی  ملاـس  حور 
هن لام و  هن  هک  يزور  ( 27  . ) میلـس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونبال  لام و  عفنی  موی ال  دشاب .  هنادنـسپ  ادخ  حلاص و  لامعا  راکفا و  دـیاقع ، 

حور لیصحت  هک  تسادیپ  دوش .  دراو  ادخ  رب  میلـس  بلق  اب  صخـش  هکنیا  رگم  دهدن ،  دوس  ناسنا  لاح  هب  رگید  زیچ  چیه  هن  نادنزرف و 
هب هتـسب  يدبا  تایح  رد  ام  یگدنز  عون  هک  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دـش و  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  دریگب .  تروص  ایند  رد  یتسیاب  ملاس 

نیمـضت بجوم  هک  هچنآ  میرب .  یم  یپ  رتشیب  نید  اب  نآ  تبـسن  قالخا و  هاگیاج  تیمها و  هب  دراد ،  اـیند  تاـیح  رد  ناـم  یگدـنز  عون 
قالخا دربب .  ملاس  حور  ای  میلس  بلق  دوخ  اب  ترخآ  هب  ایند  زا  دوخ  تکرح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  يدبا  تایح  رد  ناسنا  تداعس 

سپ میرک  نآرق  هک  تسا  مهم  يردق  هب  سفن  بیذهت  قالخا و  هلئسم  دراد .  ناسنا  هلکاش  حور و  تمالس  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  زین 
نم باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  دـیامن :  یم  یفرعم  ناسنا  يراگتـسر  تداعـس و  هار  اهنت  ار  سفن  بیذـهت  هیکزت و  دـنگوس ،  هدزای  زا 

رد دش .  دـهاوخ  راکنایز  دـنک ،  شا  هدولآ  سک  ره  دوش و  یم  راگتـسر  دزاس  كاپ  ار  دوخ  سفن  سک  ره  هک  قیقحت  هب  ( 28  . ) اهیسد
زین هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ (  هک  روط  ناـمه  ( 29  : ) دـیامن یم  یفرعم  ایبنا  تثعب  فدـه  نیرتمهم  ار  اهناسنا  هیکزت  زین  رگید  ياـج 

تیمها هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  قالخالا .  مراکم  ممت  تثعب ال  دومرف :  یفرعم  قالخا  مراکم  میمتت  لیمکت و  ار  دوخ  تثعب  فده 
ناطیـش تموکح  سیلبا و  هطلـس  تحت  زا  جورخ  هقیقحلا  یف  هک  قالخا  هیفـصت  سفن و  بیذـهت  هب  لاغتـشا  دـیامرف :  یم  نینچ  قـالخا 

ندمآ تیاغ  تسا ،  هیکزت  نید  تثعب  تیاغ  دـیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  ( 30  ) تسا هیلقع  تابجاو  بجوا  تامهم و  نیرتگرزب  زا  تسا 
رد دیحوت ،  هنحص  رد  هنحـص ،  ره  رد  دنوش  دراو  هدشن  تیبرت  هدشن و  هیکزت  یـسوفن  رگا  میلعت .  نآ  شلابند  تسا و  هیکزت  نید  يایبنا 
هک یـصاخشا  دوشب  دراو  هک  يا  هنحـص  ره  رد  تسایـس  هنحـص  رد  تهاقف ،  هقف و  هنحـص  رد  هفـسلف ،  هنحـص  رد  یهلا ،  فراعم  هنحص 
هک روط  نامه  قالخا  ( 31  . ) تسا گرزب  ياهرطخ  رشب  رب  اهنیا  رطخ  دندشن ،  اهر  نطاب  ناطیش  نیا  زا  دندشن و  هیفـصت  دندشن و  هیکزت 

يارب ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  دـنریگ .  یم  لکـش  یفلتخم  لماوع  رثا  رد  هک  تسا  سفن  تباث  تاکلم  تافـص و  دـنا  هدرک  فیرعت  ار  نآ 
یگنوگچ رب  سک  ره  نیاربانب  تسا ،  رارقرب  یصاخ  دوجو  یگتسباو  یگتسویپ و  ترخآ  ایند و  نیب  یفرط  زا  هدش و  قلخ  یصاخ  فده 

ایند رد  ناسنا  ترخآ .  يدبا  تایح  رد  هن  ایند و  رد  هن  تسین ،  ملاس  تخبـشوخ و  یقالخا  ره  اب  ناسنا  ینعی  تسا .  لوئـسم  دوخ  قالخا 
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ره دورو  یپ  رد  تسا و  دـنمنوناق  یتایح  ترخآ  تاـیح  تسا .  نینچ  زین  ترخآ  رد  تسا و  تخبـشوخ  صاـخ  قـالخا  نتـشاد  اـب  اـهنت 
ایند یگتسباو  یگتسویپ و  ثحب  رد  نآ  قیداصم  زا  یضعب  هب  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  يا  هژیو  لمعلا  سکع  شنکاو و  دوخ  هب  یـسفن 

هک روط  نیمه  ناسنا  دیامرف :  یم  هنوگ  نیا  ناسنا  قالخا  هب  تبسن  ترخآ  شنکاو  هرابرد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  دش .  هراشا  ترخآ  و 
هدومرف قلخ  عیدب  بیکرت  ییوکین و  نسح و  لامک  رد  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دراد ،  يویند  یکلم  تروص  کی  ایند  نیا  رد 

نآ لاح  هب  یتسرد  تفرعم  تسا  هتـسناوت  نونکات  حیرـشت  اضعالا و  هفرعم  ملع  تسا و  ریحتم  نآ  رد  ناـگرزب  هفـسالف و  ماـمت  لوقع  هک 
تروص و کی  وا  يارب  زا  کلذـک  رظنم  وکین  لاـمج  بیکرت و  نسح  هب  هداد  زاـیتما  تاـقولخم  نیب  زا  ار  ناـسنا  دـنوادخ  و  دـنک ،  ادـیپ 
 . تمایق ای  دـشاب  خزرب  هچ  توم ،  زا  دـعب  ملاـع  رد  تسا  نطاـب  قلخ  سفن و  تاـکلم  عباـت  تروص  نآ  هک  تسا ،  یبیغ  یتوکلم  لـکش 

تاکلم ریغ  شتاکلم  رگا  یلو  تسا  یناسنا  تروص  زین  وا  یتوکلم  تروص  دـشاب ،  یناسنا  شا  هریرـس  هکلم و  نطاـب و  قلخ  رگا  ناـسنا 
روص نیا  رد  نازیم  هک  نادب  دیامرف :  یم  يرگید  ياج  رد  ( 32  . ) تسا هکلم  هریرس و  نآ  عبات  تسین و  یناسنا  شتروص  دشاب ،  یناسنا 
هبلغ خزرب و  تکلمم  ندش  ادـیپ  ندـب و  نیا  زا  تسا  سفن  جورخ  تقو  رگید ،  ياهزیچ  یقاب  و  تسا ،  ناسنا  اهنآ  زا  یکی  هک  هفلتخم ، 

 ، دریگ یم  یترخآ  تروص  هکلم  نآ  اب  تفر ،  ایند  زا  يا  هکلم  ره  اب  ندـب  زا  جورخ  تقو  رد  تسا .  خزرب  رد  شلوا  هک  ترخآ  ناطلس 
مـشچ رگا  دـنیب ،  یم  تسه  یتروص  ره  هب  ار  دوخ  یخزرب ،  مشچ  ندوشگ  تقو  مه  وا  دوخ  دـنیب و  یم  ار  وا  یخزرب  یتوـکلم  مشچ  و 

هژیو ماقم  هب  ار  وا  هک  هدـمآ  تسا و  هدـمآ  ناسنا  يارب  نید  هکنیا  هب  هجوت  اب  قـالخا  نید و  تبـسن  هراـبرد  نیارباـنب  ( 33  . ) دشاب هتـشاد 
میناوت یم  دـبای ،  یمن  ار  دوخ  یقیقح  تروص  زگره  قالخا  بیذـهت  نودـب  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـناسرب و  یهلا  تفـالخ  تیناـسنا و 

دراو همطل  زین  دـیاقع  هب  دوشن  تیاـعر  رگا  میرک  نآرق  ریبـعت  هب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  قـالخا  تسا .  نید  حور  قـالخا ،  هک  مییوگب 
رخآ و ( 34  . ) نوءزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نا  ياوسلا  واسا  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  درب .  یم  نیب  زا  ار  دـیاقع  تخاس و  دـهاوخ 

 . دنتفرگ رخسمت  هب  ار  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  تشز  لامعا  هب  هک  نانآ  راک  ماجنارس 

اهتشون یپ 

 ، نازیملا (4 هیآ 75 . ص ،)   ) هروس دوب 3 ) نج  سنج  زا  هکلب  دوبن  کلم  دوب و  هکیالم  نیب  رد  ناطیش  هیآ 71 و 72 2 ) ص ،)   ) هروس ( 1
هیآ نارمع ،  لآ  هروس  (8 ص 216-214 . ج 13 ، نازیملا ،  ( 7 هیآ 70 . ءارسا ، هروس  6(6 14  ، هیآ نونموم ،  هروس  (5 . 343 ص )  ، ) ج 17

هروس هیآ 13) رجح  هروـس  (12 هیآ 36 . يروش ،  هروـس  (11 ص 284 . ج 3 ، هـمکحلا ،  نازیم  (10 هیآ 24و25 . فارعا ،  هروـس  (9 . 38
هروس (18 هیآ 7 . جح ،  هروس  (17 هیآ 3 .  فاقحا ،  هروس  (16 هیآ 48 . میهاربا ،  هروس  (15 هیآ 8 . هعمج ،  هروس  (14 هیآ 60 . صصق ، 
هروس ( 23 هیآ 81-2 . هرقب ،  هروس  (22 هیآ 20 . دیدح ، هروس  ( 21 هیآ 32 . ماـعنا ،  هروس  ( 20 هیآ 25 . مجن ،  هروـس  ( 19 هیآ 39 . ءابن ،

(28 هیآ 88-9 . ارعـش ، هروس  ( 27 هیآ 57 . فهک ،  هروـس  ( 26 هیآ 8-6 . لازلز ،  هروـس  ( 25 هیآ 47 . . ءاـیبنا هروس  ( 24 هیآ 47 . ءایبنا ،
لهچ ( 32 ص 158 . نامه ،  ( 31 ص 68 .  ، لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرـش  ( 30 هیآ 2 . هعمج ،  هروـس  ( 29 هیآ 10-9 . سمش ،  هروس 

هیآ 10. مور ،  هروس  ( 34 ص 284 .  ، لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش  ( 33 ص 16-14 . ثیدح ، 

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 

www.noorfatemah.org
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